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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 12 ақпан           №49          Астана, Үкімет Үйі 

Әскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен 
қамтамасыз ету, тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, 
оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, 

тоқтата тұру және қайта бастау қағидаларын бекіту туралы

«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 101-2-бабына жəне «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі 
туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз 
ету, тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, 
жүзеге асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр 
шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын. 

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі жəне 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға 
қолданылады.

Қазақстан Республикасының
 Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 12 ақпандағы №49 қаулысымен бекітілген 

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй 
төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 

асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй 
төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, 
тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
(бұдан əрі – Заң) 101-2-бабына жəне «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің 
мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
55-бабына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, 
басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының əскери қызметшілерін (Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің əскери қызметшілерін, мерзімді қызметтегі 
əскери қызметшілерді, əскери оқу орындарының курсанттары мен кадеттерін, əскери 
жиындарға шақырылған əскери міндеттілерді қоспағанда) жəне олардың отбасы 
мүшелерін – зайыбын (жұбайын), ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің баласын 
(балаларын), ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің он сегіз жасқа толғанға дейін 
мүгедек болған он сегіз жастан асқан баласын (балаларын) əскери қызметшілердің 
əскери қызмет өткеруі кезеңінде қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй 
төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, 
тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) ағымдағы тұрғын үй төлемдері – 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тұрғынжайға мұқтаж 

деп танылған, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап, сондай-ақ Заңның 101-2-бабының 7 жəне 
10-тармақтарында көзделген жағдайларда оларға ағымдағы тұрғын үй төлемдері жүзеге 
асырылатын əскери қызметшілерді қоспағанда, тұрғынжайға мұқтаж деп танылған 
əскери қызметшілерге тұрғынжайға мұқтаж деп тану туралы баянаттың тіркелген күнінен 
бастап ай сайынғы негізде жүзеге асырылатын жəне осы Қағидаларға 1-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша есептелетін төлемдер;

2) əскери қызметшіге тұрғын үй төлемдерін тағайындау үшін оны тұрғынжайға 
мұқтаж деп тану күні – осы Қағидалардың 12-тармағына сəйкес əскери қызметші ұсынған 
құжаттар негізінде мемлекеттік мекеменің тұрғын үй комиссиясы айқындайтын тұрғын 
үй төлемдерін тағайындау үшін əскери қызметші тұрғынжайға мұқтаж деп танылатын 
баянаттың тіркелген күні;

3) біржолғы тұрғын үй төлемдері – Заңның 101-2-бабының 5 жəне 6-тармақтарында, 
сондай-ақ 101-9-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жүзеге асырылатын 
жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептелетін біржолғы 
сипаттағы төлемдер;

4) жауапты құрылымдық бөлімше – тұрғынжайға мұқтаж əскери қызметшілер мен 
олардың отбасы мүшелерін жəне қызметтік тұрғын үй қорын есепке алу жөніндегі 
функциялар, сондай-ақ тұрғын үй қатынастары бойынша басқа да мəселелер 
жүктелген Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери 
құралымдарының немесе мемлекеттік мекеменің құрылымдық бөлімшесі;

5) жеке арнайы шот – əскери қызметшілер тұрғын үй төлемдерін аудару жəне Заңның 
101-5-бабында көзделген мақсаттарға төлемдерді жүзеге асыру үшін олардың таңдауы 
бойынша екінші деңгейдегі банкте (бұдан əрі – банк) ашатын ағымдағы банк шоты;

6) мемлекеттік мекемелер – əскери қызметшілері тұрғын үй төлемдерін алушылар 
болып табылатын Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен 
əскери құралымдарының республикалық мемлекеттік мекемелері;

7) мемлекеттік мекеменің тұрғын үй комиссиясы – əскери қызметшілерді 
тұрғынжайға мұқтаж деп тану жəне тұрғын үй төлемдерін тағайындау мəселелерін жəне 
тұрғын үй қатынастары бойынша басқа да мəселелерді қарау үшін мемлекеттік мекеме 
басшысының шешімімен құрылатын комиссия. Қарулы Күштерде əскери қызметшілерді 
тұрғынжайға мұқтаж деп тану мəселесін жəне тұрғын үй қатынастары бойынша басқа да 
мəселелерді – жауапты құрылымдық бөлімшелердің тұрғын үй комиссиясы, ал тұрғын 
үй төлемдерін тағайындауды мемлекеттік мекемелер қарайды;

8) тұрғын үй төлемдері – бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй төлемдерін 
алушыларға қызметтік тұрғынжай берудің орнына, сондай-ақ Заңның 13-1-тарауында 
көзделген жағдайларда арнайы ақшалай қамтамасыз ету түрінде төленетін, өңірлер 
жəне отбасы құрамы бойынша сараланған ақша. Тұрғын үй төлемдері ағымдағы жəне 
біржолғы төлемдерден тұрады;

9) тұрғынжайдың пайдалы алаңы – тұрғынжайдың тұрғын алаңы мен тұрғын емес 
алаңының жиынтығы.

3. Тұрғын үй төлемдерін алушыларға Заңның 13-1-тарауында көзделген жағдай-
ларда оларды алатын əскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері жатады.

Əскери қызметшілердің тұрғын үй төлемдерін пайдалану жолымен жеке меншікке 
тұрғынжай сатып алуға құқығы бір рет жүзеге асырылады. 

Егер ерлі-зайыптылардың екеуі де əскери қызметші жəне (немесе) арнаулы 
мемлекеттік органдардың қызметкерлері болып табылса, тұрғын үй төлемдері ерлі-
зайыптылардың өзара келісімі бойынша жұбайының (зайыбының) қызмет орны тура-
лы анықтамаларды ұсынуымен олардың баянаты негізінде тек біреуіне жүргізіледі.

4. Жүктілігі жəне босануы, бала күтімі бойынша қосымша демалыстарда, іссапарда, 
оқуда, емделуде болатын əскери қызметшілерге тұрғын үй төлемдері жалпы негіздерде 
жүзеге асырылады.

5. Əскери қызметшінің отбасы мүшелеріне жататын адамдарды айқындау Заңның 
101-10-бабына сəйкес жүзеге асырылады.

6. Тұрғын үй төлемдерін алушылар деп танылған əскери қызметшілерді есепке 
алуды мемлекеттік мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі жүргізеді.

7. Тұрғын үй төлемдерін алушыларға төленуге тиіс соманы есептеуді мемлекеттік 
мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі жасаған тізімдер негізінде мемлекеттік 
мекеменің қаржы бөлімшесі жүргізеді.

8. Тұрғын үй төлемдері қатаң нысаналы мақсатта болады жəне оны əскери қызметші 
Заңның 101-5-бабында көзделмеген мақсаттарға пайдалана алмайды.

9. Мемлекеттік мекеме тұрғын үй төлемдерін əскери қызметшінің жеке арнайы шо-
тына аударудан басқаға пайдалана алмайды.

Ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мемлекеттік ме-
кеме жоспарлаған, бірақ пайдаланбаған тұрғын үй төлемдерінің сомасы жойылады.

10. Қаза табуына (қайтыс болуына), Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен хабар-ошарсыз кеткен деп танылуына немесе қайтыс болған деп 
жариялануына байланысты əскери қызметші бөлімнің жеке құрамы тізімдерінен алып 
тасталған жағдайда оның отбасы мүшелері, ал олар болмаған жағдайда мұрагерлері 
жеке арнайы шотта жатқан тұрғын үй төлемдерін Заңның 101-5-бабында көзделген 
мақсаттарға пайдалануға құқығы бар. Бұл ретте осындай əскери қызметшінің жеке ар-
найы шоты тұрғын үй төлемдері толық пайдаланылғаннан кейін жабылады.

2-тарау. 
Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз

ету тəртібі
11. Əскери қызметшілердің (Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызме-

тінің əскери қызметшілерін, мерзімді қызметтегі əскери қызметшілерді, əскери 
оқу орындарының курсанттары мен кадеттерін, əскери жиындарға шақырылған 
əскери міндеттілерді қоспағанда) жəне олардың отбасы мүшелерінің – жұбайының 
(зайыбының), ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің баласының (балаларының), 
ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің он сегіз жасқа толғанға дейін мүгедек 
болған он сегіз жастан асқан баласының (балаларының) тұрғынжайға құқығын іске асы-
руы олар тұрғынжайға мұқтаж деп танылған күннен бастап қызметтік тұрғынжай беру 
немесе олардың жеке арнайы шотына тұрғын үй төлемдерін аудару арқылы жүзеге 
асырылады. Заңның 101-2-бабының 7 жəне 10-тармақтарында көзделген жағдайларда 
тұрғынжайға құқықты іске асыру қызметтік тұрғынжай беру жəне олардың жеке арнайы 
шотына тұрғын үй төлемдерін аудару арқылы жүзеге асырылады.

12. Тұрғынжайға мұқтаж деп тану үшін əскери қызметшілер тұрғын үй комиссиясы 
төрағасының атына баянат береді. Баянатты қабылдау жəне көрсетілген мемлекеттік 
қызмет нəтижелерін беру «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Баянатқа:
1) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) берген қызмет ор-

нынан отбасы құрамы жəне өтеусіз жекешелендіру құқығының орнына өтемақы алғаны 
туралы мəліметтер көрсетілген анықтама;

2) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған аумақтық əділет 
органының анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінің осы елді 
мекенде меншік құқығында тұрғын үйінің болуы немесе болмауы туралы анықтама);

3) əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінің жеке басын куəландыратын 
құжаттардың, əскери қызметшінің отбасы мүшелері бар болған кезде неке (некені 
бұзу), балаларының туу туралы куəліктерінің көшірмелері;

4) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған əскери қызметшіде 
жəне оның отбасы мүшелерінде осы елді мекенде коммуналдық тұрғын үй қорынан 
тұрақты пайдалануға берілген тұрғын үйінің болуы немесе болмауы туралы жергілікті 
атқарушы органнан анықтама;

5) жұбайы (зайыбы) мемлекеттік мекеменің немесе мемлекеттік кəсіпорынның 
жұмыскері болып табылған жағдайда, баянат тіркелген күнге дейін бір ай ішінде алынған 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алу туралы мəліметтер бар зайыбының 
(жұбайының) жұмыс орнынан анықтама;

6) бұрынғы қызмет орны бойынша, егер əскери қызметшіге тұрғынжай берілген 
болса, қызметтік тұрғынжайды тапсырғаны туралы анықтама;

7) кейбір созылмалы аурулардың (Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 
аурулардың тізімі бойынша) ауыр түрлерімен ауыратын отбасы мүшелері бар болған 
кезде денсаулық сақтау ұйымының анықтамасы;

8) отбасында он сегіз жасқа толғанға дейін мүгедек болған баласы бар болған кез-
де халықты əлеуметтік қорғау мемлекеттік мекемесінен мүгедектік туралы анықтама;

9) отбасы тұрып жатқан тұрғынжай белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптарға жауап бермеген жағдайларда əскери қызметші санитариялық-эпидемио-
логиялық қызмет ұйымы жүргізген санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың 
нəтижелері бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттығы  
с  аласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі берген санитариялық-эпидемио-
логиялық қорытындының түпнұсқасын қосымша ұсынады;

10) отбасы тұрып жатқан тұрғынжай белгіленген техникалық талаптарға жауап бер-
меген жағдайларда əскери қызметші сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 
саласында аттестатталған сарапшының техникалық қорытындысының түпнұсқасын 
(тұрғынжайды техникалық тексеру нəтижелері бойынша) қосымша ұсынады;

11) жапсарлас, оқшауланбаған тұрғын үй-жайларда екi жəне одан да көп отбасы 
тұрып жатқан жағдайларда əскери қызметші өзі тұрып жатқан тұрғын үйге техникалық 
паспорттың жəне құқық белгілейтін құжаттың көшірмелерін қосымша ұсынады;

12) əскери қызметші тұрғын үй жағдайларын жақсарту қажеттілігіне байланыс-
ты өзін тұрғынжайға мұқтаж деп тану туралы баянат берген жағдайда, өзi тұратын 
тұрғынжайдың алаңын растайтын құжаттардың көшірмелерін;

13) осы Қағидалардың 44-тармағында көзделген жағдайларда тұрғын үй төлем-
дерінің қолданылуын растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса ұсынады.

13. Жауапты құрылымдық бөлімше баянат тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
бес күннен кешіктірмей ұсынылған құжаттардың толықтығын салыстырып тексеруді 
жүзеге асырады. 

Құжаттарды толық көлемде алмаған жағдайда жауапты құрылымдық бөлімше 
оларды пысықтау үшін əскери қызметшіге қайтарады. Əскери қызметші он жұмыс күні 
ішінде жауапты құрылымдық бөлімшеге қайта өтініш береді, бұл ретте баянат алғаш 
тіркелген күн берілді деп саналады.

14. Əскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерін тұрғынжайға мұқтаж деп 
тану тұрғын үй комиссиясының шешімімен баянат тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
отыз күннен кешіктірмей жүзеге асырылады. Қабылданған шешім туралы əскери 
қызметшілер жазбаша түрде хабардар етіледі. Бұл ретте тұрғынжайға мұқтаж деп 
таныл ған күн жəне кезектілік нөмірі немесе мұқтаж деп танудан бас тарту себебі 
көрсетіледі.

15. Тұрғынжайға мұқтаж əскери қызметшілерді есепке алуды жауапты құрылымдық 
бөлімше жүзеге асырады. Кезектілік тұрғынжайға мұқтаж деп тану туралы баянаттың 
тіркелген күні бойынша жасалатын тізімдер бойынша белгіленеді.

16. Əскери қызметшілерді тұрғынжайға мұқтаждар есебінен алу Заңмен айқындалған 
негіздер бойынша жүргізіледі.

17. Əскери қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) əскери қызметшінің 
отбасы мүшелері оларға өтеусіз негізде басқа тұрғынжай берілгенше өздері тұратын 
тұрғынжайдан шығарылмайды.

18. Қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету тұрғын үй комиссиясының шешімі 
бойынша кезектілік тізіміне сəйкес жүзеге асырылады.

19. Əскери қызметшілерге қызметтік тұрғынжай ретінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген нормалар бойынша жеке тұрғын үй, пəтерлер не 
жатақханалардағы бөлмелер беріледі. 

20. 2013 жылғы 1 қаңтарға əскери қызметте күнтізбелік есептеуде он жəне одан көп 
жыл болған əскери қызметшілердің берілген қызметтік тұрғынжайда тұру жəне Заңда 
белгіленген тəртіппен оны жекешелендіру құқығы сақталады.

21. Тұрып жатқан тұрғынжайды жекешелендіру құқығы бар адамдарды қоспағанда, 
əскери қызметтен шығарылған адамдар бөлімнің тізімдерінен шығарылған сəттен бас-
тап бір ай ішінде оларға берілген қызметтік тұрғынжайларды тапсырады.

3-тарау. 
Тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу тəртібі

22. Ағымдағы тұрғын үй төлемінің мөлшері əскери қызметші əскери қызмет өткеріп 
жатқан Қазақстан Республикасының тиісті өңіріндегі жайлы тұрғынжайдың бір шаршы 

метрін жалға алу құнының мөлшерін тұрғынжай алаңына көбейту арқылы есептеледі. 
Тұрғынжай алаңы əскери қызметшінің өзін қоса алғанда, əрбір отбасы мүшесіне он 
сегіз шаршы метр пайдалы алаң есебінен айқындалады.

23. Қазақстан Республикасының тиісті өңіріндегі жайлы тұрғынжайдың бір шаршы 
метрін жалға алу құнының мөлшері ағымдағы жылғы қаңтардағы жағдай бойынша 
мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті органның интернет-ресурсында жария-
ланатын деректерге сəйкес айқындалады.

24. Заңның 101-2-бабының 5-тармағында көзделген негіз бойынша біржолғы тұрғын 
үй төлемінің мөлшері бұрын жүзеге асырылған тұрғын үй төлемдерінің сомасы шегеріле 
отырып, ағымдағы жылғы қаңтардағы жағдай бойынша əскери қызметші қызмет өткеріп 
жатқан Қазақстан Республикасының тиісті өңіріндегі жайлы тұрғынжайдың бір шар-
шы метрін жалға алу құнының мөлшерін əскери қызметшінің өзін қоса алғанда, оның 
өзгеруін ескере отырып, отбасының əрбір мүшесіне он сегіз шаршы метр пайдалы 
алаң есебінен тұрғынжай алаңына жəне мұқтаждың мəртебесінде болған айлардың 
санына көбейту арқылы есептеледі.

25. Заңның 101-2-бабының 6-тармағында көзделген негіз бойынша біржолғы 
тұрғын үй төлемінің мөлшері бұрын жүзеге асырылған тұрғын үй төлемдерінің сома-
сы шегеріле отырып, оның қызметтен шығу сəтіндегі отбасы құрамына сəйкес келетін 
пайдалы алаң нормасын мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті органның 
интернет-ресурсында жарияланатын ағымдағы жылғы қаңтардағы деректерге сəйкес 
əскери қызметші əскери қызмет өткерген Қазақстан Республикасының тиісті өңіріндегі 
жаңа тұрғынжайды сатудың бір шаршы метрінің бағасына көбейту арқылы есептеледі.

26. Заңның 101-9-бабының 2-тармағында көзделген негіз бойынша біржолғы 
тұрғын үй төлемінің мөлшері бұрын жүзеге асырылған тұрғын үй төлемдерінің сомасы 
шегеріле отырып, əскери қызметші қаза тапқан сəттегі отбасы құрамына сəйкес келетін 
пайдалы алаң нормасын мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті органның ин-
тернет-ресурсында жарияланатын ағымдағы жылғы қаңтардағы деректерге сəйкес 
əскери қызметші қызмет өткерген Қазақстан Республикасының тиісті өңіріндегі жаңа 
тұрғынжайды сатудың бір шаршы метрінің бағасына көбейту арқылы есептеледі.

27. Əскери қалашықтардың, шекара заставаларының жəне өзге де жабық 
объектілердің аумағындағы немесе жатақханадағы қызметтік тұрғынжаймен қамта-
масыз етілген əскери қызметшілерге ағымдағы тұрғын үй төлемдері осы Қағидалармен 
есептелген тұрғын үй төлемдері мөлшерінің елу пайызы мөлшерінде жүргізіледі.

28. Əскери қызметшінің тұрғынжай жағдайларын жақсарту үшін тұрғынжай алаңы 
əскери қызметшінің өзін қоса алғанда, отбасының əрбір мүшесіне он сегіз шаршы 
метр пайдалы алаң есебінен тұрғынжайдың пайдалы алаңы нормасы мен əскери 
қызметшіге ұсынылған тұрғынжайдың пайдалы алаңы арасындағы айырмашылық 
ретінде айқындалады. 

29. Əскери қызметші ниет білдірген тұрғынжай алаңының есебі осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша айқындалады.

30. Елді мекен бойынша статистикалық деректер болмаған жағдайда тұрғын үй 
төлемінің мөлшері – аудан орталығының статистикалық деректері бойынша, ал ау-
дан орталығында статистикалық деректер болмаған жағдайда облыс орталығының 
статистикалық деректері бойынша айқындалады.

4-тарау. 
Тұрғын үй төлемдерін тағайындау тəртібі

31. Ағымдағы тұрғын үй төлемдерін тағайындау үшін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне əскери полиция əскери 
қызметшілерін қоспағанда, Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың əскери қызметшілері жауапты құрылымдық бөлімшенің тұрғынжайға 
мұқтаждарды есепке қою туралы анықтамасын ұсынумен мемлекеттік мекеме 
басшысының атына баянатпен өтініш жасайды.

32. Ағымдағы тұрғын үй төлемдерін тағайындау үшін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне əскери полиция əскери 
қызметшілері мемлекеттік мекеменің тұрғын үй комиссиясы төрағасының атына баян-
атпен өтініш жасайды. 

Баянатқа:
1) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі берген қызмет орнынан отбасы құрамы 

жəне өтеусіз жекешелендіру құқығының орнына өтемақы алу туралы мəліметтер 
көрсетілген анықтама;

2) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған аумақтық əділет 
органының анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінің осы елді 
мекенде меншік құқығында тиесілі тұрғынжайының болуы немесе болмауы туралы);

3) əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінің жеке басын куəландыратын 
құжаттардың, əскери қызметшінің отбасы мүшелері бар болған кезде неке (некені бұзу) 
туралы, балаларының туу туралы куəліктерінің көшірмелері;

4) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған жергілікті атқарушы 
органның анықтамасы (əскери қызметшіде жəне оның отбасы мүшелерінде осы елді 
мекенде коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрақты пайдалануға берілген тұрғынжайдың 
болуы немесе болмауы туралы);

5) зайыбы (жұбайы) мемлекеттік мекеменің немесе мемлекеттік кəсіпорынның 
жұмыскері болып табылған жағдайда баянат тіркелген күнге дейін бір ай ішінде алынған 
зайыбының (жұбайының) жұмыс орнынан мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй 
алу туралы мəліметтермен анықтама; 

6) егер əскери қызметшіге тұрғынжай берілген болса, бұрынғы қызмет орны бойын-
ша қызметтік тұрғынжайды тапсыру туралы анықтама қоса беріледі.

33. Заңның 101-2-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда ағымдағы тұрғын 
үй төлемдерін тағайындау үшін əскери қызметшілер қызметтік тұрғынжайды жалға алу 
шартының көшірмесін ұсынады. 

34. Заңның 101-2-бабының 5-тармағында көзделген негіз бойынша біржолғы тұрғын 
үй төлемін тағайындау үшін өздері əскери қызмет өткеретін мемлекеттік мекеменің 
тұрғын үй комиссиясы төрағасының атына баянатпен өтініш жасайтын Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне əскери полиция 
əскери қызметшілерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, 
басқа да əскерлер мен əскери құралымдарында, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік ор-
гандарында қызмет өткерудің барлық кезеңінде оны тұрғынжайға мұқтаж деп тануды 
растайтын құжаттарды қоса бере отырып, əскери қызметшілер мемлекеттік мекеме 
басшысының атына баянатпен өтініш жасайды. 

Қызмет өткеру орындары бойынша тұрғынжайға мұқтаж мəртебесін растау үшін 
əскери қызметшілер мынадай құжаттарды ұсынады:

1) жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз етілгені 
не қамтамасыз етілмегені туралы анықтамасы;

2) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған аумақтық əділет 
органының анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінде осы елді 
мекенде меншік құқығында тиесілі тұрғынжайдың болуы немесе болмауы туралы);

3) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған жергілікті атқарушы 
органның анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінде осы елді ме-
кенде коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрақты пайдаланудағы тұрғынжайдың болуы 
немесе болмауы туралы);

4) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) берген қызмет ор-
нынан отбасы құрамы жəне өтеусіз жекешелендіру құқығының орнына өтемақы алғаны 
туралы мəліметтер көрсетілген анықтама;

5) қызметтік тізім;
6) əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінің жеке басын куəландыратын 

құжаттардың (неке (некені бұзу) туралы, балаларының туу туралы, отбасы мүшелерінің 
қайтыс болуы туралы куəліктерінің) көшірмелері;

7) балаларда олар он сегіз жасқа толғанға дейін алынған мүгедектік болған кезде 
мүгедектікті растайтын құжаттардың көшірмелері;

8) тұрғынжайға мұқтаж мəртебесін растайтын өзге де құжаттар болып табылады.
Бұл ретте біржолғы тұрғын үй төлемдерін алу үшін тұрғынжайға мұқтаж мəртебе-

сінде болу кезеңі Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да əскерлері 
мен əскери құралымдарында, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жəне сыртқы барлау органының 
мемлекеттік мекемелерінде қызмет өткеру кезеңінде тұрғынжайға мұқтаж деп танылған 
күннен бастап белгіленеді. 

Көрсетілген күнді айқындау мүмкін болмаған жағдайда – Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштерінде, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарында, сондай-ақ ұлттық 
қауіпсіздік органдарының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жəне 
сыртқы барлау органының мемлекеттік мекемелерінде қызмет өткеру кезеңінде өзін 
тұрғынжайға мұқтаж деп тану туралы алғаш баянат берілген күннен бастап. 

2018 жылғы 1 қаңтарға дейін жабық жəне оқшауланған əскери қалашықтардың, 
шекара заставаларының жəне өзге де жабық объектілердің аумағында орналасқан 
қызметтік тұрғынжайда жəне (немесе) жатақханада тұрған əскери қызметшілерге 
əскери қызметтен шығарылған кезде (теріс себептер бойынша қызметтен шығарылу 
жағдайларын қоспағанда) біржолғы тұрғын үй төлемдері көрсетілген тұрғынжайда 
тұрған барлық кезең үшін тұрғын үй төлемдерінің мөлшерінен елу пайыз мөлшерінде 
жүзеге асырылады. 

Əскери қызметшілердің тұрғын үй төлемдерін олар тұрғынжайға мұқтаж деп таныл-
ған күннен бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге алуы бөлігінде осы тармақтың 
күші, купондық тетік арқылы жекешелендіруді жүзеге асырған əскери қызметшілерді 
қоспағанда, мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғынжайды жекешелендіру құқығын 
бұрын іске асырған не өтеусіз жекешелендіру құқығының орнына ақшалай өтемақы 
алған əскери қызметшілерге қолданылмайды.

35. Заңның 101-2-бабының 6-тармағында көзделген негіз бойынша əскери қызмет 
өткеретін мемлекеттік мекеменің тұрғын үй комиссиясы төрағасының атына баянатпен 
(өтінішпен) өтініш жасайтын Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
əскери қарсы барлау жəне əскери полиция алушыларын қоспағанда, біржолғы тұрғын 
үй төлемін тағайындау үшін алушылар мемлекеттік мекеме басшысының атына бая-
натпен (өтінішпен) өтініш жасайды.

Баянатқа (өтінішке):
1) əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінің жеке басын куəландыратын 

құжаттардың, əскери қызметшінің отбасы мүшелері бар болған кезде неке (некені бұзу) 
туралы, балаларының туу туралы куəліктерінің көшірмелері;

2) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған аумақтық əділет 
органының анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінде осы елді 
мекенде меншік құқығында тиесілі тұрғынжайдың болуы немесе болмауы туралы);

3) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған жергілікті атқарушы 
органның анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінде осы елді ме-
кенде коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрақты пайдаланудағы тұрғынжайдың болуы 
немесе болмауы туралы);

4) қызметтік тізім;
5) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) берген қызмет ор-

нынан отбасы құрамы туралы мəліметтер көрсетілген анықтама;
6) əскери-дəрігерлік комиссия қорытындысының көшірмесі қоса беріледі.
Осы тармақта көзделген тұрғын үй төлемдері, егер мертігуі (жаралануы, 

жарақаттануы, контузиясы) немесе ауруы əскери қызметші құқыққа қайшы əрекеттер 
жасаған кезде немесе алкогольдік, есірткілік, психотроптық, уытқұмарлық (сол текте-
стерден) масаңдануы немесе өзіне қандай да бір дене зақымын (өзінің дене мүшесіне 
зақым келтіру) немесе өз денсаулығына өзге де зиян келтіру себебінен болғаны 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен дəлелденген 
жағдайларда төленбейді.

36. Заңның 101-9-бабының 2-тармағында көзделген негіз бойынша мемлекеттік 
мекеме тұрғын үй комиссиясы төрағасының атына өтініш жасайтын Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне əскери поли-
ция алушыларын қоспағанда, біржолғы тұрғын үй төлемін тағайындау үшін алушылар 
мемлекеттік мекеме басшысының атына өтініш жасайды. 

Өтінішке:
1) əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінің жеке басын куəландыратын 

құжаттардың, əскери қызметшінің отбасы мүшелері бар болған кезде неке (некені бұзу) 
туралы, балаларының туу туралы куəліктерінің көшірмелері;

2) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған аумақтық əділет 
органының анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінде осы елді 
мекенде меншік құқығында тиесілі тұрғынжайдың болуы немесе болмауы туралы);

3) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған жергілікті атқарушы 
органның анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінде осы елді ме-
кенде коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрақты пайдаланудағы тұрғынжайдың болуы 
немесе болмауы туралы);

4) қайтыс болу туралы куəліктің көшірмесі;
5) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) берген қызмет ор-

нынан отбасы құрамы туралы мəліметтер көрсетілген анықтама;
6) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) берген əскери 

қызметші əскери қызмет өткерген мемлекеттік мекеме басшысының бөлiм жеке 
құрамының тiзiмдерiнен шығару туралы бұйрығынан үзiндi; 

7) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) берген қызметтік 
тергеп-тексеру қорытындылары туралы бұйрықтан үзінді (əскери қызметшiнiң қаза 
табуының (қайтыс болуының) себептерi мен мəн-жайлары) қоса беріледі.

Осы тармақта көзделген тұрғын үй төлемдері, егер əскери қызметшінің қаза та-
буы (қайтыс болуы):

1) өзiне-өзі қол жұмсауға дейін жеткізген жағдайларды қоспағанда, өзiне-өзі қол 
жұмсауы салдарынан;

2) қылмыстық немесе əкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде;
3) алкогольдік, есiрткiлік, психотроптық, уытқұмарлық масаң күйді туындататын 

заттарды (сол тектестерді) тұтыну салдарынан;
4) біржолғы ақшалай өтемақы алу немесе қызметтен жалтару мақсатында қасақана 

өзiне қандай да бір дене зақымын (өзінің дене мүшесiн зақымдау) немесе денсаулығына 
өзге де зиян келтiру салдарынан;

5) қызмет өткеру туралы келісімшарттың талаптарын бұзған арнаулы мемлекеттік 
орган қызметкерінің немесе əскери қызметшінің əрекеті нəтижесінде болғаны Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен дəлелденсе, төленбейді. 

37. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне 
əскери полиция əскери қызметшілерін қоспағанда, Қарулы Күштер, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдар мемлекеттік мекемесінің жауапты құрылымдық бөлімшесі баян-
ат (өтініш) тіркелген күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей ұсынылған 
құжаттардың толықтығын салыстырып тексеруді жүзеге асырады. 

Құжаттарды толық көлемде алмаған жағдайда мемлекеттік мекеменің жауапты 
құрылымдық бөлімшесі оларды алушыға пысықтау үшін қайтарады. Алушы он жұмыс 
күні ішінде жауапты құрылымдық бөлімшеге қайта өтініш жасайды, бұл ретте баянат 
(өтініш) алғаш тіркелген күн берілген күн болып саналады.

38. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне 
əскери полиция мемлекеттік мекемесінің жауапты құрылымдық бөлімшесі алушының 
баянаты (өтініші) тіркелген күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей оны 
қарайды жəне айына бір реттен сиретпей өткізілетін мемлекеттік мекеменің тұрғын үй 
комиссиясының отырысына материалдарды дайындайды. 

Құжаттарды толық көлемде алмаған жағдайда мемлекеттік мекеменің жауапты 
құрылымдық бөлімшесі оларды алушыға пысықтау үшін қайтарады. Алушы он жұмыс 
күні ішінде жауапты құрылымдық бөлімшеге қайта өтініш жасайды, бұл ретте баянат 
(өтініш) алғаш тіркелген күн берілген күн болып саналады.

39. Баянат (өтініш) тіркелген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде мемлекеттік 
мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі осы Қағидаларға 4 жəне 5-қосымшаларға 
сəйкес нысан бойынша ағымдағы жəне (немесе) біржолғы тұрғын үй төлемдерін 
алушылардың тізімін жасайды. 

40. Ағымдағы жəне (немесе) біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушылардың 
тізімі негізінде мемлекеттік мекеменің қаржы бөлімшесі осы Қағидаларға 1 жəне 

2-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша ағымдағы жəне (немесе) біржолғы тұрғын үй 
төлемдерін алушылар сомаларының есебін дайындайды.

41. Ағымдағы жəне (немесе) біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі 
мен есебі мемлекеттік мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі дайындайтын 
мемлекеттік мекеме бірінші басшысының бұйрығымен (Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне əскери полиция əскери 
қызметшілерінікі – мемлекеттік мекеменің бірінші басшысы орынбасарының 
бұйрығымен) бекітіледі.

Тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі бекітілгеннен кейін мемлекеттік мекеменің 
кадр бөлімшесі осы Қағидаларға 6 жəне 7-қосымшаларға сəйкес анықтамаларды əскери 
қызметшінің жеке ісіне тігеді.

42. Ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізіміне жəне олардың есебіне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу олардың отбасы құрамы өзгерген, бір өңірден 
екіншісіне қоныс аударуына байланысты қызмет орнын ауыстырған, əскери қызметші 
алаңы пайдалы алаң нормасына сəйкес келмейтін берілген қызметтік тұрғынжайды 
қайтарған кезде, сондай-ақ Заңның 101-4-бабының 2-тармағында көзделген жағдай-
ларда жүзеге асырылады.

5-тарау. 
Тұрғын үй төлемдерін қайта есептеу

43. Ағымдағы тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін қайта есептеу:
1) отбасы құрамы, оның ішінде он сегіз жасқа толғанға дейін мүгедек болған баланы 

(балаларды) қоспағанда, баланың (балалардың) кəмелеттік жасқа толуымен өзгерген;
2) бір елді мекеннен екіншісіне қоныс аударуына байланысты əскери қызмет ор-

нын ауыстырған;
3) əскери қызметші алаңы пайдалы алаң нормасына сəйкес келмейтін берілген 

қызметтік тұрғынжайды қайтарған;
4) ағымдағы жылғы қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік статистика саласын-

дағы уəкілетті органның деректеріне сəйкес айқындалатын Қазақстан Республикасының 
тиісті өңірінде жайлы тұрғынжайдың бір шаршы метрін жалдау құны жыл сайын 
өзгерген кезде жүргізіледі.

Осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, ағымдағы 
тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін қайта есептеу осы Қағидалардың 12-тармағында 
айқындалған құжаттарды қоса берумен əскери қызметшінің баянаты негізінде 
шығарылатын мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығы негізінде (Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне əскери по-
лиция органдарында – мемлекеттік мекеменің бірінші басшысы орынбасарының 
бұйрығымен) жүзеге асырылады. 

Осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген ағымдағы тұрғын үй төлемдерінің 
мөлшерін қайта есептеу мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығы негізінде (Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне əскери по-
лиция органдарында – мемлекеттік мекеменің бірінші басшысы орынбасарының 
бұйрығымен) жүргізіледі.

44. Əскери қызметші одан əрі əскери қызмет өткеру үшін басқа өңірге кеткен кез-
де, егер тиісті шарт Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында 
көзделген мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен сатып алумен жалға алуды төлеу үшін 
жасалса, ағымдағы тұрғын үй төлемдері ол əскери қызмет өткерген бұрынғы өңір 
бойынша сақталады.

Бұл ретте отбасы құрамы көбею жағына өзгерген жағдайда оған байланысты 
отбасының құрамы көбейген отбасы мүшесіне ағымдағы тұрғын үй төлемдерінің 
мөлшерін қайта есептеу əскери қызметші əскери қызмет өткеретін өңірдегі сомаға 
сүйене отырып жүзеге асырылады.

45. Осы Қағидалардың 43-тармағында айқындалған жағдайларда тұрғын үй 
төлемдерінің нақты сомасы оқиға нақты болған сəттен бастап есептеледі. 

46. Өткен кезең үшін біржолғы тұрғын үй төлемдерін қайта есептеу жүргізілмейді. 
6-тарау.

Тұрғын үй төлемдерін жүзеге асыру тəртібі
47. Тұрғын үй төлемдеріне арналған жеке арнайы шотты осы Қағидаларға 8 жəне 

9-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша қосымша анықтаманы қоса бере отырып, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген 
тəртіппен тұрғынжайға мұқтаж деп танылған əрбір əскери қызметші дербес ашады.

48. Мемлекеттік мекеме, əскери қызметші жəне банк арасында осы Қағидаларға 
10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тұрғын үй төлемдері туралы үшжақты шарт 
(бұдан əрі – шарт) жасалады.

Бұл ретте шарт мемлекеттік мекеме тарапынан нақты немесе шартты атауы бо-
йынша жасалады.

Мемлекеттік мекеменің қаржы бөлімшесі шартты жəне əскери қ ызметшінің жеке 
арнайы шотын осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есепке алу 
журналына тіркейді.

49. Мем лекеттік мекеменің қаржы бөлімшесі тұрғын үй төлемдерінің есептелген жəне 
төленген сомалары бойынша осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
талдамалық есепке алу карточкасында есепке алуды жүзеге асырады.

50. Ағымдағы тұрғын үй төлемдері əскери қызмет өткеру орны бойынша ағымдағы 
айда өткен ай үшін ақшалай ризық төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Желтоқсанда 
ағымдағы ай үшін тұрғын үй төлемдері 25-і күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

Əскери қызметке кіру жəне одан шығу айында ағымдағы тұрғын үй төлемдері нақты 
қызмет күндеріне барабар жүзеге асырылады.

51. Əскери қызметші əскери қызметтен ауысқан, шығарылған кезде мемлекеттік 
мекеменің қаржы бөлімшесі талдамалық есепке алу карточкасының көшірмесін қоса 
бере отырып, ақшалай аттестатта оған жүргізілген тұрғын үй төлемдері туралы 
мəліметтерді көрсетеді.

7-тарау. Тұрғын үй төлемдерін тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау 
52. Заңның 101-4-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда тұрғын үй 

төлемдері тоқтатылады.
53. Тұрғын үй төлемдері мемлекеттік мекеме бірінші басшысының бұйрығына 

сəйкес (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы бар-
лау жəне əскери полиция органдарында – мемлекеттік мекеменің бірінші басшысы 
орынбасарының бұйрығымен) мынадай мерзімдерде:

1) əскери қызметші əскери қызметтен шығарылған жағдайларда жеке құрамның 
тізімдерінен шығарылған күннен бастап;

2) Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында көзделген 
мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен сатып алумен тұрғын үйді жалдау ақысын төлеу үшін 
жасалған шарт бойынша міндеттемені олар орындамаған жағдайларды қоспағанда, 
əскери қызметші тұрғынжайға мұқтаж мəртебесінен айырылған күннен бастап;

3) əскери қызметші қаза табуына немесе қайтыс болуына, заңда белгіленген 
тəртіппен хабар-ошарсыз кеткен деп танылуына немесе қайтыс болды деп жарияла-
нуына байланысты жеке құрам тізімдерінен шығарылған күннен бастап;

4) əскери қызметші тұрғын үй төлемдерін алудан бас тарту туралы баянат берген 
күннен бастап тоқтатылады.

54. Əскери қызметші ауысқан кезде тағайындалған ағымдағы тұрғын үй төлемдері 
мемлекеттік мекеме бірінші басшысының бұйрығы (Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне əскери полиция органдарында – 
мемлекеттік мекеменің бірінші басшысы орынбасарының бұйрығымен) шығарылған 
күннен бастап тоқтатыла тұрады жəне белгіленген тəртіппен оған осы төлемдерді 
тағайындаған жағдайда əскери қызметші одан əрi əскери қызметті өткеру үшін келген 
мемлекеттік мекеме оларды қайта бастайды.

55. Əскери қызметшіге тұрғын үй төлемдері тоқтатылған жағдайда мемлекеттік 
мекеме банкке тұрғын үй төлемдерін тоқтату негіздемесін мазмұндап хат жолдайды.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 

асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 
1-қосымша

_____________________________________________ бойынша 
(мемлекеттік мекеменің атауы)

ағымдағы тұрғын үй төлемдерінің есебі
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Əскери қызметші бойынша жиыны
Мемлекеттік мекеме бойынша 
жиыны

Мемлекеттік мекеме бастығы ________________ _________________
       (күні, қолы)                 (Т.А.Ə.) 

Қаржы бөлімшесінің бастығы ________________ _________________
          (күні, қолы)               (Т.А.Ə.)

Ескертпе:
1) ағым дағы тұрғын үй төлемдерінің есебін мемлекеттік мекеменің қаржы бөлімшесі 

толтырады;
2) 1 – 5-бағандардағы мəліметтерді Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен 

қамтамасыз ету , тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, 
қайта есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 
8-қосымшаға сəйкес мемлекеттік мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі ұсынады.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 

асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 
2-қосымша

_____________________________________________ бойынша 
 (мемлекеттік мекеменің атауы)

біржолғы тұрғын үй төлемдерінің есебі

Р/с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Əскери қызметші 
бойынша жиыны
Мемлекеттік ме-
кеме бойынша 
жиыны

Мемлекеттік мекеме бастығы ________________ _________________
                (күні, қолы)                     (Т.А.Ə.)
Қаржы бөлімшесінің бастығы________________ _________________
                 (күні, қолы)                    (Т.А.Ə.)
Ескертпе:
1) біржолғы төлемдердің есебін мемлекеттік мекеменің қаржы бөлімшесі толтырады;
2)  1 – 7-бағандардағы мəліметтерді Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен 

қамтамасыз ету, тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, 
қа йта есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 
5-қосымшаға сəйкес мемлекеттік мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі ұсынады.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 
асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 3-қосымша

Əскери қызметші ниет білдірген тұрғынжай алаңының есебі
Р/с 
№

Т.А.Ə. 
(толық)

Заңның 
101-2-бабының та-
лаптарына сəйкес 
əскери қызметші, 
оның ішінде отба-
сы мүшелері үшін 
тұрғынжай пайдалы 
алаңының нормасы 

(ш.м.)

Тұрғынжайдың нақты (бар) пайда-
лы алаңы (ш.м)

Ниет 
білдірілген 
тұрғын 
үй алаңы 
(3-баған 
– 4-баған 

(ш.м.) б
ар
лы

ғы
 

(5
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ан

 +
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ға
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ет
ш
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отбасы 
мүшелері

ту
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кө
ле
мі

1 2 3 4 5 6 7 8

Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы 
______________________ _______________________ 
               (күні, қолы)                             (Т.А.Ə.) 
20____ жылғы «____» _________

Ескертпе: əскери қызметші ниет білдірген тұрғынжай алаңы туралы мəліметтерд і 
мемлекеттік мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі толтырады. 

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 

асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 
4-қосымша

_______________________________________________________________ бойынша
(мемлекеттік мекеменің атауы)

ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі

Р/с 
№

Бөлімше 
атауы

Т.А.Ə. Отбасы құрамы Ниет білдірілген 
тұрғынжайдың 
алаңы 
(3-қосымшаның 
8-бағанынан) (ш.м.)

отбасы 
мүшелері

адамдар 
саны, оның 
ішінде əскери 
қызметші 

1 2 3 4 5 6
Əскери қызметші бойынша 
жиыны
Мемлекеттік мекеме бойынша 
жиыны

Мемлекеттік мекеме бастығы _______________________ __________________
    (күні, қолы)   (Т.А.Ə.) 
Тұрғын үй комиссиясының төрағасы ___________________ ______________________
    (күні, қолы)   (Т.А.Ə.)

Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы ___________________ _______________
            (күні, қолы)  (Т.А.Ə.) 

Ескертпе: ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімін əскери қызметші 
əскери қызмет өткеретін мемлекеттік мекеменің жауапты құрылымдық бөлім шесі 
толтырады.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 
асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 5-қосымша

_______________________________________бойынша
(мемлекеттік мекеме атауы)

 «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңы____-бабының ___-тармағына сəйкес біржолғы 

тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі
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Əскери қызметші бойынша жиыны
Мемлекеттік мекеме бойынша 
жиыны

Мемлекеттік мекеме бастығы _______________________ __________________
    (күні, қолы)   (Т.А.Ə.) 
Тұрғын үй комиссиясының төрағасы ___________________ ______________________
    (күні, қолы)   (Т.А.Ə.) 
Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы ___________________ _______________
                (күні, қолы)  (Т.А.Ə.) 

Ескертпе: біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімін мемлекеттік 
мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі толтырады.

Əскери қызметшілерді қ ызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй 
төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асы-

ру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 6-қосымша

Ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы
анықтама

(əскери қызметшінің жеке ісіне тігу үшін)
_____________________________________________________________________

 (əскери қызметшінің толық Т.А.Ə.)

Тұрғын үй комиссиясының 20 __ жылғы «____» ________ №________хаттамасымен 
20____ жылғы «____»___________________ бастап тұрғынжайға мұқтаж деп танылды.

«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 101-2-бабына сəйкес осы əскери қызметші тұрғын үй төлемдерін алушы 
болып табылады.

Ағымдағы тұрғын үй төлемдері _____________________ теңгені құрайды.
Тұрғынжайға мұқтаж деп танылған отбасы мүшелері туралы мəліметтер:

Р/с
№

Т.А.Ə. 
(толық)

Əскери қызметшінің 
отбасы мүшелері

Туған 
күні

Тұрғынжайға 
мұқтаж деп 
танылған күн

Туыстық 
дəрежесін рас-
тайтын құжат

1 2 3 4 5 6

Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы ___________________ _______________
                    (күні, қолы)                (Т.А.Ə.) 
20____ жылғы «____» __________________

Ескертпе: тұрғын үй төлемдерін алушы жəне оның отбасы мүшелері туралы 
мəлім еттерді əскери қызметші əскери қызмет өткеретін мемлекеттік мекеменің кадр 
бөлімшесі толтырады жəне оның басшысы қол қояды.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 
асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 7-қосымша

Біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы анықтама 
(əскери қызметшінің жеке ісіне тігу үшін)

______________________________________________________________________
(əскери қызметшінің Т.А.Ə. толық) 

Тұрғын үй комиссиясының 20____жылғы «____»__________№_______________ хат-
тамасымен 20 ____ жылғы «____»__________ бастап тұрғынжайға мұқтаж деп танылды.

20 ____ жылғы «____»__________ №___________баянат негізінде жəне «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
____бабының ___тармағына сəйкес осы əскери қызметші тұрғын үй төлемдерін алу-
шы болып табылады.

2018 жылғы 1 қаңтарда еңбек сіңірген жылдары ____ жыл ____ ай ____ күнді 
құрайды.

Қызмет өткеру туралы мəліметтер:
Р/с 
№

Əскери қызмет 
кезеңі

Əскери қызмет өткеру туралы 
бұйрықтардың нөмірлері

Қазақстан 
Республикасының өңірі

1 2 3 4

Тұрғынжайға мұқтаж деп танылған отбасы мүшелері туралы мəліметтер:
Р/с 
№

Т.А.Ə. (толық) Əскери 
қы зметшінің от-
басы мүшелері

Туған 
күні

Тұрғынжайға 
мұқтаж деп 
танылған күн

Туыстық 
дəрежесін рас-
тайтын құжат

1 2 3 4 5 6
 

Мемлекеттік мекеме бастығы ____________________ _________________
    (күні, қолы)              (Т.А.Ə.) 
Тұрғын үй комиссиясының төрағасы ___________________ __________________
    (күні, қолы)                (Т.А.Ə.)

Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы __________________ _______________
                  (күні, қолы)                 (Т.А.Ə.)

Ескертпе: тұрғын үй төлемдерін алушы жəне оның отбасы мүшелері туралы 
мəліметтерді əскери қызметші əскери қызмет өткеретін мемлекеттік мекеменің к адр 
бөлімшесі толтырады.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 
асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 8-қосымша

Ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы
анықтама

(банкке ұсыну үшін)
___________________________________________________________________
                    (əскери қызметшінің Т.А.Ə. толық)

Тұрғын үй комиссиясының 20___жылғы «____» _____№______хаттамасымен 20__ 
жылғы «____»______бастап тұрғынжайға мұқтаж деп танылды.

«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 2-бабының 44-2) тармақшасына сəйкес осы əскери қызметші тұрғын үй 
төлемдерін алушы болып табылады.

Ағымдағы тұрғын үй төлемдері _____теңгені құрайды.

Мемлекеттік мекеме бастығы ____________________ ______________________
    (күні, қолы)                     (Т.А.Ə.)
М.О.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 
асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 9-қосымша

Біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы анықтама
(банкке ұсыну үшін)

_____________________________________________________________________
(əскери қызметшінің Т.А.Ə. толық)

Тұрғын үй комиссиясының 20_____жылғы «___» _____ №____хаттамасымен 20____ 
жылғы «____»______бастап тұрғынжайға мұқтаж деп танылды.

«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республика-
сының Заңы _____-бабының ___-тармағына сəйкес осы əскери қызметші тұрғын үй 
төлемдерін алушы болып табылады.

Мемлекеттік мекеме бастығы _______________________ ______________________ 
    (күні, қолы)   (Т.А.Ə.) 

М.О.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 
асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 10-қосымша

Тұрғын үй төлемдері туралы
ШАРТ

Бұдан əрі «банк» деп аталатын, ______________ негізінде əрекет ететін
_______________________________________________________банкінің атынан
__________________________, бұдан əрі «мемлекеттік мекеме» деп аталатын, 
___________________________негізінде əрекет ететін мемлекеттік мекеменің атынан
___________________________ жəне бұдан əрі «əскери қызметші» деп аталатын, 
_______жылғы «___» ______________берген №_________ жеке куəліктің негізінде 
əрекет ететін мемлекеттік мекеменің əскери қызметшісі ___________________ бұдан 
əрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 
жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 20___ жылғы «__»______ №___ қаулысымен бекітілген Əскери қызметшілерді 
қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, 
оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта 
бастау қағидалары негізінде төмендегі туралы осы шартты (бұдан əрі – шарт) жасасты:

1. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) тұрғын үй төлемдері – қызметтік тұрғынжай беру орнына, сондай-ақ Заңның 

13-1-тарауында көзделген жағдайларда бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй 
төлемдерін алушыларға арнаулы ақшалай қамтамасыз ету түрінде төленетін өңірлер 
мен отбасы құрамы бойынша сараланған ақша. Тұрғын үй төлемдері ағымдағы жəне 
біржолғы төлемдерден тұрады;

2) ағымдағы тұрғын үй төлемдері – 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тұрғынжайға 
мұқтаж деп танылған, ағымдағы тұрғын үй төлемдері 2018 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап жүзеге асырылатын əскери қызметшілерді қоспағанда, тұрғынжайға мұқтаж 
деп тану туралы баянат тіркелген күннен бастап тұрғынжайға мұқтаж деп танылған 
əскери қызметшілерге ай сайынғы негізде, сондай-ақ Заңның 101-2-бабының 7 жəне 
10-тармақтарында көзделген жағдайларда жүзеге асырылатын жəне Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептелетін төлемдер;

3) біржолғы тұрғын үй төлемдері – Заңның 101-2-бабының 5 жəне 6-тармақтарында, 
сондай-ақ 101-9-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жүзеге асырыла-
тын жəне Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептелетін біржолғы 
сипаттағы төлемдер.

2. Шарттың нысанасы
2.1. Банк əскери қызметші анықтаманы (Қағидалардың 8 жəне 9-қосымшалары), 

мемлекеттік мекеме мен əскери қызметші қол қойған шартты жəне Қазақстан 
(Соңы 14-бетте) 
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Республикасы Ұлттық Банкі нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сəйкес 
ағымдағы шотты ашу үшін қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін əскери қызметшіге 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшесінде 
ашылған мемлекеттік мекеменің тиісті шотынан əскери қызметшілердің тұрғын үй 
төлемдерін алуы үшін теңгеде дербес арнайы ағымдағы банк шотын (бұдан əрі – 
шот) ашады.

2.2. Мемлекеттік мекеме тұрғын үй төлемдері ретінде көзделген ақшаны банкте 
ашылған əскери қызметшінің шотына аударады.

2.3. Əскери қызметші тұрғын үй төлемдерін Заңның 101-5-бабында көзделген 
мақсаттарда пайдаланады.

2.4. Банк əскери қызметшінің шотындағы тұрғын үй төлемдерін аударуды оның 
нұсқауы негізінде жүзеге асырады. Төлем құжатында Заңның 101-5-бабында көзделген 
оларды пайдалану мақсаттары көрсетіледі.

2.5. Шотты ашуды, жабуды, жүргізуді, сондай-ақ шот бойынша операциялар 
жүргізуді «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына, «Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысына, Қағидаларға, банктің ішкі құжаттарына 
жəне шартқа сəйкес банк, мемлекеттік мекеме жəне əскери қызметші жүзеге асырады.

3. Шотты жүргізу
3.1. Банк ш  от бойынша мынадай операцияларды жүзеге асырады жəне оған қызмет 

көрсетуге байланысты банк қызметтерін көрсетеді:
1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық 

бөлімшесінде ашылған мемлекеттік мекеменің тиісті шотынан қолма-қол ақшасыз 
төлем арқылы түсетін теңгедегі тұрғын үй төлемдерін шотқа аударады;

2) осы шарттың 2.4-тармағына сəйкес шоттан ақша аударымдарын жүзеге асырады;
3) осы шарттың 9-бөлімінде белгіленген тəртіпке сəйкес шот бойынша операция-

ларды тоқтата тұруды жүргізеді;
4) əскери қызметшінің жазбаша келісімімен мемлекеттік мекемеге оның талап етуі 

бойынша, сондай-ақ əскери қызметшіге шоттағы ақша қалдығы туралы жəне/немесе 
ақшаның шот бойынша қозғалысы туралы анықтамалар береді;

5) осы шарттың 9-бөлімінде белгіленген тəртіпке сəйкес мемлекеттік мекеме қате 
аударған ақшаны шоттан қайтаруды жүргізеді.

Банк шот бойынша осы тармақта көрсетілмеген операцияларды жүргізбейді.
3.2. Банк шоттан қолма-қол ақша бермейді.
3.3. Шотты ашу, қызмет көрсету жəне ол бойынша жүргізілетін операциялар үшін 

комиссияларды осы шарттың 9-бөлімінде белгіленген тəртіпке сəйкес мемлекеттік меке-
ме қате аударған ақшаны шоттан қайтару кезіндегі комиссия шығындарын қоспағанда, 
төлеу күні қолданылатын Банк тарифтеріне сəйкес банк кассасына төлеу арқылы əскери 
қызметші дербес төлейді. Мұндай жағдайда мемлекеттік мекеме қате аударған ақшаны 
шоттан қайтару кезіндегі комиссия шығындары мемлекеттік мекеменің есебінен банктің 
ағымдағы шотына аудару арқылы жүргізіледі.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
4.1. Мемлекеттік мекеме Қағидаларға жəне осы шартқа сəйкес əскери қызметшінің 

шотына тұрғын үй төлемдерін аударуға міндеттенеді.
4.2. Мемлекеттік мекеме қате аударылған тұрғын үй төлемдерін осы шарттың 

9-бөлімінде белгіленген тəртіппен кері қайтаруға құқылы.
4.3. Əскери қызметші:
1) тұрғын үй төлемдерін Заңның 101-5-бабында көзделген мақсаттарға жұмсауға;
2) отбасы құрамы өзгерген кезде ол туралы азаматтық хал актілері тіркелген жəне 

əділет органдарында тиісті куəлік алған күннен бастап 10 күннен аспайтын мерзімде 
мемлекеттік мекемені хабардар етуге;

3) тұрғынжайға мұқтаж мəртебесін жоғалтқан, сондай-ақ Заңның 101-5-бабының 
1), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен 
сатып алумен тұрғынжайды жалға алу төлемдері үшін жасалған шарт бойынша 
міндеттемелерді орындаған кезде ол туралы тұрғынжайға мұқтаж мəртебесін жоғалтқан 
жəне осы міндеттемелер орындалған күннен бастап 10 жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде мемлекеттік мекемеге хабарлауға;

4) шоттан ақша алушымен шарт бұзылған жағдайда мақсаты бойынша 
пайдаланылмаған ақшаны шотқа қайтару бойынша шаралар қабылдауға міндетті.

4.4. Əскери қызметші:
1) шотта пайдаланылмаған тұрғын үй төлемдерінің сомаларын жинақтауға;
2) əскери қызмет өткеретін орнына қарамастан, Қазақстан Республикасының 

кез келген өңірінде тұрғын үй төлемдерін олардың мақсаты бойынша пайдалануға;
3) мемлекеттік мекеме мен банктің келісімімен тұрғын үй төлемдерінің пай-

даланылмаған сомаларын осы шартқа қосымша келісім жасасу арқылы бір банк тен 
басқасына аударуға құқылы.

4.5. Банк əскери қызметшінің операциялары бойынша құпиялылыққа кепілдік береді.
4.6. Осы шарттың 9-бөлімінде белгіленген тəртіпке сəйкес  əскери қызметші банкке 

əскери қызметшінің қосымша келісімінсіз (акцептсіз) мемлекеттік мекеме заңсыз не-
месе артық аударған ақшаны есептен шығаруға құқық береді.

4.7. Əскери қызметші өз деректемелерінің (төлқұжат деректері, ЖСН, тұра тын 
мекенжайы, телефон нөмірі, e-mail электрондық мекенжайы, факс нөмірі жəне банкке 
жолданған құжаттарда қамтылған басқа да мəліметтер) өзгеруі туралы олар өзгерген 
сəттен бастап 5 ( бес) күннен кешіктірмей банкке жазбаша хабарлауға міндеттенеді.

5. Есеп айырысу тəртібі
5.1. Тұрғын үй төлемдеріне арналған шотты тұрғынжайға мұқтаж деп танылған əрбір 

əскери қызметші өзі ашады жəне оған дербес қызмет көрсетіледі.
6. Дауларды шешу тəртібі

6.1. Осы шарт бойынша тараптар арасында туындаған барлық даулар келіссөздер 
жүргізу арқылы 10 (он) жұмыс күні ішінде  шешіледі.

6.2. Тараптар келіссөздер жүргізу арқылы келісімге қол жеткізбеген кезде даулар 
мүдделі Тараптың бастамасы бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында көзделген сот тəртібімен қаралады.

7. Қосымша шарттар
7.1. Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша түрде жасалған 

жəне Тараптар қол қойған жағдайда жарамды.
7.2. Осы шарт тек Тараптардың келісімімен ғана бұзылуы мүмкін.
7.3. Осы шарт Заңның 101-4-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда 

мемлекет тік мекеменің бастамасы бойынша бұзылуы мүмкін.
7.4. Осы шарт Тараптардың əрқайсысы үшін бір-бірден заңды күші бірдей үш да-

нада жасалды.
7.5. Осы шарт оған Тараптар қол қойған сəттен бастап күшіне енеді.
7.6. Осы шарттың талаптары құпия болып табылады. 

8. Тараптардың жауапкершілігі. Жауапкершілікті алып тастау
8.1. Тараптар осы шарт бойынша өздеріне алған міндеттемелерді орындамағаны не-

месе тиісті түрде орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, 
сондай-ақ Тараптардың келісімінсіз мəліметтерді жария еткені үшін жауапты болады.

8.2. Кез келген жағдайларда шарттың талаптары бұзылған кезде банктің 
жауапкершілігі банктің заңсыз əрекеттерімен/ əрекетсіздігімен əскери қызметшіге 
келтірілген нақты залалдың мөлшерімен шектеледі.

8.3. Əскери қызметші шот бойынша үзіндіде көрсетілген шот бойынша операция-
ларды даулау туралы өтінішті осындай операция жүргізілген факті туралы оған белгілі 
болған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде беруге құқылы.

9. Əскери қызметшінің, мемлекеттік мекеменің жəне
Банктің тұрғын үй төлемдері бойынша төлемдерді аудару ке зінде қателер 

анықталған кездегі іс-қимылдарының тəртібі
9.1. Əскери қызметші шоттағы тұрғын үй төлемдерінің сомалары туралы мəліметтер 

алған ке зде төленген тұрғын үй төлемдерінің жекелеген сомаларының болма-
уын анықтап, мемлекеттік мекеменің басшысына тиісті мəліметтер алу үшін жəне 
жол берілген қателерді түзету шараларын қабылдау үшін қателер (заңс ыз немесе 
артық аударылған жəне (немесе) аударылмаған тұрғын үй төлемдері) (бұдан əрі – 
қате аударылған) анықтағаны туралы жəне оған барлық уақыт үшін банкке тұрғын 
үй төлемдерін аударғаны туралы төлем құжаттарының көшірмелерін жəне төлем 
құжаттарына қоса берілетін жеке тұлғалардың тізімінен өзіне қатысты үзінділерді беру 
туралы жазбаша өтініш жолдайды. 

9.2. Мемлекеттік мекеме қателер анықтаған немесе тұрғын үй т өлемдерінің со-
масын аудару кезінде жол берілген қателер анықталғаны туралы əскери қызметшінің 
жазбаша өтінішін алған жағдайда мемлекеттік мекеме тұрғын үй төлемдерін кейіннен 
аударуды реттеу жолымен қателерді түзетеді. Тұрғын үй төлемдері н кейіннен ауда-
руды реттеу жолымен қателерді түзету мүмкін болмаған кезде мемлекеттік мекеме 
қате аударылған тұрғын үй төлемдерін қайтару тур алы өтінішпен банкке жүгінеді. Қате 
аударылған тұрғын үй төлемдерін қайтару  туралы өтінішке қате аударылған тұрғын 
үй төлемдерін алған əскери қызметшінің оның шотынан қате аударылған сомаларды 
есептен шығаруға келіскені туралы өтініші қоса беріледі. 

9.3. Қате аударылған тұрғын үй төлемдерінің сомаларын қайтаруға өтініште мына-
лар көрсетіледі: мемлекеттік мекеменің атауы мен деректемелері (бизнес-сəйкестендіру 
нөмірі (БСН), жеке сəйкестендіру нөмірі (ЖСН), банк сəйкестендіру коды (БСК), жеке 
сəйкестендіру коды (ЖСК), қайтару себебі, қатеге жол берілген төлем құжаттарының 
деректемелері (№, күні жəне сомасы), сондай-ақ шотынан қайтару жүргізілетін 
алушының деректемелері жəне қайтарылуға тиіс жеке сомалар. Өтінішке мемлекеттік 
мекеменің басшысы, оның қаржы бөлімшесінің бастығы (бас бухгалтері) қол қоюға 
жəне мөрмен расталуға тиіс.

9.4. Мемлекеттік мекеменің қате аударылған тұрғын үй төлемдерін қайтаруға 
өтініші келіп түскен кезде банк өтінішті алған күннен бастап операциялық он күн ішінде:

1) мемлекеттік мекеменің хатында көрсетілген қате аударылған тұрғын үй 
төлемдерінің түсу фактісін тексереді; 

2) расталған қате аударылған тұрғын үй төлемдерінің түсімдері бойынша қайтарудың 
болмауы фактісін тексереді;

3) бенефициардың, оның шотына қате аударылған ақшаны банктің есептен 
шығаруына келісімінің бар болуын тексереді;

4) қате аударылған тұрғын үй төлемдерін мемлекеттік мекемеге қайтаруды жүзеге 
асырады немесе себептерді негіздеумен он ы қайтару мүмкін емес екені туралы ха-
барлайды.

9.5. Мемлекеттік мекемеге қызмет көрсететін банк электрондық төлем тапсыр-
маларын ресімдеу кезінде қатеге жол берген жағдайда банк «Төлемдер жəне төлем 
жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəй кес жол берілген қателерді 
реттеу бой ынша шаралар қабылдайды.

9.6. Əскери қызметшінің шотында қаражат болмаған жағдайда əскери қызметші 
кейіннен мемлекеттік мекеме басшысының бұйры ғы негізінде мемлекеттік мекеменің 
бюджеттік шотына қалпына келтіру үшін заңсыз немесе артық аударылған тұрғын үй 
төлемдерін мемлекеттік мекеменің кассасына қалпына келтіреді.

Бұл ретте заңсыз немесе артық аударылған тұрғын үй төлемдерін мемлекеттік 
мекеменің бюджеттік шотына қалпына келтіру үшін комиссияны əскери қызметші 
төленетін күні қолданылатын банк тарифтеріне сəйкес төлейді. 

9. 7. Əскери қызметші заңсыз немесе артық аударылған тұрғын үй төлемдерін 
қайтарудан бас тартқан жағдайда өтеу сот тəртібімен жүргізіледі.

10. Əртүрлі
10.1. Шоттың құқықтық режимі Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен айқындалады.
10.2. Шартқа сəйкес Шарт шот жабылғанға дейін жарамды.
10.3. Шотты жабу Тараптардың келісімі бойынша жүргізіледі. 
10.4. Əскери қызметші банктің мемлекеттік мекемеге шот нөмірі, шот бойынша 

ақшаның қозғалысы, шотты жабу туралы ақпаратты жəне шартта көзделген тəртіппен 
жəне талаптар бойынша өзге де мəліметтерді беруіне өз келісімін береді.

11. Шартты өзгерту тəртібі
11.1. Осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар қосымша келісімге қол қою арқылы 

енгізіледі.
12. Форс-мажор

12.1. Егер орындамау болжанбайтын жағдайлар, атап айтқанда: осы шарт бойын-
ша міндеттемелерді  орындауға тікелей ықпал еткен қауіпті табиғи құбылыстар, өрт, 
су тасқыны, жер сілкінісі, эпидемия, соғыс іс-қимылдары салдарынан болса, Тараптар 
шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны немесе тиісті 
түрде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босаты лады. 

13. Тараптардың орналасқан ж ері мен төлем деректемелері
Мемлекеттік мекеме:

______________________
(толық атауы)

______________________
(мекенжайы)

______________________
(телефоны)

______________________
(Т.А.Ə.)

______________________
(қолы)

______________________
20__жылғы«___»_______
_____________________
М.О. _________________

Банк:
_______________________

(толық атауы)
_______________________

(мекенжайы)
_______________________

(телефоны)
_______________________

(Т.А.Ə.)
_______________________

(қолы)
_______________________
20__жылғы «___»________
_______________________
М.О.___________________

Əскери қызметші:
______________________

(Т.А.Ə.) (толық)
______________________
______________________

(мекенжайы)
______________________
______________________

(телефоны)
______________________

(қолы)
______________________
20__жылғы «___»_______
______________________

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 
асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 11-қосымша 

Əскери қызметшілердің тұрғын үй төлемдері жəне дербес арнайы шоттары 
туралы шарттарды тіркеу журналы

Р/с 
№

Тіркелген 
күні

Тұрғын үй 
төлемдерін 

алушы əскери 
қызметшінің 
Т.А.Ə. (толық)

Тұрғын үй төлемдері 
туралы шарт

Банктің 
атауы

Əскери 
қызметшінің 

дербес арнайы 
шотының нөмірі

күні №

1 2 3 4 5 6 7

20_____ жылғы «____» ___________ __________________________
         (күні)                (қала, ауыл)

Ескертпе: əскери қызметшілердің тұрғы н үй төлемдері жəне дербес арнайы шот-
тары туралы шарттарды тіркеу журналын мемлекеттік мекеменің қаржы бөлімшесі 
толтырады.

Əскери қызметшілерді қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын 
үй төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге 
асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына 12-қосымша

Тұрғын үй төлемдерін алушының № ___________________________________
   талдамалық есепке алу карточкасы

ЖСН (СТН) _____________________________________
Дербес арнайы шоттың нөмірі _____________________
Банктің атауы ___________________________________
_______________________________________________
                (əскери қызметшінің Т.А.Ə. толық)

(Соңы. Басы  13-бетте) тұрғын үй комиссиясының 20_____жылғы «____»______№______хаттамасымен 
жəне _____________ ____________________________________________ бұйрығымен 

          (мекеменің бірінші басшысы бұйрығының күні, нөмірі)
20_____ жылғы «___» ____________ бастап тұрғынжайға мұқтаж деп танылды;
     (күні)
ағымдағы тұрғын үй төлемдері ________________ теңгені құрайды;
    (сомасы)
3) біржолғы тұрғын үй төлемдері ________________ теңгені құрайды.
    (сомасы)

 Сыртқы бету

Р/с 
№ Кезең

Басындағы 
сальдо 
(теңге)

Бір айда 
есеп-
телгені 
(теңге)

Аударылды Соңын-
дағы 
саль-
до

сомасы 
(теңге)

төлем 
құжатының 
нөмірі, күні

төлем 
құжатының 
сомасы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Қаңтар
2 Ақпан
3 Наурыз
4 Сəуір
5 Мамыр
6 Маусым
7 Шілде
8 Тамыз
9 Қыркүйек
10 Қазан
11 Қараша
12 Желтоқ-

сан
Жиыны 0 0 х х

Мемлекеттік мекеме бастығы ___________________ ____________________
    (күні, қолы)               (Т.А.Ə.) 
Қаржы бөлімшесінің бастығы ___________________ ___________________
    (күні, қолы)                 (Т.А.Ə.)
Орындаушы ___________________ ___________________
                 (күні, қолы)                  (Т.А.Ə.) 

Ескертпе: тұрғын үй төлемдерін алушының талдамалық есепке алу карточкасын 
мемлекеттік мекеменің қаржы бөлімшесі  толтырады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 12 ақпандағы
№49 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі

1. «Əскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 тамыздағы № 1091 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 2012 ж., № 67, 967-құжат).

2. «Əскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 тамыздағы № 1091 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 мамырдағы 
№ 538 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 2013 ж., № 35, 520-құжат).

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 
қазандағы № 685 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық 
бақылау банкі, 01.11.2017).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 12 ақпан             №50            Астана, Үкімет Үйі

Ақшалай өтемақыны жүзеге асыру қағидаларын
бекіту туралы

«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 101-2-бабының 4-тармағына жəне «Əскери қызмет жəне əскери қызметші-
лердің мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
55-бабының 6, 7-тармақтарына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Ақшалай өтемақыны жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр 

шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын. 
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі жəне қоса беріліп отырған Қағидалардың 2020 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданысқа енгізілетін 3-тармағының 2) тармақшасын қоспағанда, 2018 жылғы 
1 қаңтардан бастап туындайтын қатынастарға қолданылады.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 12 ақпандағы
№50 қаулысымен бекітілген

Ақшалай өтемақыны жүзеге асыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Ақшалай өтемақыны жүзеге асыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 101-2-бабының 4-тармағына жəне «Əскери қызмет жəне 
əскери қызметшілердің мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 55-бабының 6, 7-тармақтарына сəйкес əзірленді жəне ақшалай 
өтемақыны жүзеге асыру тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) ақшалай өтемақы – Заңның 101-2-бабының 4-тармағында жəне «Əскери қызмет 

жəне əскери қызметшілердің мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
55-бабының 6, 7-тармақтарында көзделген жағдайларда жүзеге асырылатын біржолғы 
сипаттағы тұрғын үй төлемдері;

2) мемлекеттік мекеме – ақшалай өтемақыны алушы əскери қызмет өткеретін не-
месе өткерген республикалық мемлекеттік мекеме.

3. Ақшалай өтемақыны алушылар:
1) 2013 жылғы 1 қаңтарда əскери қызметте күнтізбелік есептеумен он жəне одан 

көп жыл болған жəне əскери қызметте күнтізбелік есептеумен жиырма жыл болғаннан 
кейін қызметтік тұрғынжайды өтеусіз жекешелендіруге құқығы бар, жекешелендіруге 
жатпайтын, оның ішінде əскери қалашықтардың, шекара заставаларының жəне өзге де 
жабық объектілердің аумағында орналасуы салдарынан жекешелендіруге жатпайтын 
қызметтік тұрғынжайда тұратын əскери қызметшілер;

2) əскери қызметте күнтізбелік есептеумен жиырма жəне одан көп жыл болған 
жəне жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде жабық жəне оқшауланған əскери 
қалашықтардың, шекара заставаларының жəне өзге де жабық объектілердің аумағында 
орналасуы салдарынан жекешелендіруге жатпайтын қызметтік тұрғынжайда тұратын 
жəне əскери қызметте болудың шекті жасына толуына, денсаулық жағдайына не-
месе штаттардың қысқартылуына байланысты 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін əскери 
қызметтен шығарылған адамдар;

3) əскери қызметте күнтізбелік есептеумен жиырма жəне одан көп жыл болған, 
қызметтен шығару кезінде қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз етілмеген жəне 
тұрғынжайды жекешелендіру құқығын бұрын іске асырмаған, əскери қызметте болудың 
шекті жасына толуына, денсаулық жағдайына немесе штаттардың қысқартылуына 
байланысты 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде 
əскери қызметтен шығарылған адамдар болып табылады.

4. Ақшалай өтемақының мөлшері оған бұрын жүзеге асырылған тұрғын үй 
төлемдерінің сомасы шегеріле отырып, мемлекеттік статистика саласындағы 
уəкілетті органның интернет-ресурсында жарияланатын ағымдағы жылғы қаңтардағы 
деректеріне сəйкес республика бойынша орташа алғанда жаңа тұрғынжайды сатудың 
бір шаршы метрінің құнын əскери қызметшінің өзін қоса алғанда, отбасының əрбір 
мүшесіне он сегіз шаршы метр пайдалы алаң есебінен тұрғынжай алаңына көбейту 
арқылы айқындалады.

2-тарау. 
Ақшалай өтемақы алу үшін қажетті құжаттарды беру тəртібі

5. Алушылар ақшалай өтемақы алу үшін қажетті құжаттарды мемлекеттік мекеменің 
басшысына ұсынады. 

6. Ақшалай өтемақы төлеу үшін алушы белгіленген тəртіппен мынадай құжаттарды 
ұсынады:

1) баянат (өтініш);
2) алушы мен оның отбасы мүшелерінің жеке басын куəландыратын құжаттардың, 

алушының отбасы мүшелері бар болған кезде неке (некені бұзу), балаларының туу 
туралы куəліктерінің көшірмелері;

3) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған аумақтық 
əділет органының анықтамасы (алушы мен оның отбасы мүшелерінде Қазақстан 
Республикасының аумағында меншік құқығында тиесілі тұрғынжайдың болуы немесе 
болмауы туралы);

4) баянат тіркелген күнге дейін күнтізбелік он күн ішінде алынған жергілікті атқарушы 
органның анықтамасы (əскери қызметші мен оның отбасы мүшелерінде осы елді ме-
кенде коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрақты пайдалануға берілген тұрғынжайдың 
болуы немесе болмауы туралы);

5) қызметтік тізімі;
6) мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) берген қызмет ор-

нынан əскери қызметте болуы жəне отбасы құрамы туралы мəліметтер көрсетілген 
анықтама;

7) осы Қағидалардың 3-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген алушыны 
қоспағанда, қызметтік тұрғын үйді жалға алу шартының көшірмесі.

3-тарау. 
Ақшалай өтемақыны төлеу тəртібі

7. Мемлекеттік мекеме баянат (өтініш) тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
бес күннен кешіктірмей ұсынылған құжаттардың толықтығын салыстырып тексеруді 
жүзеге асырады. Құжаттарды толық көлемде алмаған жағдайда мемлекеттік меке-
ме алушыны осы Қағидалардың 6-тармағына сəйкес құжаттарды ұсыну қажеттілігі 
туралы хабардар етеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне 
əскери полиция алушылары ұсынған құжаттар белгіленген тəртіппен мемлекеттік 
мекеменің тұрғын үй комиссиясының қарауына шығарылады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы барлау жəне 
əскери полиция алушыларына қатысты мемлекеттік мекеменің тұрғын үй комиссия-
сы отырысының хаттамасы баянат (өтініш) тіркелген күннен бастап жиырма жұмыс 
күнінен кешіктірілмей бекітіледі. 

Алушыларға ақшалай өтемақы төлеу туралы бұйрықты – мемлекеттік мекеменің 
басшысы, ал Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери қарсы 
барлау жəне əскери полиция алушыларына мемлекеттік мекеме басшысының орын-
басары баянат (өтініш) тіркелген күннен бастап бір айдан кешіктірмей шығарады. 

8. Мемлекеттік мекеме ақшалай өтемақыны төлеуден бас тартқан жағдайда алушыға 
дəлелді жазбаша хабарламаны жолдайды.

9. Ақшалай өтемақы төлеу туралы бұйрық шығарылған күннен бастап бір айдан 
кешіктірілмей ақшалай өтемақы алушының жеке арнайы шотына аудару арқылы 
төленеді.

10. Ақшалай өтемақы төленген алушылар алушыға ақшалай өтемақы жүзеге 
асырылған сəттен бастап үш айдан кешіктірмей қызметтік тұрғын үйді белгіленген 
тəртіппен тапсырады.

11. Егер ерлі-зайыптылар əскери қызметшілер жəне (немесе) арнаулы мемлекеттік 
органдардың қызметкерлері немесе əскери қызметтен шығарылған адамдар болып 
табылған жағдайда ақшалай өтемақы олардың таңдауы бойынша біреуіне төленеді.

12. Мемлекеттік мекеме əскери қызметтен шығарылған адамдарды есепке алу 
орны бойынша жергілікті əскери басқару органына ақшалай өтемақы төлеу туралы 
бұйрықтан үзіндіні жолдайды.

13. Мемлекеттік мекеменің кадр бөлімшесі (жасақтау бөлімшесі) не жергілікті əскери 
басқару органы ақшалай өтемақы төлеу туралы бұйрықтан үзіндіні алушының жеке 
ісіне қоса тіркейді жəне қолтаңба мен мемлекеттік мекеменің елтаңбалы мөрімен рас-
талатын тиісті жазба жасайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 12 ақпандағы №50 қаулысына 
қосымша

 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір күші жойылған

шешімдерінің тізбесі

1. «Жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде оның жабық жəне оқшауланған əскери 
қалашықтарда, шекара заставалары мен комендатураларда орналасуы салдарынан 
қызметтік тұрғын үйді өтеусіз жекешелендіру құқығын өтеу қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 тамыздағы № 1092 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 968-құжат).

2. «Жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде оның жабық жəне оқшауланған əскери 
қалашықтарда, шекара заставалары мен комендатураларда орналасуы салдарынан 
қызметтік тұрғын үйді өтеусіз жекешелендіру құқығын өтеу қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 тамыздағы № 1092 қаулысына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 
жылғы 26 наурыздағы № 159 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 
ж., № 15, 88-құжат).

3. «Жекешелендіруге жатпайтын, оның ішінде оның жабық жəне оқшауланған əскери 
қалашықтарда, шекара заставалары мен комендатураларда орналасуы салдарынан 
қызметтік тұрғын үйді өтеусіз жекешелендіру құқығын өтеу қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 тамыздағы № 1092 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 10 шілдедегі № 
417 қаулысы (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық 
түрдегі эталондық бақылау банкі, 2017 жылғы 12 шілде).

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 27 қыркүйек             № 188             Алматы қаласы 

«Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел 
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі 

№144 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 
«Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операция-
ларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9801 болып тіркелген, 2014 жылғы 12 қарашада «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 

«Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы, 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы жəне «Рұқсаттар жəне хабар-
ламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасы-
мен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Уəкілетті ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Уəкілетті ұйымның жарғылық капиталы заңды тұлға қолма-қол шетел валютасымен 

айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензия жəне лицензияға қосымшаны 
алуға өтініш білдіргенге дейін толық көлемде ақшалай нысанда қалыптастырылады.

Уəкілетті ұйымның жарғылық капиталының ең аз мөлшері:
1) Астана жəне Алматы қалаларында орналасқан əрбір айырбастау пункті үшін 30 000 000 

(отыз миллион) Қазақстан теңгесін;
2) облыстардың əкімшілік орталықтарында орналасқан əрбір айырбастау пункті үшін 20 

000 000 (жиырма миллион) Қазақстан теңгесін;
3) өзге жерде орналасқан əрбір айырбастау пункті үшін 10 000 000 (он миллион) Қазақстан 

теңгесін құрайды.»;
мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Уəкілетті ұйым қосымша айырбастау пунктін ашқан кезде оның ақшалай нысанда 

қалыптастырылатын жарғылық капиталы Қағидалардың 6-тармағының талаптарына сəйкес 
ұлғайтылуға тиіс.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Уəкілетті ұйымның біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы құжаттар ретінде мынадай 

құжаттар ұсынылады:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша уəкілетті ұйымның құрылтайшылары 

(қатысушылары) туралы мəліметтер;
2) Қағидалардың 6-тармағының талаптарына сəйкес уəкілетті ұйымның банк шотына 

жарғылық капиталға жарна ретіндегі ақшаның есептелуін растайтын екінші деңгейдегі банктің 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініш білдірген күнге дейін күнтізбелік 
отыз күннен ерте емес берілген құжаты (оның ішінде клиенттің банк шоттары бойынша ақша 
қозғалысы туралы үзінді-көшірме);

3) кассирдің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша дайындықтан өткенін рас-
тайтын құжаттың көшірмесі не Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасында 
көзделген жəне қызметкердің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша кассир ретінде 
кемінде алты ай еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқасы 
ұсынылмаған жағдайда нотариат куəландырған);

4) ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындау үшін техникалық құралдардың сипаттама-
ларын айқындайтын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі (көшірмелері);

5) бақылау-касса аппаратын дайындаушы зауыт паспортының көшірмесі немесе компью-
терлік жүйенің функционалдық мүмкіндіктері мен сипаттамаларының қысқаша сипаты бар 
құжаттың (құжаттардың) көшірмесі (көшірмелері);

6) компьютерлік жүйе болмаған жағдайда Қағидалардың талаптарына сəйкес айыр-
бастау операцияларының есебін жүргізуге арналған бағдарламалық қамтамасыз етудің 
функционалдық мүмкіндіктері мен сипаттамаларының қысқаша сипаты бар құжаттың (құжат-
тардың) көшірмесі (көшірмелері);

7) бейнебақылау жүйесінің Қағидалардың талаптарына сəйкес келуін растайтын құжаттың 
(құжаттардың) көшірмесі (көшірмелері).»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Уəкілетті ұйымдарды лицензиялау тəртібі жəне талаптары»;
13-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Уəкілетті ұйым қосымша айырбастау пунктін ашқан кезде екінші деңгейдегі банктің 

қолданыстағы лицензияның қосымшасын алу үшін өтініш жасаған күнге дейін күнтізбелік 
отыз күннен ерте емес берілген, жарғылық капиталды толықтыру мақсаттары үшін уəкілетті 
ұйымның банк шотына ақшаның есептелуін растайтын құжаты (оның ішінде клиенттің банк 
шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді-көшірме) ұсынылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Ұлттық Банк филиалы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын 

ұйымдастыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін көзделген мерзім 
ішінде уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің үй-жайына жəне техникалық жабдықталуына 
қойылатын талаптарға сəйкестігін қарап тексереді.»;

15-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық Банк филиалы лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуді 

құжаттардың толық топтамасы ұсынылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жəне Рұқсаттар 
туралы заңның 33 жəне 34-баптарында белгіленген тəртіппен жүзеге асырады. Бұл ретте қолма-
қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне (не-
месе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеуге өтініш лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туындаған сəттен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде 
Қағидаларға 6-қосымшада белгіленген нысан бойынша ұсынылады.»;

17-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Электрондық лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру, қайта ресімдеу 

бойынша электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтер Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Уəкілетті ұйымдарға 
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес 
«электрон дық үкіметтің» веб-порталы арқылы Қағидаларда белгіленген тəртіппен көрсетіледі.»;

19-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жарғылық капиталдың мөлшері ұлғайған жағдайда екінші деңгейдегі банктің жарғылық 

капиталды толықтыру мақсаттары үшін уəкілетті ұйымның банк шотына ақшаның есептелуін 
растайтын құжаты (оның ішінде клиенттің банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы 
үзінді-көшірме) ұсынылады.»;

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Ерікті таратылған не қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын 

ұйымдастыру жөніндегі қызметтен бас тартқан жағдайда, уəкілетті ұйым шешім қабылданған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы тиісті шешімнің көшірмесін 
қоса бере отырып, Ұлттық Банк филиалына жазбаша не «электрондық үкіметтің» веб-порталы 
арқылы хабарлайды жəне лицензияның жəне лицензияға қосымшалардың түпнұсқаларын 
қазақ жəне орыс тілдерінде қайтарады (қағаз нысанында берілген лицензия жəне лицензияға 
қосымшалар үшін).

Уəкілетті ұйым өз филиалының қызметін ерікті тоқтатқан жағдайда тиісті шешім қабылданған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде тиісті шешімнің көшірмесін қоса бере отырып, қызметі 
тоқтатылатын филиалды есептік тіркеу орны бойынша бұл туралы Ұлттық Банк филиалы-
на жазбаша не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы хабарлайды жəне уəкілетті 
ұйымның қызметін тоқтататын филиалының айырбастау пункттеріне берілген лицензияға 
қосымшалардың қазақ жəне орыс тілдеріндегі түпнұсқаларын қайтарады (қағаз нысанында 
берілген лицензияға қосымшалар үшін).

Айырбастау пунктін жапқан жағдайда, уəкілетті ұйым (оның филиалы) айырбастау пункті 
жабылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Ұлттық Банк филиалына қабылданған шешім 
туралы жазбаша не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы хабарлайды жəне лицензияға 
қосымшаның қазақ жəне орыс тілдеріндегі түпнұсқасын қайтарады (қағаз нысанында берілген 
қосымша үшін).»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Уəкілетті банктердің айырбастау пункттерін ашу, қызметін тоқтата тұру, жаңарту, 

жабу туралы хабарлау тəртібі»;
мынадай мазмұндағы 26-1 жəне 26-2-тармақтармен толықтырылсын:
«26-1. Уəкілетті банктің айырбастау пунктінің куəлігі жоғалған, бүлінген жағдайда Ұлттық 

Банктің филиалы уəкілетті банктен (оның филиалынан) жазбаша өтініш түскен күннен бастап 
екі жұмыс күні ішінде Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша, уəкілетті банктің айыр-
бастау пунктінің бастапқы куəлігінің нөмірі мен күнін, сондай-ақ жоғарғы оң жақ бұрышында 
«Телнұсқа» жазбасын жəне телнұсқа берілген күнді көрсете отырып уəкілетті банктің айыр-
бастау пунктінің куəлігінің телнұсқасын береді.

26-2. Уəкілетті банктің айырбастау пунктінің бұрын берілген куəлігінде қателер анықталған 
жағдайда уəкілетті банк (оның филиалы) қателерді түзету туралы еркін нысанда өтініш береді.

Ұлттық Банктің филиалы уəкілетті банк (оның филиалы) тиісті өтінішті берген күннен бас-
тап екі жұмыс күні ішінде Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша, уəкілетті банктің 
айырбастау пунктінің бастапқы куəлігінің нөмірі мен күнін көрсете отырып уəкілетті банктің 
айырбастау пунктінің тиісті түзетулер көрсетілген куəлігін береді.»;

27-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Айырбастау пункті қызметінің тоқтатылғаны туралы хабарлама айырбастау пункті соңғы 

операцияны жүргізгеннен кейінгі келесі жұмыс күні жіберіледі. Бұл ретте уəкілетті банктің айыр-
бастау пункті куəлігінің қағаз нысанында берілген, қазақ жəне орыс тілдеріндегі түпнұсқасы 
жəне (немесе) телнұсқасы айырбастау пункті қызметінің тоқтатылғаны туралы хабарлама 
жіберілгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Ұлттық Банктің филиалына қайтарылуға жатады.»;

5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Айырбастау пункттеріне қойылатын талаптар жəне олардың жұмыс істеу 

шарттары»;
31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«31. Айырбастау пунктінің (автоматтандырылған айырбастау пунктін қоспағанда) үй-

жайына, жабдығына жəне қызметкерлеріне қойылатын талаптар:
1) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8080 тіркелген Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 250 қаулысымен 
бекітілген Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың үй-жайларын күзетуді жəне жайластыруды ұйымдастыру қағидаларында бел-
гі ленген талаптарға сəйкес айырбастау пунктінің үй-жайын күзетуді ұйымдастыру жəне 
жайластыру;

2) айырбастау пунктінің операциялық кассасы күнтізбелік отыз күн бойы ақпараттың жазы-
луын жəне сақталуын қамтамасыз ететін бейнебақылау жүйесімен жабдықталады, бұл ретте 
бейнебақылаудың көру аймағында кассирдің жұмыс аймағы жəне клиент болуға тиіс, ал тиісті 
қондырғылар бейнебақылау үшін бөгеттің болмауын қамтамасыз ететін жерлерде орнатылады;

3) кассирдің жұмыс орны Қағидалардың талаптарына сəйкес айырбастау операцияларының 
есебін жүргізу үшін компьютерлік жүйемен не бақылау-касса аппаратымен жəне бағдарламалық 
қамтамасыз етумен, сондай-ақ банкнотты ультракүлгін жарықпен тексеруді (қағаздың люми-
несценциясын бақылау жəне өзге) жəне банкнотты магниттік белгілердің болуына тексеруді 
қамтамасыз ететін ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындауға арналған техникалық 
құралдармен жабдықталады;

4) қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша дайындықтан өткен не қолма-қол шетел 
валютасымен кемінде алты ай жұмыс тəжірибесі бар кассир.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар 
заңды тұлға айырбастау пунктінің қызметін жүзеге асыру процесінде айырбастау пунктінің 
үй-жайында орнатылған жабдықтың жұмыс істеуін, сондай-ақ осы тармақтың бірінші бөлігінің 
2) тармақшасының талаптарына сəйкес бейнебақылау жүйесінің ақпаратын жазуды жəне 
сақтауды қамтамасыз етеді.»;

35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. Əрбір айырбастау пунктінде клиенттерге көрінетін қолжетімді жерде мынадай ақпарат 

орналастырылады:
1) лицензияны алу Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес талап 

етілмеген жағдайларды қоспағанда, қазақ жəне орыс тілдеріндегі қолма-қол шетел валюта-
сымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға қолданыстағы лицензияның көшірмесі;

2) уəкілетті ұйымдар үшін – Ұлттық Банктің филиалы осы айырбастау пунктіне берген 
қолданыстағы лицензияға қолданыстағы қосымшаның көшірмесі;

3) уəкілетті банктер үшін – Ұлттық Банк филиалының осы айырбастау пунктіне берген 
уəкілетті банктің айырбастау пункті куəлігінің көшірмесі (уəкілетті банк осындай куəлікті 
алғаннан кейін);

4) айырбастау пунктінің жұмыс режимі;
5) айырбастау пунктінде сатып алу жəне (немесе) сату жөніндегі операциялар жүргізілетін 

əрбір шетел валютасы үшін белгіленген теңгемен қолма-қол шетел валютасын сатып алу 
бағамы жəне (немесе) сату бағамы туралы мəліметтерден тұратын, клиенттерге арналған 
ақпараттық стенд (биіктігі кемінде 0,4 метр жəне ені 0,4 метр көлемінде);

6) айырбастау пунктінің клиенттеріне арналған, айырбастау пунктінің қызметіне бақылауды 
жүзеге асыратын Ұлттық Банк филиалы туралы жəне осы айырбастау пунктінің жұмысына ескер-
тулер болған кезде Ұлттық Банк филиалы атына шағым жіберу мүмкіндігі туралы мəліметтер 
қамтылатын, Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ақпарат;

7) айналысқа жарамды жəне айналысқа жарамсыз банкноттардың негізгі белгілері туралы, 
сондай-ақ төлемге немесе айналысқа жіберуге жарамсыз шетел валютасының банкноттарын 
инкассоға қабылдау тəртібі мен талаптары туралы ақпарат;

8) Ұлттық Банктің осы актінің қолданылу кезеңінде айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін 
операциялар бойынша шетел валютасын теңгемен сатып алу бағамының сату бағамынан 
ауытқу шектерін белгілейтін актісінің көшірмесі;

9) клиенттерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын кассир туралы ақпарат (тегі, аты жəне 
əкесінің аты (ол бар болса).»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Егер туындаған мəн-жайлар (техникалық іркіліс, бұзылу немесе басқа да себептер) 

нəтижесінде айырбастау пунктінің үй-жайы, айырбастау пунктінің жұмыс істеуіне арналған 
жабдық жəне (немесе) айырбастау пунктінің қызметкерлері Қағидалардың 31-тармағының та-
лаптарына сəйкес келмесе, айырбастау пунктінде айырбастау операциялары жүргізілмейді.»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Айырбастау пункттерінде қолма-қол шетел валютасымен операциялар жүргізу»;
40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Айырбастау пункттері бағамдарды белгілеу туралы өкімнің негізінде белгіленген сатып 

алу, сату бағамдарына сəйкес қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату жəне айырбастау 
бойынша операцияларды жүргізеді.

Бағамдарды белгілеу туралы өкімде осы өкімнің қолданылуы басталатын күн мен уақытты 
(сағатпен жəне минутпен белгіленетін) көрсете отырып, айырбастау пунктінде айырбастау опе-
рациялары жүргізілетін валюталардың барлық түрлері үшін сатып алу, сату бағамдары болады.

Бағамдарды белгілеу туралы бір өкімде жүргізілетін айырбастау операцияларының сома-
сына байланысты бір мезгілде əр түрлі бағамдар белгілеуге рұқсат етіледі.»;

42-тармақтың бірінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«электрондық өкімді шығарған тұлғаны сəйкестендіру мүмкіндігі;»;
48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«48. Заңды төлем құралының негізгі белгілеріне банкнотта эмиссиялаған банк атауының, 

нөмірі мен сериясының, цифрлармен жəне жазумен номиналының, бет жəне сырт жақтарының 
негізгі суретінің, сондай-ақ қолдан жасаудан қорғау элементтерінің (ультракүлгін сəуле 
түсіргенде көрінетін конфеттиді, қорғаныш жіптерін, микромəтінді, люминесцирлейтін суреттерді 
жəне басқаларды қоса алғанда, сутамғы белгі, магниттік белгілер, қағазға енгізілген түрлі-түсті 
талшықтар жəне басқада қолдан жасаудан қорғау элементтер) болуы жатады.

Валютаның эмитент елі шығарылған банкноттарға өзге не қосымша талаптар белгілеуі 
мүмкін.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар 
заңды тұлға, (оның филиалы) банкноттардың түпнұсқалығын жəне төлем жасауға қабілеттігін 
анықтау жөніндегі анықтамалық жəне ақпараттық материалдарды осы өнім түрін көбейтумен 
айналысатын тұлғалардан дербес сатып алады.»;

мынадай мазмұндағы 48-1-тармақпен толықтырылсын:
«48-1. Мынадай бүлінулері бар:
1) банкноттың бейнесін айқындауға мүмкіндік беретін шамалы дəрежеде ескірген жəне 

ластанған;
2) егер жыртылған бөліктер сөзсіз бір банкнотқа тиесілі болса, желімделген жыртық 

бұрыштары немесе бөліктері бар (көлемі бір шаршы сантиметрден аспайтын);
3) банкноттың ені бойынша бір сантиметрден, ұзындығы, қиғаш сызығы бойынша төрт сан-

тиметрден аспайтын, үш жыртықтан (оның ішінде желімделгендер) аспайтын;

4) егер олар банкноттардың түпнұсқалығын айқындауға кедергі келтірмесе жəне 
Қағидалардың 48-тармағында көрсетілген белгілердің елу пайызынан астам жаппаса, ұсақ 
майлы жəне басқа дақтары, жазбалар жəне мөртабандардың таңбасы бар (банкноттың 
тесілгені немесе банкноттың түпнұсқа емес немесе үлгі болып табылатынын куəландыратын 
мөртабандарды қоспағанда, екі мөртабаннан, жазбалардан аспайтын);

5) тесік диаметрі бір миллиметрден аспайтын кемінде екі тесігі бар банкноттар айналысқа 
жарамды заңды төлем құралдары болып танылады.»;

49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«49. Егер банкноттар Қағидалардың 48-1-тармағында көзделген талаптарға сəйкес келмесе 

жəне (немесе) мынадай бүлінулері болса:
1) бөлшектеліп жыртылған (оның ішінде желімделген);
2) бастапқы түсін жоғалтқан немесе оңып кеткен;
3) жанған немесе күйдірілген;
4) тұтас немесе едəуір дəрежеде (айналысқа жарамды заңды төлем құралының негізгі 

белгілерінің бірінің елу пайыздан астамы) бояу, сия, май төгілген;
5) ультракүлгін сəуле түсіргенде қағаздың жылтырауына əкеп соғатын сыртқы əсерлерге 

ұшыраған;
6) қасақана сипаттағы едəуір бүлінген (негізгі суреттері, атап айтқанда адамдардың 

портреттері өзгерген, қорғаныш жібі жойылған, едəуір жазбалардың болуы, оның ішінде 
ультракүлгін сəуле түсіргенде көрінетін, екі мөртабанның іздері жəне банкноттың өтелгені 
туралы немесе түпнұсқа емес немесе үлгі болып табылатыны туралы растайтын мөртабан, 
диаметрі бір миллиметрден астам екіден артық тесіктері бар);

7) баспадан кеткен анық ақауы бар банкноттар (сутамғы белгісінің немесе қорғаныш жіптің 
болмауы немесе дұрыс орналаспауы, бейнелердің басылмауы немесе бұлыңғыр болуы);

8) геометриялық өлшемдердің азаюы жағына, сол сияқты ұлғаюы жағына үш миллимет-
рден артық өзгеруі;

9) банкнот бейнесінің көрінбей кетуіне əкеліп соғатын едəуір ескірген жəне (немесе) 
ластанған жерлері бар;

10) едəуір жұмсарған жəне (немесе) қаттылығын жоғалтқан банкноттар айналысқа жа-
рамсыз болып танылады.

Тиісті шет мемлекеттің эмитент банкі жариялаған күнінен кейін айналыстан шығарылған 
банкноттар төлемге жарамсыз деп танылады.»;

50-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«50. Төлемге жарамайтын, сондай-ақ айналысқа жарамсыз банкноттарды сатып алуды 

жəне ауыстыруды шетел банктерімен тиісті шетел валюталарымен инкассалық операцияларды 
жүзеге асыру бойынша корреспонденттік қатынастары жəне (немесе) шарттық қатынастары 
бар уəкілетті банктер жүзеге асырады.»;

51-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«51. Айырбастау пунктінде жүргізілетін əрбір айырбастау операциясы аяқталғаннан кейін 

электрондық түрде жүргізілетін жəне Қағидаларға 11-қосымшада белгіленген нысан бойынша 
сатып алынған жəне сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында (бұдан 
əрі – тізілімдер журналы) белгіленген барлық деректемелер мен көрсеткіштерді қамтитын сатып 
алынған жəне сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында ескеріледі.»;

мынадай мазмұндағы 56-1-тармақпен толықтырылсын:
«56-1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы 

бар заңды тұлғаның (оның филиалының) бастамасы бойынша барлық жұмыс істеп тұрған 
айыр бастау пункттерінің қызметі күнтізбелік отыз күннен астам мерзімге уақытша тоқтатылған 
жағдайда, Қағидалардың 55 жəне 56-тармақтарында көзделген есептерді ұсыну барлық есепті 
мерзім ішінде жүргізілген операциялар болмаған жəне Қағидалардың 39-тармағында көзделген 
тəртіппен хабарлама жіберілген жағдайда талап етілмейді.»;

7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. Өтпелі ережелер»;
8-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
10-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
12-қосымшада:
«Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп» 

əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеде:
11-тармақтың төртінші жəне бесінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«коды 210-жол >=коды 211-жол + коды 212-жол;
коды 220-жол >=коды 221-жол + коды 222-жол.»;
13-қосымшада:
кестеде:
«Жеке тұлғаларға қолма-қол шетел валютасын сату бойынша операциялар» 2-бөлімінің 

алтыншы жолы мынадай редакцияда жазылсын:

« екі миллион теңгеден астам 222 »;

«Шетел валютасының қозғалысы жəне айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбас-
тау операциялары туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірмеде:

12-тармақтың төртінші жəне бесінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
коды 210-жол >=коды 211-жол + коды 212-жол;
коды 220-жол >=коды 221-жол + коды 222-жол.».
2. Уəкілетті ұйымдар осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен кейін екі ай ішінде 

өз қызметін осы қаулының 1-тармағының он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, алпыс 
тоғызыншы абзацтарының талаптарына сəйкес келтірсін.

3. Осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

4. Төлем балансы жəне валюталық реттеу департаменті (Боранбаева А.М.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 5-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О. А. Смоляковқа жүктелсін.

7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат Қазақстан Республикасының 
жəне коммуникациялар министрлігі Қаржы министрі
Министр_____________________Д.Абаев _____________________Сұлтанов Б.Т. 
2017 жылғы 27 желтоқсан   2017 жылғы 25 желтоқсан 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Министр_____________________Т.Сүлейменов 
2017 жылғы 26 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 27 қыркүйектегі №188 қаулысына 1-қосымша 

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыру қағидаларына 8-қосымша

Нысан
__________________________________

(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының атауы)

20____ жылғы «_____» _________                № ____

Уəкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама

 
1. айырбастау пункті қызметінің басталуы туралы/ашылуы туралы _______ 
айырбастау пунктінің қызметін тоқтату туралы/жабу туралы ___________ 
деректердің өзгергені туралы _____________________________________ 

2. Уəкілетті банктің/уəкілетті банк филиалының атауы
____________________________________________________________________

3. Уəкілетті банктің/уəкілетті банк филиалының орналасқан жері 
____________________________________________________________________

4. Уəкілетті банктің/уəкілетті банк филиалының БСН-і 
___________________________________________________________________

5. Айырбастау пунктінің түрі
______________________________________________________________
(автоматтандырылған/ автоматтандырылмаған)

6. Айырбастау пунктінің орналасқан жері 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Уəкілетті банктің айырбастау пунктінде операциялық кассалардың саны 
___________________________________________________________________

8. Уəкілетті банктің айырбастау пункті куəлігінің нөмірі жəне күні 
___________________________________________________________________

9. Уəкілетті банк/уəкілетті банктің филиалы осы хабарлама арқылы _________________
______________________ мекенжайы бойынша орналасқан айырбастау пунктінің Қазақстан 
Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру 
қағидаларының талаптарына сəйкес келетінін растайды.

Хабарлаушының уəкілетті адамы:
________________ ____________________ _________________
       (лауазымы)      (тегі жəне инициалдары)            (қолы)

20____ жылғы «_____» ______________ 
Мөр орны

(қағаз нысанындағы хабарламалар үшін, ол болған кезде)

8-қосымшаны толтыру бойынша нұсқаулар

Уəкілетті банктің айырбастау пункті ашылған кезде 8-тармақты қоспағанда, 8-қосымшаның 
барлық тармақтарын толтыра отырып, айырбастау пункті қызметінің басталуы туралы ха-
барлама жіберіледі.

Уəкілетті банктің айырбастау пункті жабылған кезде 8-қосымшаның барлық тармақтарын 
толтыра отырып, уəкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің тоқтатылуы туралы хабар-
лама жіберіледі.

Айырбастау пункті қызметінің басталуы туралы бұрын берілген хабарламада міндетті 
түрде толтыру үшін көрсетілген мəліметтер өзгерген кезде 8-қосымшның барлық тармақтарын 
толтыра отырып, деректердің өзгергені туралы хабарлама жіберіледі.

6-тармақта айырбастау пункті көпфункционалды мақсаттағы үйлер мен ғимараттарда 
(оның ішінде теміржол вокзалдарында, əуежайларда, іскерлік жəне сауда орталықтарында) 
орналастырылған жағдайда айырбастау пунктінің орналасқан жерін нақтылайтын деректер 
(мысалы, қабаты, секторы, блогы) көрсетіле отырып, айырбастау пунктінің үй-жайы орналасқан 
мекенжай көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 27 қыркүйектегі №188 қаулысына 2-қосымша 

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операция-
ларын ұйымдастыру қағидаларына 10-қосымша

Нысан

Айырбастау пунктінің клиенттеріне арналған ақпарат
_______________________________________________________________

(қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар
заңды тұлғаның, оның филиалының атауы мен орналасқан жері)

Лицензияның нөмірі жəне күні 
_______________________________________________________________

Осы айырбастау пунктінің қызметін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің _____________________ филиалы бақылайды.

Айырбастау пунктінің жұмысына ескертулер болған кезде шағымдар мына мекенжай 
бойынша:

_______________________________________________________________ 
(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалының пошталық мекенжайы)
жіберілсін.

Шағымды қарау үшін онда мынадай мəліметтерді хабарлауды сұраймыз:
өтініш берушінің тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса);
өтініш берушінің мекенжайы;
айырбастау пунктінің мекенжайы;
осы айырбастау пунктін ашқан, айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар 

заңды тұлғаның, оның филиалының атауы;
шағымның мазмұны;
айырбастау пункті бұзушылыққа жол бергенін көрсететін күн жəне уақыт;
айырбастау пункті кассирінің тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса).
Шағымды беру үшін өтініш берушінің қолтаңбасы қажет.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 27 қыркүйектегі №188 қаулысына 3-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының күші жойылды деп танылған 
кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын 
ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2009 жылғы 16 шілдедегі № 
63 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5735 тіркелген, 
2009 жылғы 14 тамызда «Заң газеті» газетінде № 123 (1546) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қызметінің айрықша түрі 
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды 
тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы» 2009 жылғы 16 шілдедегі № 63 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2010 жылғы 1 ақпандағы № 6 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6059 тіркелген, 2010 жылғы 5 наурызда «Заң газеті» газетінде № 34 (1656) 
жарияланған).

3. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қызметінің айрықша түрі 
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды 
тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы» 2009 жылғы 16 шілдедегі № 63 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 16 шілдедегі № 143 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9788 тіркелген, 2014 жылғы 4 қарашада «Заң газеті» газетінде № 166 (2560) 
жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 29 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16162 
болып енгізілді.
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(Соңы 16-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРІЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 12 желтоқсан              №404             Астана қаласы

«Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза 
кірістерінің бір бөлігін аудару нормативін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 25 ақпандағы №134 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу туралы
 
бұйырамын:
1. «Республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірістерінің бір бөлігін аудару 

нормативін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
25 ақпандағы № 134 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10545 болып тіркелген, 2015 жылғы 1 маусымда «Əділет» 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативін 

бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған республикалық мемлекеттiк кəсiпорындардың таза кірісінің бір 

бөлігін аудару нормативi бекiтiлсiн.»;
аталған бұйрықпен бекітілген Республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірістерінің 

бір бөлігін аудару нормативінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативі»; 
мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрлігі Азаматтық авиация 

комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорны үшін 2017-2019 жылдардың қорытындысы бойынша таза кірісінің бір бөлігін аудару 
нормативі 12 пайыз мөлшерінде белгіленсін.».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару 
саясаты департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне элек-
тронды түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 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 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 бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Қаржы министрі 
_________ Ж. Қасымбек  _________Б. Сұлтанов
2017 жылғы 18 желтоқсан   2017 жылғы 20 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 9 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16188 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 желтоқсан            №1008           Астана қаласы

Туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм балаларға, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, 

туғаннан бастап төрт жасқа дейiнгi, психикасының және 
дене бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған, 
баладан бас тарту қаупі бар отбасыларды психологиялық-

педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметі туралы

ережені бекіту туралы

2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі тура-
лы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 32-бабы 2-тармағының 17) тармақшасына жəне 
3-тармағының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм балаларға, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейiнгi, психикасының жəне 
дене бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған, баладан бас тарту қаупі бар от-
басыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымдарының қызметі туралы ереже бекітілсін.

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

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күннің ішінде оның 

көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде 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 жіберуді; 

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде оның 
көшірмелерін мерзімдік баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі 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 Денсаулық сақтау 
вице-министрі Л. М.Ақтаеваға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі  Еңбек жəне халықты əлеуметтік
_______________Е. Сағадиев  қорғау министрі
2018 жылғы 9 қаңтар   _________________ Т. Дүйсенова
   2017 жылғы 29 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2017 жылғы 27 желтоқсандағы бұйрығымен бекітілген

Туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейiнгi, психикасының жəне дене 
бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған, баладан бас тарту қаупі бар 

отбасыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейiнгi, психикасының жəне дене бiтiмiнiң 
дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған, баладан бас тарту қаупі бар отбасыларды 
психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының 
қызметі туралы ереже Қазақстан Республикасындағы туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм 
балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа 
дейiнгi, психикасының жəне дене бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметін реттейді. 

2. Баладан бас тарту қаупі бар отбасыларға психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге 
асыратын туғаннан бастап үш жасқа дейінгі жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қал ған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейінгі, психикасының жəне дене бітімінің 
дамуында кемістігі бар балаларға арналған денсаулық сақтау ұйымдары Балалар үйі бо-
лып табылады. 

Балалар үйі өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, 2009 жылғы 
18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтарын 
қорғау саласында нормативтік құқықтық актілерді, осы Ережені басшылыққа алады жəне өз 
қызметін медициналық қызметке лицензияның негізінде жүзеге асырады. 

3. Балалар үйіне басшылықты бас дəрігер (директор) жүзеге асырады. 
4. Балалар үйлерін қаржыландыру көздері облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 

жəне астананың жергілікті бюджетінің қаражаты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына cəйкес өзге де қаржыландыру көздері болып табылады. 

5. Балалар үйлері: 
1) туғаннан бастап үш жасқа дейінгі дені сау балалар тəрбиелейтін жəне ұстайтын жал-

пы үлгідегі;
2) төрт жасқа дейінгі дене бітімінің жəне психикасының дамуында кемістігі бар балалар-

ды (тəрбиелеу жағдайларымен шарттасатын психикалық жəне дене дамуы тежелген бала-
лардан басқа):

психикасының бұзылуымен орталық нерв жүйесінің органикалық зақымдалуымен; 
психикасы бұзылмаған, оның ішінде балалар церебральды параличімен ауыратын орталық 

нерв жүйесінің органикалық зақымдалуымен;
психикасы бұзылмаған тірек-қозғалыс аппаратының функцияларының бұзылуымен жəне 

дене бітімінің дамуында басқа да кемістіктері бар; 
имбецильдiк, идиотия дəрежесiндегi олигофрениямен ауруымен; 
басының ми қабаты зақымдануынан кейін пайда болған жарыместігі бар; 
қозғалыс функцияларының өрескел бұзылуы болған кезде барлық дəрежедегі ақыл-ой 

кемістігі бар;
есту жəне сөйлеу қабілетінің бұзылуымен (естімейтін мылқау, кереңдік); 
психикасы бұзылмаған сөйлеу қабілетінің бұзылуымен (кекеш балалар, алалия ауруымен 

жəне басқа да сөйлеу бұзылуымен); 
көру қабілетінің бұзылуымен (соқыр, нашар көретін); 
туберкулездің белсенді емес түрлерімен компенсация дəрежесіндегі соматикалық па-

тологиясы бар; 
аурудың жұқпалы емес кезеңінде арнайы терапия аяқталғаннан кейінгі туа біткен жəне 

жүре пайда болған венерологиялық аурулары бар балаларды; 
АИТВ жұқтырған жəне ЖИТС-пен ауыратын науқас балаларды тəрбиелейтін жəне ұстайтын 

мамандандырылған үлгідегі ұйымдарға бөлінеді.
Тəрбиелеуді қиындататын қозғалыс функцияларының өрескел бұзылуы болған кезде 

барлық дəрежедегі ақыл-ой кемістігі бар нашар көретін немесе нашар еститін балалар үшін 
мейіргерлік күтім жасайтын жеке топтар ұйымдастырылады.

6. Балалар үйінің əкімшілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен балалардың отбасында тұру, тұрғын үй, ата-ананың баланы асырауға арналған 
алиментіне, денсаулық жағдайы бойынша көрсетілімдері болған кезде жəне балалардың 
құқықтық статусы бойынша (асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жəрдемақы) 
əлеуметтік жəрдемақы алу балалардың құқықтарын жəне олардың заңды мүддесін қорғау 
қорғау бойынша шараларды қабылдайды. 

7. Балалар үйінің проблемаларына жұртшылықтың назарын аударту, ұйымдастыру, 
консуль тативтік көмек көрсету жəне оның қызметін үйлестіру мақсатында Балалар үйлерінде 
басқарудың алқалық органы нысанының бірі болып табылатын Қамқоршылық кеңес құрылады. 

Қамқоршылық кеңестің құрамына атқарушы биліктің аумақтық органдарының, облыстардың, 
Астана жəне Алматы қалаларының денсаулық сақтау жəне білім басқармаларының, үкіметтік 
емес ұйымдардың (балалардың құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын балалар қорларының, 
қоғамдық ұйымдардың, коммерциялық емес ұйымдардың) өкілдері кіреді. 

8. Қамқоршылық кеңес: 
1) балалардың құқықтарының сақталуына, Балалар үйінің шотына түсетін қайырымдылық 

көмектің жұмсалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады;
2) Балалар үйінің жарғысына өзгерістер жəне/немесе толықтырулар енгізу туралы 

ұсыныстар əзірлейді;
3) Балалар үйінің дамытудың басым бағыттары бойынша ұсынымдарды əзірлейді;
4) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға немесе жергілікті атқарушы органға 

Қамқоршылық кеңестің Балалар ұйымының жұмысында анықталған кемшіліктерді жою тура-
лы ұсыныстар енгізеді;

5) Балалар ұйымының бас дəрігері (директор) қызметі туралы, оның ішінде медициналық 
көрсетілетін қызметтерді сапалы ұсыну, қайырымдылық көмектің жұмсалуы жəне қазақстандық 
азаматтардың отбасыларына жетім жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
орналастыру мəселесі жөнінде шараларды қабылдау туралы есебін тыңдайды.

Балалар үйінің қызметкерлері Қамқоршылық кеңестің құзыретіне жататын мəселелер бой-
ынша ақпараттарды ұсынуға жəрдемдеседі.

9. Баланың отбасында тұру жəне тəрбиелену құқығын іске асыруды қамтамасыз ету 
мақсатында ішкі Ережемен бекітілген Консилиум (кеңес органы) құрылады, оның құрамына 
Балалар үйінің бас дəрігері (директор), бөлімшелердің меңгерушілері, əлеуметтік қызметкер, 
психолог, тəрбиеші, заңгер, қорғаншылық жəне қамқоршылық бойынша функцияларды 
жүзеге асыратын орган, сондай-ақ балалардың құқықтарын қорғау саласында үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдері кіреді. 

Консилиум:
1) бала дамуының табыстылығы туралы шешім дайындайды, баланың проблемалар мен 

оларды шешу жолдарын айқындайды;
2) балаларын Балалар үйіне уақытша тапсырған отбасыларына, қиын жағдайға тап болған 

отбасыларына, баладан бас тарту əлеуетті қаупі бар отбасыларына (олардың тұрмыстық 
жағдайы, жұмыс орны, оқу орны, қоғамдағы орны) талдау жүргізеді;

3) Балалар үйінде тəрбиеленіп жатқан балалардың ата-аналарына немесе заңды өкілдеріне 
туындаған проблемаларын шешуде моралдік-психологиялық жəне практикалық қолдау 
көрсетеді, соның ішінде баланы биологиялық отбасына тезірек қайтару мақсатында бірінші 
рет туған анаға ерекше көңіл бөле отырып жұмысқа орналастыруға, оқуда көмек көрсетеді.

4) баланың күнделікті өмірін ұйымдастыру жөніндегі жоспарды өзгерту қажеттілігі туралы 
ұсыныстарды талқылайды, қажетті түзету-оңалту əрекеттерінің шараларын дайындайды;

5) баламен одан əрі жұмыс істеу жоспары туралы шешім қабылдауға қатысты мəселелерді 
қарайды; 

6) оңалту іс-шараларын, медициналық араласулар жүргізу бойынша мəселелерді қарайды;
Консилиум отырыстары айына кемінде 2 рет өткізіледі. 

2-тарау. Балалар үйінің құрылымы мен міндеттері
10. Балалар үйінің құрылымында мынадай бөлімшелер (топтар) ұйымдастырылады: 
1) тəрбиеленушілерінің саны туғаннан бастап 1,5 жасқа дейін - 10 бала, 1,5 жастан ба-

стап 2 жасқа дейін – 13 бала, 2 жастан бастап 3 жасқа дейін – 15 бала бар дені сау балаларға 
арналған бөлімше (топ); 

2) тəрбиеленушілерінің саны 10-нан аспайтын, ауруларын емдеуге немесе түзеуге болатын 
науқас балаларға арналған бөлімше (топ); 

3) тəрбиеленушілерінің саны туғаннан бастап 1,5 жасқа дейін - 10 бала, бір жастан бастап 
екі жасқа дейін – 10 баладан аспайды, екі жастан бастап үш жасқа дейін – 15 баладан аспайтын 
қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларға арналған бөлімше (топ);

4) тəрбиеленушілердің саны 8 баладан аспайтын түзеуге келмейтін туа біткен күрделі даму 
ақауы бар балаларға арналған бөлімше (топ);

5) балаларды оңалту бөлімшесі (тобы) - тəрбиеленушілердің саны 14 баладан аспай-
тын орталық нерв жүйесі зақымданған, пароксизмалды жай-күйісіз тірек-қозғалыс аппараты 

зақымданған, Дауна синдромы немесе ауруы бар мүмкіндігі шектеулі балалардың күндізгі 
бөлімшесі (тобы). Бөлімшеде (топта) дене бітімінің, эмоциялық, сөйлеу, тактилдік функция-
ларын қалпына келтіру бойынша қосымша шараларға мұқтаж балаларды медициналық 
оңалтуды жүргізеді. 

Қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларға арналған бөлімше (топ) қиын өмірлік жағдайға 
тап болған, баладан бас тарту қаупі бар отбасыларына қолдау көрсету үшін құрылады. 

Оларға:
өмірлік қиын жағдайға тап болған, баладан бас тарту қаупі бар отбасындағы аналар мен 

балаларға арналған уақытша болу бөлімшесі (дағдарыс орталығы);
өмірлік қиын жағдайға тап болған, баладан бас тарту қаупі бар отбасындағы балалардың 

күндіз болу бөлімшесі;
өмірлік қиын жағдайға тап болған, баладан бас тарту қаупі бар отбасынан қолдау бөлімшесі;
өмірлік қиын жағдайға тап болған, баладан бас тарту қаупі бар отбасыларынан шыққан 

ата-аналарға жəне асыраушыларға баланы күту дағдыларына оқыту бөлімшесі/ алғашқы 
медициналық-санитариялық көмектің медициналық ұйымдары мен перзентханаларының 
əлеуметтік қызметкерлері мен психологтарын əлеуметтік жетімдік профилактикасы əдістеріне 
оқыту бөлімшесі жатады;

Қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларға арналған бөлімше (топ) құру мақсаты өмірлік 
қиын жағдайға тап болған, баладан бас тарту қаупі бар отбасыларына психологиялық көмек 
көрсету, баланың отбасымен байланысын сақтауды қолдау жəне оларды əлеуметтік бейімдеу 
кезінде қолдау көрсету болып табылады. 

Қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларға арналған бөлімшенің (топтың) негізгі 
міндеттері:

 баладан бас тартудың əлеуетті қаупі бар ата-аналармен жəне олардың жақындарымен 
меди циналық, педагогикалық қызметкерлердің жəне психологтардың мақсатты бағдарланған 
жұмысы; 

 бірінші рет туған ана қиын əлеуметтік жағдай тап болған кезде оларға моральдық-
психологиялық жəне практикалық қолдау көрсету (туғандары мен жақындарының кінəлауы, 
алдағы жалғызбасты ана болу рөлі);

ана мен баланың арасында туыстық байланыстың сақталуына ықпал ететін жағдайларды 
жасау; 

ананы баланы тəрбиелеу процесіне тарту; 
 баланы тəрбиелеу мен оның үйлесімді дамуы үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету; 
баланың тұлғалық құқықтарын қамтамасыз ету жəне қорғау, оның жеке даму еркіндігі, 

кемсітудің кез келген түрлеріне жол бермеу; 
балаларға білікті медициналық көмек көрсету, психикалық дене бітімінің дамуында бар 

кемістіктерді уақтылы түзеу; 
баланы биологиялық отбасына қайтаруға дайындау;
ата-анасын баланы келісім негізінде ұстауға қатысуға тарту.
Өмірлік қиын жағдайға тап болған, баладан бас тарту қаупі бар отбасыларды қолдау 

жөніндегі іс-шаралар:
өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасы мен баланың қажеттіліктеріне бағалауды жүргізуді; 
отбасын қолдаудың жеке жоспарын жасауды, ата-аналармен талқылауды жəне 3 айда 

кемінде бір рет қайта қарауды; 
өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларды уəждеуді арттыру бойынша іс-шараларды 

жүзеге асыруды; 
отбасы мен баланың арасындағы жоғалған байланысты қалпына келтіру бойынша заң 

тұрғысынан консультация беру;
атаулы топқа сəйкес басқа əлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз ету үшін басқа мемлекеттік 

ұйымдарға (психиатриялық қызмет, білім беру жəне əлеуметтік қорғау ұйымдары) кəсіптік 
қолдауға немесе əлеуметтік көмекке жіберуді; 

қабылдайтын отбасына баруға немесе биологиялық отбасына қайтаруға баланы дай-
ындауды; 

баланы үй жағдайында күту бойынша қосымша консультацияға мұқтаж биологиялық, ба-
ланы қабылдайтын отбасыларды дайындау мен оларды əлеуметтік-психологиялық қолдауды; 

қорғаншылық жəне қамқоршылық органдарымен баланы қабылдайтын отбасына орнала-
стыру жəне асырап алу бойынша жұмысты; 

баланы қабылдайтын отбасындағы балаларды дамыту мен тəрбиелеуді бағалау жəне 
мониторингті қамтиды. 

Қажеттілігіне қарай бір үлгідегі бірнеше бөлімшелер (топтар) құрылады. Бөлімшелер (топ-
тар) əртүрлі жастағы балалар үшін ұйымдастырылады немесе бөлімшелерде балалар күн 
тəртібінің жəне тамақтандыру режімінің ортақтығының негізінде жас шамасына қарай бөлінеді. 
Соңғы жағдайда балалар мен оларды тəрбиелеуді жүзеге асыратын персонал бір бөлімшеден 
(бір топтан) екінші бөлімшеге (екінші топқа) медициналық көрсетілімдер бойынша балаларды 
ауыстыруды қоспағанда бірге ауыстырылады. 

11. Балалар үйінің негізгі міндеті туғаннан бастап үш жасқа дейінгі жетім балаларға, 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейінгі 
психикасының жəне дене бітімінің дамуында кемістігі бар балаларды тəрбиелеу жəне ұстауды, 
баладан бас тарту қаупі бар отбасыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асы-
ру, отбасында балаларды қолдау бойынша қызметтерді көрсету болып табылады.

3-тарау. Балалар үйінің функциялары
12. Балалар үйінің функцияларына:
1) баланы баланың тұлғалық құқықтарының, оның жеке даму еркіндігінің, этномəдениетпен 

жəне дəстүрмен органикалық байланысының, кемсітушіліктің кез келген нысандарына жол 
бермеудің қамтамасыз етілуі мен қорғалуы қағидаттарында тəрбиелеу; 

2) балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра емдеу əдісін енгізу арқылы тегін меди-
цина лық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде балаларға медициналық көмекті 
қамтамасыз ету: осы Ережеге 1-қосымшаға сəйкес балалардың жағдайын ағымдағы 
медициналық байқауды қамтамасыз ету; балаларды профилактикалық медициналық қарап-
тексеруді ұйымдастыру.

3) өмірлік қиын жағдайға тап болған, баладан бас тарту қаупі бар отбасыларға арнау-
лы əлеуметтік қызметтерді көрсету, оларды балаларды күту бойынша оқыту. Алғашқы 
медициналық-санитариялық көмектің медициналық ұйымдарының жəне перзентханалардың 
əлеуметтік қызметкерлері мен психологтарын əлеуметтік жетімдік профилактикасы əдістеріне 
оқыту. 

 Балалар үйіндегі балалар профилактикалық медициналық қарап-тексеруден жылы екі 
рет өтеді. 

Балаларды профилактикалық медициналық қарап-тексеру (мамандардың қарап-тексеруі, 
зертханалық жəне аспаптық зерттеулер) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2009 жылғы 10 қарашадағы № 685 бұйрығымен бекітілген Халықтың 
нысаналы топтарын профилактикалық медициналық тексеріп-қарауды жүргізу ережесіне 
сəйкес жүзеге асырылады (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
5918 болып тіркелген). 

Профилактикалық медициналық қарап-тексеру алғашқы медициналық-санитариялық 
көмекті көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарының Балалар үйіне баруы 
арқылы жүргізіледі. 

Балаларды профилактикалық медициналық қарап-тексерудің аяқталуына қарай педиатр 
дəрігер бейінді мамандардың қорытындысын жəне зертханалық-диагностикалық зерттеулерді 
ескере отырып, денсаулық тобын айқындау, дене бітімінің жəне нерв-психикалық дамуын 
бағалау арқылы балалардың денсаулық жағдайын кешенді бағалауды жүргізеді. 

Одан кейінгі динамикалық байқау мен сауықтыру алғашқы медициналық-санитариялық 
көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарымен бірігіп жүзеге асырылады. 

Қосымша диагностикалық зерттеулер мен бейінді мамандардың қарап-тексеру 
көрсетілімдері бойынша жүргізіледі. 

13. Балаларды Балалар үйлеріне қабылдау жəне одан шығару былайша жүргізіледі:
1) Балалар үйіне отбасынан, перзентханалардан жəне стационарлардан, кəмелетке 

толмағандарды бейімдеу орталықтарынан (бұдан əрі – КБО) жергілікті атқарушы органдардың 
шешімінің негізінде қабылданады.

2) перзентханалардан балаларды қабылдау тікелей топқа, ал отбасыларынан, КБО-лардан, 
стационарлардан – карантиндік топқа немесе кейінен топқа ауыстыру арқылы изоляторға 
жүзеге асырылады.

 Балалар үйіне жіті инфекциялық аурулары бар, туберкулездің белсенді түрімен, жұқпалы 
тері ауруларымен,жіті вирусты аурулармен, орталық нерв жүйесінің жіті ауруларымен, 
трофиканың ауыр бұзылуымен жəне стационарлық емдеуді қажет ететін аурулары бар бала-
лар қабылданбайды. Оларды емдеу бейінді стационарларда жүргізіледі жəне Балалар үйінің 
мамандандырылған топтарына қабылдау жай-күйі жақсарғаннан кейін жүзеге асырылады.

14. Балаларды Балалар үйіне қабылдау мынадай құжаттар болған кезде жүзеге асырылады:
 1) жергілікті атқарушы органның баланы Балалар үйіне жолдау;
2) баланың тууы туралы куəлігі немесе тууы туралы медициналық куəлігі (бар болса);
3) баланың даму тарихынан (стационарлық науқастың медициналық картасы) немесе жаңа 

туған нəрестенің тарихынан, тұқым қуалаушылығы туралы деректерді, арнайы мамандардың 
жəне зертханалық талдаудың қорытындысы, соның ішінде АИТВ/ЖИТС-ке, туберкулезге, ме-
резге жəне HBS-антигенін тасымалдаушыларға зерттеп-қарау туралы деректерді қоса алғанда 
анамнезiнiң міндетті егжей-тегжейлі деректерімен көшірме үзiндi (бар болса); 

4) отбасында немесе бала келіп түсетін ұйымда медицина қызметкерлері берген 
инфекциялық аурулардың жоқ екені туралы анықтама;

5) ата-анасының немесе заңды өкілдерінің оқу орнынан, жұмыс орнынан анықтама(бар 
болса);

6) қорғаншылық жəне қамқоршылық органының отбасына баланы қайтару кезінде 
отбасының тұрғын үй-тұрмыстық жағдайын тексеру актісі, бала Балалар үйіне уақытша 
орналастырылған жағдайда тұрғын үйінің бар немесе жоғы туралы анықтама (бар болса); 

7) ата-анасының жоқ екенін немесе олардың өз балаларын тəрбиелеуге мүмкiндігі жоқ екенін 
растайтын құжаттар: қайтыс болу туралы куəлік, № 4 нысанды тууы туралы анықтама (анасының 
айтуы бойынша жазылған əкесі туралы мəлімет), ата-анасын құқығынан айыру, əрекет етуге 
қабілетсіз деп тану, хабарсыз кеткен деп тану туралы сот шешімі, бас бостандығынан айыру ту-
ралы сот шешімі, адасқан (тастанды) баланы жеткізу туралы акт, жалғыз ата-анасының немесе 
екеуінің немесе оларды алмастырушы адамдардың осы Ережеге 2-қосымшаға сəйкес баланы 
Балалар үйіне уақытша орналастыру туралы өтініші, ата-ана құқығынан бас тарту туралы өтініш 
жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала тəрбиеленіп жатқан нотариат куəландырған 
немесе ұйымның басшысы растаған не Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 16 қаңтардағы № 16 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша қорғаншылық немесе 
қамқоршылық бойынша, баланы асырап алу орны бойынша немесе ата-анасының тұрғылықты 
жері бойынша функцияларды жүзеге асыратын орғанның асырап алуға келісімі (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 109231 болып тіркелген). 

8) бала жасынан мүгедек балаға жəрдемақы алуға арналған құжаттама. Бұл ретте 
анасының немесе əкесінің немесе ата-анасының тұрғылықты жері бойынша халықты жұмыспен 
қамту аумақтық бөліміне үш күн ішінде баланы Балалар үйіне орналастыру туралы ақпарат 
жеткізіледі (бар болса). 

15. Тастанды немесе медициналық ұйымда қалдырылған балаларды Балалар үйіне 
қабылдау кезінде мынадай құжаттар ресімделеді: 

1) жергілікті полиция қызметкерінің қатысуымен жасалған Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 1098 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша 
адасып қалған (тастанды) баланы жеткізу туралы акт (Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12953 болып тіркелген);

2) медициналық ұйым əкімшілігі жасаған жəне мөрмен расталған баланы қалдырып кету 
туралы акт;

3) денсаулық сақтау органдарының баланы Балалар үйіне ауыстыру туралы қорғаншылық 
жəне қамқоршылық органдарына қолдаухаты; 

4) азаматтық хал актілерін тіркеу органдарында баланың тууын тіркеуді растайтын 
құжаттама (бар болса). 

16. Ата-анасы немесе оларды алмастырушы адамдары бар балалар Балалар үйіне уақытша 
орналастырылған жағдайда Денсаулық сақтау басқармалары немесе олардың тапсырмасы 
бойынша Балалар үйінің əкімшілігі баланың болу мерзімі, ата-анасының міндеттері, оларды 
ұстауға жəне тəрбилеуге қатысу жағдайлары туралы келісім жасайды. 

17. Балалар үйінде қолданыстағы Қазақстан Республикасының нормативтік актілеріне 
сəйкес медициналық құжаттаманы жүргізеді. 

18. Келіп түскен балалар туралы мəліметтер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 
№ 121/е нысаны бойынша (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6697 болып тіркелген) Балалар үйіне балаларды қабылдауды есепке алу журналына (бұдан 
əрі - Балалар үйіне балаларды қабылдауды есепке алу журналы) енгізіледі 

19. Балалар үйіне келіп түскен əрбір балаға Балалар үйінің бас дəрігерінде (директорын-
да) сақталатын тəрбиеленушінің жеке ісі ресімделеді жəне мынадай құжаттаманы қамтиды: 

баланың ілеспе медициналық құжаттамасы; 
келіп түсетін балаға сауалнама; 
баланы Балалар үйіне қабылдау туралы бұйрық; 
балаларды Балалар үйіне орналастыру үшін жергілікті атқарушы органға (қорғаншылық 

жəне қамқоршылық органына) қолдау хат ұсыну;
баланы тұрғын үй алуға кезекке қою, балада бар тұрғын үйді сақтап қалу бойынша 

құжаттама; 
баланы ұстау үшін ата-анасынан өндіріліп алынған алименттерді аудару үшін жетім бала-

лар, мүгедек балалар үшін өзге де əлеуметтік жəрдемақы үшін екінші деңгейдегі банктерде 
шот ашу туралы құжаттама; 

баланың құқықтық жəне əлеуметтік статусын нақтылау, ата-анасын жəне туыстарын 
іздестіру бойынша мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарымен хат алмасу;

баланы Балалар үйінен шығару туралы бұйрық. 
20. Балалар Балалар үйінен мынадай жағдайларда: 
1) олар биологиялық отбасына қайтарылған кезде;
2) білім беру немесе халықты əлеуметтік қорғау жүйесінің ұйымдарына ауыстырылған кезде;
3) асырап алынған кезде; 
4) қамқоршылықты ресімдеу, патронаттық тəрбиелеуге отбасына орналастырудың басқа 

да түрлеріне баланы беру туралы шартты ресімдеу кезінде шығарылады. 
21. Балалар үйіне уақытша орналастырылған балаларды ата-анасына немесе оларды 

алмастырушы адамдарға қайтару олардың өтініші бойынша жүзеге асырылады. Балалар 
үйінде болу мерзімін ұзарту жергілікті атқарушы органның жəне денсаулық сақтау аумақтық 
органдарының жаңа келісімнің негізінде жүргізіледі. 

Ата-анасы немесе оларды алмастырушы адамдар келісімде көрсетілген мерзім өткеннен 
кейін баланы алудан негізсіз бас тартқан жағдайда балалардың құқықтары мен мүддесін қорғау 
мақсатында оның отбасында тұруға жəне тəрбиеленуге құқығын іске асыру бойынша шаралар-
ды қабылдау үшін тиісті əкімшілік-аумақтық бірлікте қорғаншылық жəне қамқоршылық бойынша, 
соның ішінде «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының № 518-ІV Кодексінің 75-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына 
сəйкес оларды ата-ана құқығынан айыру туралы талап-арызды сотқа беру функцияларын 
жүзеге асыратын органға хат жібереді.

22. Балаларды Балалар үйінен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға 
арналған білім беру ұйымдарына, медициналық-əлеуметтік мекемелерге ауыстыру 
психологиялық медициналық-педагогикалық консультациясының қорытындысына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

23. Ауыстыруға жататын балалар туралы мəліметтер білім беру жəне халықты əлеуметтік 
қорғау аумақтық органдарына ауыстыру мерзіміне дейін 6 ай бұрын хабарланады. 

24. Балалар үйі интернат ұйымдарына ауыстыру сəтінде балаларды маусым бойынша 
киіммен жəне аяқкиіммен қамтамасыз етеді. 

25. Балаларды ұл (қызды) асырап алуға беру «Қазақстан Республикасының азаматта-
ры болып табылатын балаларды асырап алуға беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 380 қаулысында белгіленген тəртіпте 
жүзеге асырылады. Балаларды асырап алуға беру кезінде балаларды қабылдауды есепке алу 
журналында асырап алушылардың тегі мен мекенжайын көрсетпей, асырап алуға беру туралы 
белгі қойылады. Асырап алу туралы деректер Балалар үйінің бас дəрігерінде (директорда) 
сақталады жəне тергеу жəне сот органдарына Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес олардың ресми талабы бойынша ұсынылады. 

26. Тəрбиеленушілер стационарға, санаторийге орналастырылған кезде шығарылған ба-
лалар болып есептелмейді жəне балаларды Балалар үйіне қабылдау журналында жаңадан 
келген балалар ретінде тіркелмейді.

27. Баланы стационарға, санаторийге немесе оңалту орталығына емдеуге жолдаған кезде 
Балалар үйінің əкімшілігі емдеуге жатқызу туралы мəліметті баланың даму тарихында бекітеді. 

Туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейiнгi, психикасының жəне дене 
бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған, баладан бас тарту қаупі бар 

отбасыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметі туралы ережеге 1-қосымша

Балалар үйінде балаларға ағымдағы медициналық бақылауды ұйымдастыру 

Балалар үйіндегі ағымдағы медициналық бақылау мақсаты топтағы аурулардың, ұжымда 
балалардың шамадан тыс шаршауын ерте профилактикалау, сондай-ақ балалардың мінез-
құлқындағы жеке ерекшеліктері мен ауытқуларын анықтау болып табылады. 

Ағымдағы медициналық бақылауды тəрбиеші мен дəрігер жүргізеді: 
1) балалардың мінез-құлқы мен денсаулығын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша күнделікті 

жəне күні бойы бірнеше рет бақылауды тəрбиеші жүзеге асырады. 
Денсаулық көрсеткіштері: дене температурасы, нəжіс сипаттамасы, аңқаудың, терінің 

жағдайы (өмірінің алғашқы жылындағы балалар үшін сондай-ақ дене салмағының ұлғаюы). 
Мінез-құлық көрсеткіштері – басым эмоционалдық күй жəне көңіл-күй, сергектік, ересектер-

мен жəне балалармен өзара қарым-қатынас сипаттамасы, теріс қылықтардың бар немесе жоғы, 
ашуланшақтық, шаршау жəне енжарлық сияқты жеке ерекшеліктердің көрінуі. 

Топ тəрбиешісі балалар оянғаннан кейін таңертеңгі қарап-тексеруді жүргізеді. Балаларды 
бақылау нəтижелерін тəрбиеші кезекші дəрігердің жəне топ персоналының келесі ауысымының 
назарына жеткізеді. 

Топ тəрбиешісі балалардың дене температурасын өлшейді. Өмірдің 1 жылында темпера-
тураны таңертең жəне кешке күні екі рет өлшейді. Өмірінің 2-3 жылдарында – бір рет кешке 
өлшейді. Өлшеу деректерін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген балының медициналық 
картасының (балалар үйі үшін) (қыз) 026-1/е жəне баланың медициналық картасының (бала-
лар үйі үшін) (ұл бала) 026-2/е температуралық парағында белгілейді (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген);

2) дəрігер балаларды ағымдағы бақылауды мынадай мерзімдерде жүргізеді: 
өмірінің алғашқы айындағы балаларға – күнделікті;
1 айдан 3 айға дейін – 3 күнде бір рет;
3 айдан 6 айға дейін –5 күнде 1 рет; 
6 айдан 9 айға дейін –7 күнде 1 рет;
9 айдан 1 жасқа дейін – 10 күнде 1 рет;
1 жастан бастап 4 жасқа дейінгі – айына 1 рет.
Балалардың салмағын өлшеу қарап-тексерудің көрсетілген мерзімдерінде жүргізіледі. 
Бала ауырған жағдайда педиатр дəрігер баланың жеке даму картасына жазба енгізумен 

күн сайын бақылау жүргізеді жəне ол сауыққанға дейін медицина персоналының динамикалық 
тəулік бойғы бақылауын қамтамасыз етеді. 

Даму тарихында ағымдағы жазбалардың мазмұнында мынадай ақпарат айқындалады: 
қарап-тексеру уақыты (күні мен сағаты), дене салмағы, тістерінің саны, үлкен еңбегінің көлемі, 
температурасы, топқа жаңадан келіп түскендердің, топқа оралғандардың бейімделуінің өтуі, 
топқа ауыстырылғандардың – бейімдеу аяқталғанға дейін, жалпы жағдайының бағалануы, 
объективті статусының сипаттамасы, сергектігін жəне ұйқысын сипаттау, тамақтандыру сипат-
тамасы (өзгерістер), өткен кезеңге дене салмағының динамикасы, бастан өткерген аурулары, 
соматикалық статусындағы, жүйке-психикалық дамуындағы жəне мінез құлқындағы өзгерістер 
жəне қорытынды, қажет болған кезде тағайындауларды өзгерту. 

Бала ауырған кезде дəрігер баланың даму тарихында мынадай деректерді көрсетеді: 
қарап-тексеру уақыты (күні мен сағаты), изоляторға ауыстыру уақыты (күні мен сағаты), диа-
гностика мен емдеудің қолданыстағы хаттамаларына сəйкес баланың диагнозы, дəрігерлік 
тағайындаулар (режім, диета, зертханалық зерттеп-қарау, дəрі-дəрмек терапиясы, ЕДК, физио-
емдеу). Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 278/е нысаны бойынша Амбулаториялық 
науқастарды тіркеу журналында жазба бір уақытта жүзеге асырылады (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген). 

Баланы диспансерлік есепке қою кезінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 
030/е нысаны бойынша диспансерлік науқасты бақылау картасы жасалады (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген). 

Жоспарланған егу күніне баланы қарап-тексеру жəне дене температурасы, объективті стату-
сы, диагнозы көрсетілген, екпе түрі көрсетілген вакцина егу мүмкіндігі туралы жазба жүргізіледі. 

Вакцина егу жүргізілгеннен кейін «Халыққа профилактикалық егуді жүргізу бойынша 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 наурыздағы № 190 
бұйрығымен белгілеген мерзімдерге сəйкес вакцина егуден кейінгі кезеңде медициналық 
бақылау қамтамасыз етіледі (Нормативтік құқытық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
2015 жылы 16 сəуірде № 10740 болып тіркелді).

Туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейiнгi, психикасының жəне дене 
бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған, баладан бас тарту қаупі бар 

отбасыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын денсаулық 
сақтау ұйымдарының қызметі туралы ережеге 2-қосымша

Нысан 

Балалар үйінің бас дəрігеріне
________________________

Баланы Балалар үйiне уақытша орналастыру туралы өтініш 

 Өзiм жайында мынаны хабардар етемін: Т.А.Ə. (бар болса)
__________________________________________________________________ 
Туған күні жəне жері:______________________________________________
__________________________________________________________________ 
Тіркелді (қашан, қай мекенжай бойынша):________________________________
__________________________________________________________________ 
Паспорт немесе жеке куəліктің (нөмірі, кім жəне қашан берген): _________
__________________________________________________________________
Отбасы жағдайы: _______________________________________________
Білімі:_______________________________________________________
Балаға қатынасы (анасы, əкесi, əжесі, атасы, қорғаншысы жəне т.б.): _______
__________________________________________________________________
қаласының № ________ перзентханасында туған менiң баламды балалар 
үйiне ______________жыл мерзiмiне қабылдауыңызды (тапсыруыңызды) сұраймын.

Баланы Балалар үйiне уақытша орналастырумның себебi:__________________

 Мен баланы өтiнiште көрсетiлген уақытта алып кетуден немесе оның тəрбиесіне қатысудан 
дəлелсiз бас тартқан жағдайда Балалар үйiнiң əкiмшiлiгi «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы 
туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № Қазақстан Республикасының 518-ІV кодексінің 75-
бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес сотқа ата-ана құқығынан айыру туралы талап-
арыз қоюға құқылы екенi жайында ескертiлдiм. 

Анасының немесе заңды өкілінің қолы _____________________________
Балалар үйі басшысының қолы:__________________________________
Күні (күні, айы, жылы) _____________________________________________

Ұйымның мөрі

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 25 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16278 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 29 желтоқсан               №1027            Астана қаласы 

Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексі 7-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес бұйы-
рамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру стандарты бекітілсін.

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

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жа-
риялау жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін ресми жариялауға мерзімді баспа басылымдарына жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ре-
сурсына орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №1027 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты 
(бұдан əрі – Стандарт) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 

18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына (бұдан əрі – Кодекс) 
сəйкес əзірленді жəне денсаулық сақтау балаларға педиатриялық көмек көрсетуді 
ұйымдастырудың жалпы қағидаттарын белгілейді. 

2. Стандарт балалар сырқаттанушылығының, мүгедектігінің жəне өлімінің профилактикасы 
жəне төмендету бойынша шаралар өткізуді көздейді.

3. Педиатриялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының штаттары «Денсаулық 
сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 7 сəуірдегі № 238 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 6173 болып тіркелген) бекітілген үлгі штаттар 
мен штат нормативтеріне сəйкес белгіленеді. 

4. Осы Стандартта пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар:
1) перинаталдық көмекті өңірлендіру – жүктілік пен босану ағымының қауіп дəрежесіне 

сəйкес əйелдер мен жаңа туған нəрестелерге перинаталдық стационарлық көмек көрсетудің 
үш деңгейі бойынша медициналық ұйымдарды облыс көлемінде бөлу;

2) бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау (бұдан əрі – БЖАЫҚ) – 5 жасқа 
дейінгі балаларға уақтылы жəне сапалы медициналық көмек көрсетуге, сырқаттанушылығын, 
өлімін, мүгедектігін азайтуға, сондай-ақ физикалық, психоəлеуметтік жəне эмоциялық даму-
ын жақсартуға бағытталған Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) жəне Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Балалар Қоры (ЮНИСЕФ) ұсынған стратегия;

3) патронаж – медицина қызметкерлерінің үй жағдайында профилактикалық жəне 
ақпараттық шараларды жүргізуі (нəрестеге патронаж, жүкті əйелге, босанған əйелге, 
диспансерлік науқасқа патронаж);

4) белсенді бару – дəрігердің бастамасы бойынша, сондай-ақ медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек (бұдан əрі – МСАК) ұйымдарына стационарлардан шығарылған науқастар тура-
лы, медицина қызметкерінің белсенді қарап-тексеруін қажет ететін пациенттерге шақыртуларға 
қызмет көрсеткеннен кейін жедел көмек ұйымынан мəліметтер берілгеннен кейін науқастың 
үйіне дəрігердің/орта медицина қызметкерінің баруы. 

2-тарау. Педиатриялық көмек көрсететін ұйымдар қызметінің негізгі бағыттары мен 
құрылымы

5. Он сегіз жасқа толмаған балаларға (бұдан əрі – балаларға) педиатриялық көмек мы-
надай нысандарда көрсетіледі: 

1) МСАК жəне консультациялық-диагностикалық көмекті (бұдан əрі - КДК) қамтитын 
амбулаториялық-емханалық көмек;

2) стационарлық көмек;
3) стационарды алмастыратын көмек;
4) жедел медициналық көмек;
5) санитариялық авиация.
6. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің (бұдан əрі – ТМККК) шеңберінде 

балаларға медициналық көмекті Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 
желтоқсандағы № 2136 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемінің тізбесіне сəйкес ТМККК көрсету бойынша қызмет жеткізуші болып табылатын 
денсаулық сақтау ұйымдары ұсынады.

7. Медициналық ұйымдарда (бұдан əрі – МҰ) ТМККК шеңберінде балаларды дəрі-
дəрмекпен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 
жылғы 23 қарашадағы № 762 бұйрығымен (бұдан əрі – бұйрық № 762) (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5900 болып тіркелген) бекітілген Денсаулық сақтау 
ұйымдарының дəрілік формулярларын əзірлеу жəне келісу қағидаларының негізінде дəрілік 
формулярлардың негізінде жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 29 тамыздағы № 666 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15724 болып тіркелген) бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
азаматтарды, оның ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген 
санаттарын амбулаториялық деңгейде тегін немесе жеңілдікпен берілетін дəрілік заттар-
мен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен жəне мамандандыралған емдік өнімдермен 
қамтамасыз етуге арналған дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
тізбесіне сəйкес ұсынылады.

8. Амбулаториялық-емханалық деңгейде балаларға педиатриялық көмекті МСАК жəне 
КДК медицина қызметкерлері іске асырады: «Педиатрия (неонатология)» мамандығы бой-
ынша дəрігерлер (бұдан əрі – педиатр), «Жалпы дəрігерлік практика (отбасылық медицина)» 
(бұдан əрі – ЖПД) дəрігерлері, «Емдеу ісі (фельдшер, жалпы практика фельдшері)» (бұдан 
əрі – фельдшер), «Мейіргерлік іс (мейіргер, жалпы практика мейіргері, мамандандырылған 
мейіргер» (бұдан əрі – мейіргер) мамандықтары бойынша орта медицина қызметкерлері. 

9. Стационарлық деңгейде балаларға педиатриялық көмекті босандыру ұйымдарында, көп 
бейінді жəне мамандандырылған балалар стационарларында педиатрлар, «Анестезиология 
жəне реаниматология (перфузиология, токсикология, неонатальдық реанимация) (балаларға)» 
мамандықтары бойынша дəрігерлер, басқа бейінді мамандар жəне орта медицина қызметерлері 
(фельдшерлер, мейіргер) жүзеге асырады.

10. Балаларға педиатриялық көмек көрсету диагностикалау мен емдеудің клиникалық 
хаттамаларына сəйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Медициналық қызметтің сапасы жөніндегі біріккен комиссиясы бекіткен клиникалық нұсқау-
лықтарға сəйкес жүргізіледі. 

11. МҰ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (бұдан əрі - № 907 бұйрық) (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттамасының нысандарына сəйкес медициналық 
есепке алуды жəне есептілік құжаттама жүргізуді қамтамасыз етеді;

12. Педиатриялық көмек көрсететін МҰ қызметінің негізгі бағыттары мыналар:
1) балаларға, оның ішінде нəрестелерге дəрігерге дейінгі, білікті, мамандандырылған 

медициналық көмек жəне жоғары технологиялық, медициналық қызмет көрсету;
2) медициналық көмекке қолжетімділікті жəне медициналық қызметтің сапасын қамтамасыз 

ететін іс-шараларды өткізу;
3) сапалы консультациялық, диагностикалық, емдік көмек көрсету, БЖАЫҚ сақтау; 
4) балаларды диспансерлеу жəне медициналық оңалту;
5) профилактикалық көмек көрсету:
жүкті əйелдер патронажы;
салауатты өмір салтын қалыптастыру жəне насихаттау, тиімді жəне дұрыс тамақтануға 

ұсыным; бала күтімі, аурудың қауіпті белгілері жəне қауіп төндеретін жағдайлар бойынша 
ата-аналармен ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу;

емшек сүтімен қоректендіруді қолдау жəне лактация мəселесі бойынша, 6 айға дейінгі бала-
ларды тек емшек сүтімен ғана қоректендіру практикасы жəне 2 жасқа дейін емізуді жалғастыру 
бойынша консультация беру; 

ерте шақтағы балалардың туа біткен патологияларын жəне психофизикалық дамуын, 
көру жəне есту функцияларының бұзылуын анықтау үшін скринингтік қарап-тексеру жүргізу;

баланың ерте дамуы мəселелері бойынша консультация беру;
медициналық профилактикалық қарап-тексеру консультациясы; 
вакциналау жүргізу;
балаларды, оның ішінде жаңа туған нəрестелерді диспансерлеу мен динамикалы бақылау, 

үйдегі патронаж; 
əлеуметтік-психологиялық консультация беру; 
6) сырқаттанушылықтың алдын алу жəне төмендету, əлеуметтік мəні бар, оның ішінде 

онкологиялық немесе гематологиялық аурулардың ерте нысандарын, В жəне С гепатиттерін, 
АИТВ инфекциясы мен туберкулездің бастапқы түрін анықтау бойынша, сондай-ақ аурулардың 
қауіп факторларын, балалар мүгедектігін, өлімін анықтау бойынша іс-шаралар өткізу;

13. МҰ медициналық көмек көрсетудің барлық кезеңдерінде сабақтастықты сақтай отырып 
пациенттердің профилактикасына, ерте диагностикалауға, емдеуге бағытталған іс-шаралардың 
орындалуын қамтамасыз етеді.

14. Зорлық-зомбылық фактілері мен дене жарақаттары анықталған жағдайда емдік-
профилактикалық көмек көрсету, медициналық оңалту жүргізу, ішкі істер органдарын хабар-
дар ету жүзеге асырылады.

3-тарау. Амбулаториялық-емханалық деңгейде педиатриялық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру

15. Балаларға амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары 
өзінің қызметтерін,Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 

атқарушының 2011 жылғы 5 қаңтардағы № 7 бұйрығына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6774 болып тіркелген) орындайды.

16. Босандыру ұйымдарынан немесе көп салалы стационардың босандыру бөлімшесінен 
шыққан күннен бастап баланың дамуын бақылау № 907 бұйрықпен бекітілген №112 нысанға 
сəйкес орындалады.

17. Амбулаториялық-емханалық деңгейде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 281 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11268 болып тіркелген) бекітілген Алғашқы 
медициналық-санитариялық көмек көрсету қағидаларына сəйкес жəне Азаматтарды алғашқы 
медициналық-санитариялық ұйымдарына қағидаларына сəйкес мыналар жүргізіледі:

1) балаларға консультациялық, диагностикалық, емдік көмек көрсету, оларды диспансер-
леу жəне медициналық оңалту; 

2) патронаждық қызметтің əмбебап-прогрессивті моделіне сəйкес жүкті əйелдердің, жаңа 
туған нəрестелер мен ерте шақтағы балалардың патронажы жəне белсенді қарап - қадағалау; 

3) «Қарсы профилактикалық егу жүргізілетін аурулардың тізбесін, оларды жүргізу 
ережесін жəне халықтың жоспарлы егілуге жатқызылатын топтарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2295 қаулысымен бекітілген 
профилактикалық егу мерзіміне сəйкес вакциналауды жоспарлау, ұйымдастыру жəне жүргізу; 

4) көрсетілімдері болған жағдайда балаларды бейінді мамандардың консультациясы-
на жіберу;

5) жіті жəне созылмалы ауруларды анықтау, шұғыл жəне жоспарлы емдеу іс-шараларын 
уақтылы жүргізу;

6) көрсетілімдері болған жағдайда балаларды тəуліктік стационарларға, күндізгі стационарға 
жіберу жəне үйде стационар ұйымдастыру;

7) созылмалы аурулары бар, диспансерлік есепте тұрған балаларды динамикалық бақылау, 
емдеу жəне сауықтыру;

8) қалпына келтіру емі жəне медициналық оңалту; 
9) ерте шақтығы балалардың туа біткен функцияларының патологиясын жəне психофизика-

лық дамуындағы, көру жəне есту функцияларының бұзылыстарын анықтау үшін «Скрининг 
ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық cақтау министрінің 
2010 жылғы 9 қыркүйектегі № 704 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6490 болып тіркелген) сəйкес скринингтік зерт-
теп - қарау;

10) мектепке дейінгі немесе мектеп мекемелеріне барар алдында балаларды сауықтыруды 
ұйымдастыру;

11) дұрыс тамақтану, балалар ауруларының профилактикасы жəне салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру мəселелері бойынша ата-аналармен жəне отбасы мүшелерімен немесе 
олардың заңды өкілдерімен ақпараттық жұмыстар жүргізу. 

18. Медициналық ұйымдарда (немесе медициналық пунктте) балаларға шұғыл 
медициналық көмек көрсету Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Медициналық қызмет сапасы жөніндегі біріккен комиссиясы бекіткен диагностикалау мен 
емдеудің клиникалық хаттамаларына сəйкес іске асырылады. 

19. Медициналық ұйымдарда (немесе медициналық пунктте) балаларға шұғыл 
медициналық көмек көрсетуге арналған дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық қызмет 
сапасы жөніндегі біріккен комиссиясы бекіткен диагностикалау мен емдеудің клиникалық хат-
тамаларына сəйкес қамтамасыз етіледі.

20. Амбулаториялық-емханалық деңгейде шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған 
дəрі-дəрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдар арнайы пластик қобдишаларда – 
алып жүруге жеңіл жəне ыңғайлы, қол жетімді жерде орналасқан, өңделетін материалдан 
жасалған «шабадандарда» болады.

21. Пациентке көрсетілген шұғыл медициналық көмектің көлемі жүректің соғу жиілігін, 
артериялық қан қысымының деңгейін, тамырдың соғуын, дене температурасын, дəрілік 
препараттың атауы мен дозасын, енгізу əдісі мен уақытын көрсете отырып тағайындау 
парағына тіркеледі.

22. Білім беру ұйымдарының білім алушыларына жəне тəрбиеленушілеріне медициналық 
көмек көрсету Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 7 сəуірдегі № 
141 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15131 болып 
тіркелген) бекітілген. Білім беру ұйымдарының білім алушыларына жəне тəрбиеленушілеріне 
медициналық көмек көрсету қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

23. Созылмалы аурулар анықталған кезде амбулаториялық пациенттің медициналық кар-
тасында № 907 бұйрықпен бекітілген № 025/е нысаны бойынша қарап-тексеру жазбасымен 
көрсетілімдері бойынша, диспансерлік қадағалаудың бақылау картасын рəсімдеп, қарап-емдеу 
жоспарын жасай отырып, № 907 бұйрықпен бекітілген № 30/е нысаны бойынша диспансерлік 
есепке алу жүзеге асырылады.

 24. Балалардың арасында инфекциялардың таралуының алдын алу үшін учаскеде 
эпидемияға қарсы жəне профилактикалық іс-шаралар орындалады. 

25. Профилактикалық егулерді есепке алу екпелерді жүргізу орны бойынша денсаулық 
сақтау объектілерінде, білім беру, мектепке дейінгі тəрбие жəне оқыту объектілерінде 
сақталатын есепке алу нысандарындағы жазбаларға сəйкес іске асырылады: №907 бұйрықпен 
бекітілген №064/е нысаны бойынша профилактикалық егуді есепке алу журналы, №112/е ны-
саны бойынша баланың даму тарихы, №063/е нысаны бойынша профилактикалық екпелер 
картасы, №026/е нысаны бойынша баланың медициналық картасы.

26. Педиатр дəрігер немесе ЖПД баланы санаторийлік-курорттық емдеуге медициналық 
құжаттарды ресімдеуді жүзеге асырады.

27. Көрсетілімдер бойынша ата-анаға (қамқоршыға) бала күтімі бойынша еңбекке уақытша 
жарамсыздық туралы парақтарды (анықтамаларды), сырқаттану кезеңінде мектепке дейінгі 
мекемеге жəне мектепке барудан баланы босату үшін еңбекке уақытша жарамсыздық туралы 
анықтаманы ресімдеу жəне беру Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 183 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10964 болып тіркелген) бекітілген Еңбекке уақытша 
жарамсыздыққа сараптама жүргізу, еңбекке уақытша жарамсыздық парағын жəне анықтамасын 
беру қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

 28. Сырқаттанған кезде ауыстыру жəне оқу бітіру емтихандарынан босату туралы мəселені 
дəрігерлік-консультациялық комиссия (бұдан əрі - ДКК) шешеді. 

29. Амбулаториялық науқастың медициналық картасындағы зерттеп-қарау нəтижелерімен 
баладан организм функциясының қатты бұзылулары анықталған кезде ДКК-да Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы 
№ 44 бұйрығымен бекітілген Медициналық-əлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып тіркелген) сəйкес 
медициналық-əлеуметтік сараптамаға жіберу туралы мəселе қаралды.

30. Мүгедектік белгіленген кезде мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалтуға арналған жеке 
бағдарламаларды, оның ішінде əлеуметтік қызметтерді тарта отырып, əзірлеу жəне орын-
дау жүргізіледі.

31. Педиатр, ЖПД жəне орта медицина қызметкері қызмет көрсететін аумақтары бойын-
ша балалардың сырқаттанушылығының, мүгедектігінің жəне өлімінің негізгі медициналық-
статистикалық көрсеткіштері бойынша есептерді бөлімшенің басшысына (бөлімшенің меңгеру-
шісіне) ұсына отырып есепке алуды жəне есептілік құжаттарын жүргізуді жүзеге асырады.

32. МСАК МҰ деңгейінде балаларға профилактикалық көмек көрсету мыналарды 
ұйымдастыру арқылы жүзге асырылады: 

1) балаларға МСАК көрсететін барлық медициналық ұйымдарда баланың даму кабинетінің 
(бұдан əрі – БДК) жұмысын ұйымдастыру, БДК-ны жарақтандыру осы Стандартқа 1-қосымшаға 
сəйкес жүзеге асырылады; 

2) нəрестелер мен ерте шақтағы балаларды неонатальдық скринингілеуді, аудиологиялық 
скринингілеуді, ерте шақтағы балалардың психофизикалық дамуын скринингілеуді, балалар-
дағы туа біткен жəне тұқым қуалайтын ауруларды ерте анықтау мақсатында шала туған 
нəрестелерді офтальмологиялық скринингілеуді, бала сырқаттанушылығы мен мүгедектігін 
төмендетуді; 

3) жүкті əйелдерді, нəрестелер мен ерте жастағы балаларды патронаждық бақылауды;
33. БДК дəрігері немесе орта медицина қызметкері мынадай іс-шараларды өткізеді:
ерте шақтағы балаларды күту мəселелері бойынша консультация беру жəне ана мен оның 

отбасы мүшелерінің ата-аналық дағдыларын қалыптастыру, баланың дамуы үшін ойынның, 
оқудың, қарым-қатынастың мəнін түсіндіру; 

жүкті əйелді немесе емізетін аналарды дұрыс тамақтану, жүктілік пен отбасын жоспарлау 
мəселесі туралы, емшекпен қоректендіруді қолдау мəселесі бойынша хабардар ету; 

санитариялық қауіпсіздік нормаларын жəне энергетикалық қажеттілікті ескере отырып 
ата-ананы уақтылы қосымша тамақтандыруды енгізіп жəне оны іс жүзінде дайындауға үйрету;

балалар үшін жарақаттанушылықтың, улану мен жазатайым оқиғалардың алдын алатын 
қауіпсіз орта туғызу бойынша ата-аналарға түсіндіру;

баланың психомоторлық жəне сөйлеу дамуының мониторингі жəне анықталған пробле-
малар бойынша консультация беру;

сырқат балаларға үйде күтім жасау жəне дамуында ақауы бар балаларға күтім жасау 
мəселелері бойынша консультация беру; 

тұрмыстық зорлық-зомбылық жəне балаға қатал қараудың профилактикасы.
34. МҰ-да балаларды профилактикалық қабылдау (қадағалау) кешенді бағалауды жəне 

баланың даму мониторингін: табиғи, жыныстық дамуын, естуін, көруін, ұсақ жəне ірі мотори-
касын, экспрессивті жəне рецептивті сөйлеуін, сезімін, өзін-өзі реттеуге жəне қарым-қатынас 
орнатуға, ойнауға жəне оған өзара қатысуға қабілеттілігін қамтиды. 

35. Есту жəне көру қабілетінің нашарлауы, созылмалы аурулардың анықталуы, сондай-
ақ кеңірдек пен көмей жолдарының тарылу симптоматикасы бар балалар анықталған кезде 
учаскелік дəрігер оларды диагнозын анықтап, емделу үшін бейінді мамандарға жібереді. 

36. Психофизикалық дамуында тежелу каупі бар, есту жəне көру қабілетінің нашарлауы, 
неврологиялық симптоматикасы бар балалар анықталған кезде медицина қызметкері оларды 
психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияға жібереді. 

37. Соматикалық патологияның, синкопальдық жағдайдың, «енжар бала» синдромының 
салдарынан болатын фебрильдік құрысқақпен нервтік-психикалық дамуында кідірісі бар 
пациенттердің нерв жүйесінің патологиясын «Неврология (балалар)» мамандығы бойынша 
дəрігер жойғаннан кейін оларды педиатрлар бақылайтын болады.

38. «Неврология (балалар)» мамандығы бойынша дəрігер болмаған жағдайда стационарлық 
мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін қосымша зерттеп-қарауды ұйымдастыру 
жəне өткізу немесе стационардың бейінді бөлімшесіне жатқызу мəселесін учаскелік педиатр 
немесе ЖПД шешеді. 

39. Балаларға МСАК дəрігері немесе басқа маманның жолдамасы бойынша консульта-
циялық-диагностикалық орталықта немесе емханада (бөлімшеде) бейінді мамандар, шұғыл 
жəне жедел медициналық көмек көрсету жағдайларын қоспағанда КДК көрсетеді. 

40. Баланың өміріне, денсаулығына, дамуына қауіп төндіретін медициналық немесе 
əлеуметтік сипаттағы қауіптерді анықтау жəне төмендету, сондай-ақ қаупі жоқ отбасына міндетті 
бару санын азайту мақсатында жүкті əйелдерді, нəрестелер мен ерте шақтағы балаларды 
үйде патронаждық бақылауды ұйымдастыру Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар Қорының 
(ЮНИСЕФ) ұсынған əмбебап-прогрессивті моделінің негізінде жасалады. Патронаждың 
əмбебап-прогрессивті моделі кезінде міндетті жоспарланған үйге барулармен қатар (əмбебап 
тəсілдеме) баланың өміріне, денсаулығына немесе дамуына əсері бар медициналық неме-
се əлеуметтік қауіптің болуына байланысты ерекше қолдауды қажет ететін жүкті əйелдерге, 
нəрестелер мен балаларға арналған жеке жоспар бойынша қосымша белсенді бару енгізіледі 
(прогрессивті тəсілдеме). 

41. Əмбебап (міндетті) патронаждық бақылау барлық жүкті əйелдер мен 5 жасқа дейінгі 
балаларға көрсетіледі жəне жүкті əйелдерге (жүктіліктің 12 аптасына жəне 32 аптасына дейінгі 
мерзімде) босануға дейінгі 2 патронаждан, ал балаларға осы Стандарқа 2-қосымшаға сəйкес 
жүкті əйелдерді, нəрестелерді жəне 5 жасқа дейінгі балаларды дəрігер/фельдшер жəне 
орта медицина қызметкері үй жағдайында жəне МСАК деңгейінде медициналық ұйымдарда 
қабылдауының жалпы бақылау сызбасы бойынша 9 рет барудан тұрады. 

 42. Прогрессивті тəсіл жүкті əйелдер, нəрестелер жəне 5 жасқа дейінгі балалар 
патронажының əмбебап-прогрессивті моделінің сызбасы бойынша (орта медицина қызмет-
керінің үйге патронаждық баруы) осы Стандартқа 3-қосымшаға сəйкес өміріне, денсаулығына, 
дамуына жəне қауіпсіздігіне қауіп төндіретін медициналық жəне əлеуметтік сипаттағы қауіптер 
анықталған жүкті əйелдер мен балаларды патронаждық бақылауды көздейді.

 43. Бірқалыпты қауіп анықталған жағдайда (оның ішінде емізуге, қосымша тамақтандыруға 
қатысты мəселелер, гигиеналық дағды, ойнау, қарым-қатынастағы қиындықтар жəне т.б.) орта 
медицина қызметкері оны жою бойынша өз бетінше немесе учаскелік дəрігермен бірлесіп 
жұмыс жүргізеді. Отбасы əлеуметтік қолдауды қажет ететін жоғары қауіп жағдайында (балаға 
қатал қарау, зорлық-зомбылық, жақтырмау, мүгедектік жəне т.б.) мəліметтер əлеуметтік 
қызметкерге, психологқа немесе қажет болған жағдайда басқа сектор өкілдеріне беріледі (білім 
беру, əлеуметтік қорғау, ішкі істер бөліміне, əкімдіктерге, үкіметтік емес ұйымдарға жəне т.б.). 

 44. Нəрестелер мен ерте шақтағы балаларға үй жағдайында патронаждық бару кезінде 
фельдшер немесе мейіргер өзімен бірге балаларға арналған тонометр, өлшеуіш лента, тер-
мометр алып жүреді. 

 45. Жүкті əйелге патронаждық бару кезінде орта медицина қызметкері: 
1) жүкті əйелден шағымдарын сұрайды, артериялық қысымын өлшейді, ісіну жəне анемия 

белгілерінің бар-жоғын қарайды;
2) көңіл-күйін (депрессия бар-жоғын), үй жағдайының жəне өмірінің қауіпсіздігін, үй-жайының 

жəне жеке гигиенасын, жүктіліктің қауіп факторларын бағалайды.
3) жүктілікке байланысты физикалық жəне психикалық өзгерістер туралы; жүктілік кезіндегі 

күйзелістің зиянды салдары туралы; темекіні, алкогольді жəне есірткіні тұтынудың зиянды 
салдары туралы хабардар етеді;

4) үйлестірілген тағам бойынша, салмақты, физикалық белсенділікті бақылау, ауыз 
қуысының гигиенасын, жеке гигиенаны сақтау бойынша ұсыныстар береді;

5) отбасын жүктіліктің алаңдататын белгілеріне, қандай жағдайда тез арада дəрігерге 
қаралу керектігіне үйретеді жəне босануға дейін терапевттің жəне гинекологтың бақылауын 
жоспарлайды;

6) босануға, нəрестеге арналған орынды, бөлмені, күту заттары мен киімдерді қалай 
дайындауға, нəрестенің негізгі күтіміне, тек қана емшекпен қоректендірудің маңыздылығы мен 
емізу техникасына үйретеді жəне консультация береді.

46. Нəрестеге патронаждық бару кезінде орта медицина қызметкері:
1) нəрестедегі аурудың немесе жергілікті бактериялық инфекциялардың белгілерін 

бағалайды жəне олар болған жағдайда тез арада дəрігерді хабардар етеді; 
2) депрессияны, үй жағдайының қауіпсіздігін жəне нəрестенің қажеттілігін анықтау 

мақсатында ананың (ата-анасының немесе өзге заңды өкілінің) көңіл күйін бағалайды;
3) жаңа босанған əйелден хал-жайы туралы сұрайды (шағымы, сүт безінің жағдайы, 

физикалық белсенділігі, тамақтануы, ұйқысы, контрацепция); 
4) жаңа туған нəрестенің негізгі күтімінен анасын (ата-анасын немесе өзге заңды өкілін) 

хабардар етеді, консультация береді жəне үйретеді: емшекпен қоректендіру, температуралық 
режім, баланың дамуы мен оған көңіл бөлу мақсатында күтімі, баланың тəрбиесіне ата-
анасының екеуінің де (бар болған жағдайда) қатысуы, гигиенасы жəне қол жуу мəселесі, шо-
мылдыру кезіндегі қауіпсіздік, ұйқыда жатқан кездегі қауіпсіздік, кенеттен шетінеу синдромының 
алдын алу, кіндігі мен терісінің гигиеналық күтімі;

5) отбасын медициналық мекемеге шұғыл жүгінуі қажет аурудың қауіпті белгілерін білуге 
үйретеді: қоректендіру кезіндегі проблемалар, нəрестенің белсенділігінің төмендеуі, минуты-
на 60-тан астам жиіліктегі дем алу, дем алудың қиындауы, дене қызуының көтерілуі немесе 
төмендеуі, құрысу, қалтырау жəне басқалар;

6) уақтылы вакцинациялау жүргізуге жəрдемдеседі; 
7) баланың өміріне, денсаулығына, қауіпсіздігі мен дамуына қауіп төнгенде əлеуметтік 

тəуекелдерге бастапқы баға береді жəне тəуекелдер анықталған жағдайда ол туралы 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұйымның əлеуметтік қызметкерін 
хабардар етеді;

8) қосымша көмекті қажет ететін нəрестелерді анықтайды жəне олар үшін жеке барулар-
ды жоспарлайды (туған кездегі дене салмағы төмен балалар, АИТВ-мен ауырған немесе 
жұқтырған аналардан туған балалар).

47. Ерте шақтағы балаларға патронаждық бару кезінде орта медицина қызметкері:
1) қауіптіліктің жалпы белгілерін, аурудың негізгі симптомдарын бағалайды (жөтел, диа-

рея, қызу көтерілу жəне басқалар), анемияның бар болуын немесе салмақтың төмендігін 
тексереді; депрессияны анықтау мақсатында ананың (ата-анасы немесе заңды өкілінің) көңіл 
күйіне, жасына байланысты баланың қажеттіліктеріне баға береді; жарақаттану мен жазатай-
ым оқиғалар тұрғысында үй жағдайының қауіпсіздігіне баға береді, баланы жақтырмаушылық 
белгілері мен оған қатал қарау, зорлық-зомбылық көрсетуге қатысты белгілерге баға береді; 

2) табиғи, моторлық, психоəлеуметтік дамуына мониторинг жүргізеді; 
3) жаңа босанған əйелден хал-жайы туралы сұрайды (шағымы, сүт безінің жағдайы, 

физикалық белсенділігі, тамақтануы, ұйқысы, контрацепция), одан 6 айға дейін тек қана ем-
шекпен қоректендіру, қосымша тамақ беруді 6 айында енгізу мəселесі бойынша сұрайды;

4) ата-ананы немесе заңды өкілін баланы ойын, сөйлесу, оқу арқылы дамуына көмектесуге 
үйретеді; гигиена мəселесі, бала тəрбиесіне ата-анасының екеуінің (бар болса) де бірлесе 
қатысуына, медициналық көмекке шұғыл жүгінуі қажет аурудың қауіпті белгілерін білуге үйретеді;

5) балалар жасындағы аурудың белгілері туралы (жөтел, диарея, температура жəне 
басқа) ата-ананы немесе заңды өкілін хабардар етеді жəне олар туындаған жағдайда кон-
сультация береді; 

6) вакцинациялау жүргізуге жəрдемдеседі;
7) баланың өміріне, денсаулығына, қауіпсіздігі мен дамуына қауіп төндіретін əлеуметтік 

қауіптерге баға береді жəне қауіптер анықталған жағдайда ол туралы емхананың əлеуметтік 
қызметкерін хабардар етеді.

48. Бірқалыпты қауіп анықталған жағдайда орта медицина қызметкері əлеуметтік 
қызметкермен, психологпен бірлесіп жəне жүкті əйелдің немесе баланың ата - анасының не-
месе заңды өкілінің қатысуымен осы Стандартқа

4-қосымшаға сəйкес прогрессивті тəсілдеме шеңберінде патронаждық бақылау шарасының 
жеке жоспарын жасайды. Шараның жеке жоспары баланың өміріне, денсаулығына, дамуы-
на жəне қауіпсіздігіне қауіптерді азайту немесе жою мақсатында баланың қажеттіліктерін 
бағалауды, баланың отбасындағы беделін талдауды, аға мейіргерді, учаскелік дəрігерді, 
бөлімше меңгерушісін жəне əлеуметтік қызметкерді хабардар етуді қамтиды. 

4-тарау. Балаларға стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмекті 
ұйымдастыру

49. Көрсетілімге байланысты нəрестелерге медициналық көмек көрсету перинаталдық 
көмекті өңірлендіру деңгейі бойынша орындалады.
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50. Бірінші деңгейдегі медициналық ұйымдар жүктілік барысы асқынбаған анадан жедел 
физиологиялық босанудан туған дені сау нəрестелерге медициналық көмек көрсетуге жəне 
нəрестелерге шұғыл жағдайлар кезінде жедел көмек көрсетуге арналған.

51. Перинаталдық көмекті өңірлендірудің бірінші деңгейдегі стационарларды ұйымдастыру 
құрылымына мыналар кіреді: жеке босандыру палаталары, ана мен бала бірге болуға арналған 
бөлімше, егу кабинеті, нəрестелерге арналған қарқынды емдеу палатасы, сондай-ақ штат 
кестесінде көзделген «Педиатрия (неонатология)» мамандығы бойынша дəрігер мөлшерлемесі 
мен тəуліктік неонаталдық мейіргер посты.

52. Бірінші деңгейдегі медициналық ұйымдарда сырқат нəрестеге мынадай іс-шаралар 
өткізіледі:

1) алғашқы реанимациялық көмек;
2) қарқынды жəне сүйемелдеуші терапия;
3) оксигенотерапия;
4) инвазивті немесе инвазивті емес респираторлық терапия;
5) фототерапия;
6) емдік гипотермия;
7) инфузиялық терапия жəне/немесе парентералдық тамақтану;
8) диагностикалау мен емдеудің бекітілген клиникалық хаттамаларына сəйкес емдеу. 
53. Екінші деңгейдегі медициналық ұйымдарда реанимацияға арналған толық жиынтықтары, 

желдетудің түрлі режімдері бар өкпені жасанды желдету аппараттары (тыныс алу жолдарын-
да тұрақты дұрыс қысым), кувездері, клиникалық-диагностикалық зертханасы бар, сондай-ақ 
штат кестесінде көзделген тəуліктік посты бар (дəрігер неонатолог жəне балалар мейіргері) 
нəрестелердің реанимациясы жəне қарқынды емдеу палаталары ұйымдастырылады. 

54. Екінші деңгейдегі медициналық ұйымдарда нəрестелерге медициналық көмек көрсету:
1) нəрестеге алғашқы реанимациялық көмек пен күтімді;
2) орталық венаға жəне перифериялық тамырларға катетерлеуді; 
3) туа біткен ақауды диагностикалау жəне емдеу, жатырішілік дамудың кідірісі, нəрестелар 

гипогликемиясын, гипербилирубинемияны, неонаталдық сепсисті, орталық жүйке жүйесінің 
зақымдануын, респираторлық дистресс-синдромды, пневмотораксті, некроздық энтероколитті 
жəне басқа неонаталдық кезеңдегі патологиялық жағдайларды;

4) өмірлік маңызы бар функцияларды (тыныс алу, жүрек-қан тамырлары, метаболизмдік 
бұзылыстарды) түзетуді қамтитын қарқынды ем жүргізуді, инвазивті немесе инвазивті емес 
респираторлық терапияны, инфузиялық терапия жəне парентеральдық қоректендіруді;

5) шала туған балаларды күтуді қамтиды.
55. Перинаталдық көмекті өңірлендірудің үшінші деңгейдегі медициналық ұйымдарына 

тəуліктік неонаталдық посты, клиникалық, биохимиялық жəне бактериологиялық зертхана-
сы, əйелдер мен нəрестелердің жан сақтау жəне қарқынды емдеу бөлімшесі бар, сондай-ақ 
нəрестелер патологиясы мен шала туған нəрестелерді анасымен бірге жатқызып күту бөлімі, 
жаңа туған нəрестелердің хирургиясы бар босандыру ұйымдары жатады. 

56. Үшінші деңгейдегі медициналық ұйымдардың құрылымында заманауи емдік-
диагностикалық жабдықтармен, дəрілік препараттармен жарақталған, тəуліктік посты (дəрігер 
мен мейіргер), экспресс-зертханасы бар нəрестелерді қарқынды емдеу бөлімшесі, нəрестелер 
патологиясы жəне шала туған нəрестелерді күту бөлімшесі ұйымдастырылады.

57. Үшінші деңгейдегі медициналық ұйымдарда нəрестелерге медициналық көмек көрсету:
1) нəрестелердің алғашқы реанимациясын жəне нəрестелер күтімін;
2) орталық венаға жəне перифериялық тамырларға катетерлеуді;
3) туа біткен ақауды диагностикалау жəне емдеуді, жатырішілік ұрық дамуының кідірісін (ге-

стация мерзіміндегі салмақтың аздығы), нəрестелар гипогликемиясын, неонаталдық сепсисті, 
респираторлық дистресс-синдромды, гипербилирубинемияны, некроздық энтероколитті, 
пневмотораксті, бронхөкпе дисплазиясын, нəрестелердің ұзақ сақталушы өкпе гипертензия-
сын, орталық жүйке жүйесінің перинаталдық зақымдануын жəне басқа неонаталдық кезеңдегі 
патологиялық жағдайларды; 

4) қарқынды жəне сүйемелдеуші терапия, терапиялық гипотермия жүргізуді, паренте-
ральдық қоректендіруді;

5) инвазивті немесе инвазивті емес респираторлық терапия жүргізуді;
6) шала туған балаларды күтуді;
7) нəрестелердегі патологияларды диагностикалау мен емдеудің заманауи əдістерін 

меңгеруді жəне клиникалық тəжірибеге енгізуді, дəлелді медицина қағидаттарының негізінде 
асқынулардың профилактикасын;

8) бөлімшелерде емдік-диагностикалық жұмыстың сапасын көтеруге бағытталған іс-
шараларды əзірлеп, енгізуді, ауруханалық өлімді азайтуды;

9) өңірлендірудің бірінші жəне екінші деңгейіндегі мамандарға тəуліктік консультациялық 
жəне емдік-диагностикалық көмек көрсетуді, медициналық ұйымдарға барып шұғыл түрде 
жəне жедел медициналық көмек көрсетуді қамтиды.

58. Нəрестелердің жағдайына жəне оларға медициналық көмектің деңгейіне байланы-
сты бөлімшелерге емдеуге жатқызуға арналған көрсеткіштер осы Стандартқа 5-қосымшада 
белгіленген.

59. Нəрестелерді диагностикалық қарап-тексеру перинаталдық көмекті өңірлендіру дең-
гейіне байланысты нəрестелерді диагностикалық зерттеудің ең төменгі көлеміне сəйкес осы 
Стандартқа 6-қосымша бойынша іске асырылады. 

60. Босандыру ұйымдары көрсетілетін медициналық көмектің деңгейіне байланысты 
босандыру ұйымдарына арналған медициналық жабдықтар мен медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың тізбесі бойынша перинаталдық көмекті өңірлендіру деңгейіне байланысты осы 
Стандартқа 7-қосымшаға сəйкес жабдықталады.

61. Туғаннан кейін бірден диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сəйкес 
нəрестенің жай-күйін бағалау жүргізіледі.

62. Дені сау нəрестеге «жылылық тізбесін» сақтай отырып гипотермияның алдын алу-
ды, анасына денесімен жанасу немесе «денені денеге» жанастыруды, туылғаннан кейін бір 
сағаттың ішінде емізуді ерте бастауды (нəресте емуге дайын болған жағдайда), ауруханаішілік 
инфекцияның алдын алуды қамтитын негізгі күтім жасалады. 

63. Дені сау нəрестенің антропометриясы, оны толық тексеру жəне басқа іс-шаралар 
туғаннан бастап 2 сағат өткеннен кейін жүзеге асырылады, себебі осы аралықта бала анасының 
кеудесінде жатады жəне емшекпен қоректендіріледі. 

64. Дəрігер неонатолог нəрестеден бұзылыстарды анықтаған жағдайда шұғыл медициналық 
көмек көрсетіледі, көрсетілімдері бойынша қарқынды емдеу немесе нəрестелерді реанимация 
бөлімшесіне ауыстырады. 

65. Жедел босандырудан (кесарь тілігі) кейін медицина қызметкері баланы алғаш кеудесіне 
қойғанда анасы жауап қата бастаған сəттен бастап, анасының немесе баланың жағдайы 
ауыр болған кездерден басқа жағдайларда, кемінде 30 минут баланы анасының денесіне 
жанастыру арқылы анаға практикалық көмек көрсетеді. Анасының жағдайына байланысты 
баланы анасының кеудесіне алғаш қою мүмкін болмаған жағдайда нəрестені босану кезіндегі 
серіктесінің кеудесіне жатқызады.

66. Қарқынды емдеу бөлімшесінде жатқан нəрестенің ата-анасына, заңды өкіліне жəне от-
басы мүшелеріне баланы кеудесіне басуына жəне күтім жасауға қатысуына мүмкіндік беріледі.

67. Босану палатасында ана мен дені сау нəрестені туғаннан кейін екі сағат бойы бақылауды 
акушер атқарады:

1) туғаннан бастап 15 минут өткенде нəрестенің дене температурасын өлшейді, ал содан 
кейін əрбір 30 минут сайын өлшейді;

2) жүрек соғысы мен тыныс алу жиілігін, дем алысының сипатын (экспираторлық ыңырсуын, 
көкірек қуысының төменгі бөлігінің тартылыс деңгейін бағалау), тері жамылғысының түсін, 
сору рефлексінің белсенділігін бақылайды, қажет болған жағдайда пульсоксиметрмен сату-
рациясын анықтайды.

68. Туғаннан кейін 2 сағат өткенде дені сау нəресте анасымен бірге ана мен баланың бірге 
жататын бөлімшесіне ауыстырылады.

69. Босанғаннан кейінгі ана мен бала бірге жататын палатада медицина қызметкері тəулік 
бойы бақылауды қамтамасыз етеді жəне анасының бала күтіміне, нəресте анасының халі ор-
таша ауыр жəне өте ауыр жағдайды қоспағанда үнемі қатысуы іске асырылады.

70. Динамикалық бақылау кезінде нəресте жағдайының бұзылуын анықтау, қажетті 
тексерістер, бөлім меңгерушісінің қарап-тексеруі кезінде жүргізіледі, емдеу тəсілін нақтылау 
үшін консилиум ұйымдастырылады. Көрсетілімдер бойынша шұғыл медициналық көмек 
көрсетіледі, қарқынды емдеу палатасына немесе нəрестелердің жан сақтау бөлімшесіне 
ауыстырылады.

71. Ана мен бала бірге жататын палаталарда «Акушерлік-гинекология (балалар гинеколо-
гиясы, функционалдық диагностика, негізгі мамандық бейіні бойынша ультрадыбыстық диагно-
стика, негізгі мамандық бейіні бойынша эндоскопия)» мамандығы бойынша дəрігерлер (бұдан 
əрі – дəрігер акушер-гинеколог), педиатрлар, неонатологтар жəне орта медицина қызметкерлері 
(мейіргерлер, акушерлер, фельдшерлер):

1) баланың бірінші талап етуі бойынша уақыт аралықтарын белгілеместен емшекпен 
қоректендіру тəжірибесі қолдауды іске асырады.

2) емізудің артықшылықтары, емшек сүтін қолмен сүзу техникасы жəне еселілігі туралы 
консультация береді, емшектің сызаты немесе лактастаз тəрізді жағдайларды болдырмау 
үшін баланы кеудеге қою жəне дұрыс орналастыруда практикалық көмек көрсету үшін баланы 
емізу кезінде көзбен шолу жасайды;

3) емізуге қарсы көрсетілімдер болған жағдайда нəрестенің анасын (ата-анасын немесе 
заңды өкілін) баланы тамақтандырудың баламалы əдістеріне үйретеді; жаңа босанған əйелге 
нəрестесі бөлек жатқан жағдайларда лактацияны қалай сақтау туралы консультация береді.

72. Галактоземия, фенилкетонурия, «үйеңкі шəрбаты» ауруы тəрізді туа біткен 
алмасуларының (энзимопатия) болуы, сондай-ақ егер аналар туберкулезбен ауырған, АИТВ 
жұқтырған, цитостатиктерді, радиоактивті препараттарды қабылдап жүрген болса бұл емшек 
сүтімен баланы қоректендіруге абсолюттік қарсы көрсетілімдер болып табылады. 

73. Аналардың босанғаннан кейін эклампсия, психоз, В жəне С гепатитінің белсенді түрі 
сияқты аурулары болса, сондай-ақ емізуге қарсы көрсетілімдер болғанда препаратарды 
қабылдауы емізуге біршама қарсы көрсетілімдер болып табылады.

74. Неонатолог дəрігер күн сайын нəрестелерді қарап-тексереді, аналарға гипотермияның 
профилактикасы, вакцинация мен күтім жасау мəселелері бойынша консультация береді.

75. Нəрестелерде үш жəне одан көп даму микроаномалиясы бар болса немесе туа біткен 
патологиялар анықталған жағдайда бейінді мамандар емдеу-диагностикалау іс-шараларын 
жүргізіп жəне тексеру, емдеу мен оңалту бойынша аналарға ұсыныстар бере отырып кон-
сультация жүргізеді.

76. Нəрестеде шұғыл жағдай туындаған кезде (асфиксия, респираторлық дистресс-син-
дром жəне басқа) оның халін тұрақтандырып жəне екінші немесе үшінші деңгейдегі босандыру 
ұйымдарына анасымен бірге тасымалдауға дайындығының деңгейі анықталады.

77. Нəрестелерді вакцинациялау № 2295 қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында 
профилактикалық екпе жүргізу мерзіміне сəйкес профилактикалық екпе жүргізуге ата-
аналардың (анасының, əкесінің немесе заңды өкілінің) ақпарат алған ерікті түрдегі келісімі 
негізінде іске асырылады. Екпе жүргізілгені туралы деректер № 907 бұйрықпен бекітілген 
«Нəрестенің даму тарихы» туралы № 097/е нысанға енгізіледі.

78. Медициналық ұйымдардан шығару алдында фенилкетонурияны, туа біткен гипотире-
озды анықтау мақсатында барлық нəрестелерге неонатальдық скрининг жəне аудиологиялық 
скрининг жасалады. 

79. Медициналық босандыру ұйымынан нəрестені шығару ол қанағаттанарлық жағдайда 
болған кезде жəне стационар жағдайында тəулік бойы медициналық бақылау үшін медициналық 
көрсетілім жоқ болса одан əрі бақылауда ұстау үшін нақты тұрғылықты жері бойынша МСАК 
ұйымына бала туралы ақпаратты бере отырып іске асырылады.

80. Нəрестеде шұғыл жағдайлар туындаған кезде неонатолог дəрігер ауырлық жағдайын, 
оның тұрақтылығын бағалайды, тасымалдау үшін дайындық деңгейіне баға береді жəне оны 
анасымен бірге (акушер-гинекологтың келісімі бойынша) екінші немесе үшінші деңгейдегі 
медициналық ұйымға ауысуын ұйымдастырады.

81. Нəрестенің бойында жіті хирургиялық патологияға күдік болса жəне (немесе) анықталса 
«Балалар хирургиясы (неонатальдық хирургия)» мамандығы бойынша дəрігер шұғыл түрде 
консультация жасайды. Тіршілік функциясының көрсеткіштері тұрақтанғаннан кейін нəрестеге 
тиісті мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін оны басқа медициналық ұйымның 
(балалар немесе көп бейінді аурухана) хирургиялық бөлімшесіне немесе медициналық босан-
дыру ұйымының құрылымындағы, егер бар болса, неонатальдық (немесе балалар) хирургиялық 
бөлімшесіне ауыстырылады. 

82. Əрі қарай тəуліктік медициналық бақылауды қажет ететін мерзімде туған нəрестелер 28 
тəуліктік жасқа жеткеннен кейін немесе шала туылған нəрестелер 42 жастан жеткеннен кейін 
постконцептуалдық педиатриялық бейіндегі стационарға ауыстырылады.

83. Нəресте үйде ауырып қалған жағдайда балалар ауруханасының нəрестелер патоло-
гиясы бөлімшесіне немесе реанимация жəне қарқынды емдеу бөлімшесіне жатқызылады.

84. Нəрестеден жіті хирургиялық патологиялар анықталған жағдайда ол хирургиялық 
бөлімшеге ауыстырылады.

85. Он сегіз жасқа толмаған балаларды балалар ауруханасына немесе бөлімшесіне ем-
деуге жатқызу көрсетілімдері бойынша жүзеге асырылады.

86. Балаларға стационарлық көмек Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 761 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12204 болып тіркелген) бекітілген 
Стационарлық көмек көрсету қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

87. Балаларға стационарды алмастыратын көмек (шұғыл жəне жоспарлы) Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 17 тамыздағы 
№ 669 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12106 
болып тіркелген) бекітілген Стационарды алмастыратын көмек көрсету қағидаларына сəйкес 
жүзеге асырылады.

88. Балаларға стационарлық жəне стационарды алмастыратын деңгейлердегі педиат-
риялық көмек:

1) мамандандырылған медициналық көмек жəне жоғары технологиялық медициналық 
қызмет көрсетуді;

2) стационарға жүгінген барлық балаларды шұғыл белгілері бойынша жəне жағдайының 
ауырлығына байланысты іріктеуді;

3) балаларға шұғыл жəне жоспарлы медициналық көмек көрсетуді;
4) зертханалық жəне аспаптық зерттеу жүргізуді;
5) анықталған нозологияға жəне диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларына 

сəйкес балалардың патологиялық жағдайы мен ауруларын диагностикалаудың жəне емдеудің 
заманауи əдістерін қолдануды; 

6) күн сайын дəрігердің қарап-тексеруін, меңгерушінің қарап-тексеруін (келіп түскен кезде 
бірінші тəулікте, қайтадан қарап-тексеру аптасына 1 реттен кем емес жəне қажеттілікке қарай);

7) бейінді мамандардың консультацияларын (көрсетілімдер бар болса) жəне консилиумда-
рын (науқас жағдайының ауырлық дəрежесіне байланысты) ұйымдастыруды;

8) медициналық құжаттарды дайындап, жүргізуді, деректерді ақпараттық жүйеге енгізуді;
9) қолдаушы күтіммен қамтамасыз етуді (сəйкес тамақтандыру, су теңгерімін қолдау, ау-

ырсынуды бақылау, қызудың көтерілуін қарау, оттегі терапиясы, ойыншықтарға қолжетімділік 
жəне ойнауға мүмкіндік беру арқылы баланы эмоциялық қолдау);

10) бар болған жағдайда негізсіз ауырсындыру ем–шараларынан аулақ болу үшін 
тиімділігі бойынша кем түспейтін, мүмкіндігінше аз ауырсындыратын емдеудің баламалы 
əдісін қолдануды;

11) дұрыс тамақтану, баланы эмоциялық қолдау мəселелері бойынша, баланың жағдайын 
мониторингтеу мен емдеудегі оның рөлі туралы, аурудың ықтимал себептерін, жүргізілген ем 
мен емдеуден күтілетін нəтиже туралы ата-аналарға (заңды өкіліне немесе стационарда балаға 
күтім жасайтын басқа адамға) түсінікті түрде консультация беруді жəне үйретуді; 

12) балалар мен жəне ата-аналармен (заңды өкілдерімен) бала ауруларының профи-
лактикасы жəне салауатты өмір салтын қалыптастыру мəселелері бойынша ақпараттық 
жұмыстар жүргізуді көздейді.

89. Медициналық оңалту орталықтарында, бөлімшелерде, көп бейінді стационарлардың, 
санаторий түріндегі медициналық ұйымдардың қалпына келтіре емдеу жəне медициналық 
оңалту төсектерінде жүзеге асырылады. 

90. Балалар мен нəрестелерге стационарлық көмекті «Педиатрия (неонатология)», 
«Анестезиология жəне реаниматология перфузиология, тосикология, неонаталдық реанимация 
(балалалар)» мамандықтар бойынша жоғары медициналық білімі бар мамандар, сондай-ақ 
басқа бейін мамандары көрсетеді.

91. Диагнозды анықтауда немесе емдеу əдісін белгілеуде қиындықтар болған кезде теле-
медицина жəне бейінді республикалық ұйымдармен басқа байланыс құралдары арқылы кон-
сультация беру мүмкіндігі пайдаланылады.

92. Өңірлік деңгейдегі Аурудың күшеюі немесе диагнозды анықтаудағы қиындықтар кезінде 
пациент бейінді республикалық ұйымдарға жіберіледі.
5-тарау. Балаларға жедел медициналық көмекті жəне санитариялық авиация түріндегі 

медициналық көмекті ұйымдастыру
93. Балаларға жедел жəрдем жəне санитариялық авиация түріндегі медициналық көмек 

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 
жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 50-бабына сəйкес жүзеге асырылады.

94. Балаларға жедел медициналық көмек жəне санитариялық авиация түріндегі 
медициналық көмек Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 27 сəірдегі №269 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11263 болып тіркелген) бекітілген Жедел медициналық 
жəне санитариялық авиация түріндегі медициналық көмек қағидаларына сəйкес көрсетіледі.

95. Перинаталдық көмектің үшінші деңгейінде ауыр жағдайдағы жаңа туған нəрестелерді 
республикалық денсаулық сақтау ұйымдарына тасымалдауды өңірлендіру қағидаты бойын-
ша санитариялық авиацияның мобильдік бригадасы (бұдан əрі – САМБ) жүзеге асырады.

96. Ауыр жағдайдағы нəрестелерді тасымалдау кезінде мыналар орындалады:
1) дене температурасын, тыныс алу қозғалысының жиілігін, жүректің жиырылу жиілігін, 

артериялық қысымын, оттегінің сатурациясын мониторингтеу;
2) көліктің инкубаторында оттегінің концентрациясын, ылғалдықты жəне қызуды мони-

торингтеу; 
3) терапияның көлемін, басталуын жəне ұзақтығын ескере отырып инфузиялық терапия;
4) өкпені тиісінше желдету жəне организмнің тіршілік функцияларын қолдау (өкпені жасанды 

желдету аппаратының оңтайлы режімін жəне сəйкес параметрлерін орнату);
5) реанимациялық іс-шараларды өткізу (медициналық көрсетімдер болған жағдайда);
6) бұрын басталған терапияның сабақтастығы қағидаттарын сақтау (көрсетілімдері бой-

ынша инотроптық терапия, аналгезия, седация, туа біткен даму ақауы кезінде асқазан-ішек 
жолдары ағзаларының сəйкес декомпрессиясы).

97. Жаңа туған нəрестелерді тасымалдау «өзіңе қарай» қағидаты бойынша жабдықталуы 
осы Стандартқа 8-қосымшаға сəйкес нəрестелерді тасымалдауға арналған реанимациялық бри-
гада автомобилін жарақтандыру үшін медициналық жабдықтар мен медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың тізбесінде көзделген мамандандырылған көлікте жүзеге асырылады. 

98. Баланы алып жүруші медицина қызметкері осы Стандартқа 9-қосымшаға сəйкес 
нəрестені тасымалдау хаттамасын 2 данада толтырып, емдеуге жатқызу кезінде оны медици-
налық ұйымға жəне санитариялық авиацияның өңірлік филиалына ұсынады.

Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына 1-қосымша

Баланың даму кабинетін жабдықтандыру

1) балаларға, ересектерге арналған таразы, 2 жасқа дейінгі жəне 2 жастан үлкен балаларға 
арналған бой өлшегіш, сантиметрлік лента;

2) ерте шақтағы балаларға арналған қызықтырғыш ойыншықтардың ең төменгі жиынтығы, 
балалар кітаптары, түрлі-түсті қаламдар, сурет салуға арналған қағаз, түсті қағаз, балалар 
қайшысы, ермексаз;

3) нəрестелерге арналған жылыту режімін сақтау, шомылдыру дағдыларына үйрету, 
емізу, релактация жасау, қауіпсіз орта қалыптастыру жəне жарақаттар немесе жазатайым 
оқиғалар кезінде үй жағдайында алғашқы көмек көрсету бойынша практикалық сабақтар 
өткізуге арналған жиынтық;

4) жылу тізбегін көрсетуге, баланы дұрыс орналастыруға жəне кеудеге қоюға үйретуге, 
шұғыл көмек көрсетуге арналған қуыршақ; 

5) компьютер жəне бейнематериалды көрсетуге арналған құралдар;
6) сабақ өткізуге арналған орын, үстел, орындық;
7) балаға қосымша тамақ дайындауға оқыту бойынша ресурс орталықғы (техника 

қауіпсіздігін сақтау үшін жағдай бар болса);
8) отоакустикалық эмиссияларды тіркеуге арналған прибор;
9) оқу материалдары мен көрнекі оқу құралдарының ең төменгі жиынтығы (қазақ жəне орыс 

тілдерінде): БЖАЫҚ сызбасының буклеті, аналарға арналған жадынама, дені сау баланың 
патронажы бойынша ақпараттық картаның буклеті, «Ерте шақтағы баланың физикалық жəне 
психоəлеуметтік дамуы» оқу-əдістемелік құралы, баланың өсуі мен дамуының жеке картасы, 
күнтізбе «Ерте шақтағы балалардың отбасындағы күтімі», «Дені сау балаларға арналған жаз-
ба нысаны», «Жүкті əйелдің жəне емізетін əйелдің тамақтануы 24 сағаттық көрсету жазбасы 
нысаны», ИКАТ дискісі, емізу жөніндегі бейнефильм, қосымша тамақтандыру технологиясы 
жөніндегі бейнефильм, емшек сүтін қолмен сүзу техникасы жөніндегі аналарға жадынама. Оқу 
плакаттары: баланы кеудеге қою жəне орналастыру техникасы, тамақтандыру пирамидасы, 
əкелерді тарту, жарақаттар мен жазатайым оқиғалардың алдын алу жəне қауіпсіз орта, бала 
дамуының мониторингі жəне скрининг, ойындар, оқу жəне балалармен сөйлесу. Емізу əдістері 
мен емшек сүтін қолмен сүзу техникасы жөніндегі аналарға арналған жадынама

Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына 2-қосымша

Жүкті əйелдерді, нəрестелерді жəне 5 жасқа дейінгі балаларды дəрігер/фельдшер 
жəне орта медицина қызметкері үй жағдайында жəне МСАК деңгейінде медициналық 

ұйымдарда қабылдауының жалпы бақылау сызбасы
Жасы Баланың жасы Барулардың саны

Учаскелік дəрігер/
фельдшер

Патронажды жүзеге 
асыратын орта медицина 

қызметкері
1 2 3 4

Барлық жүкті 
əйелдер

Жүктіліктің 12-ап-
тасына дейін не-
месе бірінші келуі 

кезінде

Қабылдаудағы
 қарап-тексеру - 1 рет

Үйде қарап-тексеру - 1 рет

Жүктіліктің 32-ап-
тасында

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

Үйде қарап-тексеру - 1 рет

Жүкті əйелді 
бақылаудың 
барлығы

2 Қабылдаудағы
 қарап-тексеру - 2 рет

Үйге 2 рет бару

Перзентха-
надан 

шыққаннан 
кейін босанған 

əйелді 
бақылау

Перзентханадан 
шыққаннан кейін 
алғашқы 3 күнде

Қабылдаудаға 
қарап-тексеру - 1 рет

Үйге 1 рет бару, егер əйел 
перзентханадан шыққаннан 
кейін алғашқы 3 күнде қарап-

тексеруге келмесе

Барлық 
нəрестелер 
мен балалар

Перзентханадан 
шыққаннан кейін 
алғашқы 3 күнде

Үйде қарап-тексеру 
– 1 рет

Үйде
 қарап-тексеру – 

1 рет (дəрігермен бірге)
жасы 7 күндік - Үйде қарап-тексеру – 1 рет
жасы 14 күндік Үйде қарап-тексеру 

- 1 рет
-

жасы 21 күндік - -
1 айлық Қабылдаудағы 

қарап-тексеру - 1 рет
Үйде  қарап-тексеру –

1 рет
2 айлық Қабылдаудағы 

қарап-тексеру - 1 рет
3 айлық Қабылдаудағы 

қарап-тексеру - 1 рет
Үйде қарап-тексеру –

1 рет
4 айлық Қабылдаудағы қарап-

тексеру - 1 рет
-

5 айлық Қабылдаудағы 
қарап-тексеру - 1 рет

-

6 айлық Қабылдаудағы 
қарап-тексеру - 1 рет

Үйде қарап-тексеру –
1 рет

7 айлық Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

-

8 айлық Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

-

9 айлық Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

-

10 айлық Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

-

11 айлық Қабылдауда қарап-
тексеру - 1 рет

-

12 ай (1 жас) Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

Үйде қарап-тексеру –
1 рет

15 ай
(1 жас 3 ай)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

-

18 ай
(1 жас 6 ай)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

Үйде қарап-тексеру –
1 рет

21 ай
(1 жас 9 ай)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

24 ай
(2 жас)

Қабылдауда қарап-
тексеру - 1 рет

Үйде қарап-тексеру –
1 рет

27 ай
(2 жас 3 ай)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

-

30 ай
(2 жас 6 ай)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

-

33 ай
(2 жас 9 ай)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

-

36 ай
(3 жас)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

Үйде қарап-тексеру –
1 рет

48 ай
(4 жас)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

60 ай
(5 жас)

Қабылдаудағы қарап-
тексеру - 1 рет

Балаларды 
бақылаудың 
барлығы

34 үйге 2 рет бару
 + 23 рет дəрігер/

фельдшердің қабыл-
дауында қарап-тексеру 

Орта медицина 
қызметкерінің үйге 9 рет 

баруы

 

 Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына 3-қосымша

Жүкті əйелдер, нəрестелер жəне 5 жасқа дейінгі балалар патронажының
əмбебап-прогрессивті моделінің сызбасы

(орта медицина қызметкерінің үйге патронаждық баруы)
Ұсынылатын 
қызмет түрі

Қызмет алу-
шылар

Мерзімі Үй жағдайында қабылдауды (бару-
ды) орындаушы

Жан - жақты 
қызмет 
көрсету 
пакеті

Барлық жүкті 
əйелдер

1. Жүктіліктің 
12-аптасына дейін 
немесе бірінші 
келуі кезінде
2. Жүктіліктің 
32-аптасында

Патронажды орындайтын мейіргер

Барлық 
нəрестелер мен 
3 жасқа дейінгі 

балалар

1. Перзентханадан 
шыққаннан кейін 
алғашқы 3 күнде
2. жасы 7 күндік

3. 1-2 айлық
4. 3 айлық
5. 6 айлық
6. 12 айлық
7. 18 айлық
8. 24 айлық
9. 36 айлық

Патронажды орындайтын мейіргер

Прогрессивті 
қызмет 
көрсету 
пакеті

Қауіп тобындағы 
жүкті əйелдер

Жеке жоспарға 
сəйкес

Патронажды орындайтын мейіргер, 
əлеуметтік қызметкер

Қауіп тобындағы 
нəрестелер мен 
5 жасқа дейінгі 

балалар

Жеке жоспарға 
сəйкес

Патронажды орындайтын мейіргер, 
əлеуметтік қызметкер, жалпы прак-
тика дəрігері/педиатр – баланың 
жеке қажетсінуіне байланысты 

белгіленеді.

Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына 4-қосымша

Патронаждық бақылау іс-шараларының жеке жоспары
Ұйым: МСАК учаскесінің № __,

Орта медицина 
қызметкерінің Т.А.Ə.

Отбасымен жұмыс 
жүргізетін əлеуметтік 
қызметкердің Т.А.Ə.

Жоспарды іске асы-
руды бастау күні:

Жоспарды іске асы-
руды аяқтау күні:

Отбасының мекенжайы:

Баланың (балалардың) жеке деректері:
Баланың аты Баланың 

тегі
Туған күні (немесе 
күтілетін туған күні)

Жынысы

Ə Е 
Ə Е 

Отбасының мүшелері, балалармен қоса, отбасын дамытуды жоспарлау барысына 
тартылғандар (ата-аналар/қамқоршылары, туыстары, отбасының басқа мүшелері жəне 

т.б.):
Т.А.Ə. (болған жағдайда) Балаға кім болып келеді Байланысу деректері:

1
2
3

Отбасын дамытуды жоспарлау барысына тартылған мемлекеттік органдардың, ҮЕҰ, 
жергілікті əлеуметтік қызметтердің өкілдері жəне т.б.:

Т.А.Ə. (болған жағдайда) Ұйым Байланысу деректері:
1
2
3

 Отбасының жеке жоспарын жасау
(шаралар, орындалу мерзімі):

№ Мақсат:
іс - қимыл, іс-шаралар

Жауапты 
тұлға/Ұйым

Мерзімдері Орындалғаны туралы белгі

1 Мысалдарды қосыңыз ___/____
күні/айы/жылы

 Орындалды 
 Орындалған жоқ

2 ___/____
күні/айы/жылы

 Орындалды 
 Орындалған жоқ

Қолдары:

Ата-анасының/қамқоршысының Т.А.Ə. Қолы Күні
Баланың (балалардың) Т.А.Ə. Қолы Күні
 Орта медицина қызметкерінің Т.А.Ə. Қолы Күні
ЖТД Т.А.Ə. Қолы Күні
Əлеуметтік қызметкердің Т.А.Ə. Қолы Күні

 
Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 

стандартына 5-қосымша

Нəрестелердің жағдайына байланысты перинаталдық көмекті өңірлендіру деңгейі 
бойынша емдеуге жатқызуға арналған көрсеткіштердің тізбесі

1 - деңгей 2 – деңгей 2 - деңгей

Туған мерзімі ≥37 апта, 
дене салмағы ≥2500 грамм 
дені сау жəне тұрақты 
нəрестелер:
мейіргердің қосымша 
күтімін немесе арнайы 
емдеуді қажет етпейтін 
нəрестелер;
фототерапия жүргізуді 
қажет ететін нəрестелер.

Гестация мерзімі ≥ 32 апта жəне 
туған кездегі дене салмағы ≥ 
1500 грамм нəрестелер.
Мыналарды қажет ететін 
нəрестелер: 
- жетілмегендігіне жəне шала 
туғандығына байланысты инку-
батор режіміндегі күтімді;
- 60%-дан аспайтын оттегі кон-
центрациясымен оксигеноте-
рапияны;
- жүрек-өкпе жүйесінің жағдайын 
үнемі бақылауды;
- қандағы газдарға талдау жа-
сауды;
- артериялық қысымды үнемі 
бақылауды;
-3 тəулік бойы өкпені аппарат-
пен желдетуді;
- өкпені инвазивті емес (СРАР, 
NIPPV) желдету;
- жалпы алмастырып қан құю 
(ЖАҚҚ) жүргізуді;
- емдеуге жауап беретін 
құрысуды емдеуді.

Қарқынды емдеуді қажет 
ететін нəрестелер:
- интубациялық түтікше 
арқылы ұзақ қосымша 
желдетуді,
күштеп желдету жүргізу үшін 
трахеостомия;
- КОС талдауын жүргізу 
үшін артерияны катетерлеу 
жəне артериялық қысымды 
анықтау; 
- құрысудың сақталуы 
бар. Көлемді операцияға, 
сонымен бірге қуыстық 
операцияға ұшыраған, 
орталық нерв жүйесінің 
(ОНЖ) ақауларына байла-
нысты операцияға ұшыраған 
нəрестелер. Қарқынды 
медициналық күтімді қажет 
ететін нəрестелер.

Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына 6-қосымша

Перинаталдық көмекті өңірлендіру деңгейіне байланысты нəрестелерді 
диагностикалық зерттеудің ең төменгі көлемі

Бірінші деңгей Екінші деңгей Үшінші деңгей
1 2 3

Зертханалық зерт-
теулер: жалпы қан 
талдауы, қан тобы 
мен резус-фактор-
ды, қандағы глю-
козаны, қанның ұю 
уақытын, қанның 
сарысуындағы 
билирубин 
деңгейін жəне 
оның фракцияла-
рын, Кумбса сы-
намасын анықтау, 
Рентгенологиялық 
зерттеу.

Зертханалық зерттеулер: 
жалпы қан талдауы, қан 
тобы мен резус-фактор-
ды, қандағы глюкозаны, 
қанның ұю уақытын, қанның 
сарысуындағы билирубин 
деңгейін жəне оның фрак-
цияларын, Кумбса сынама-
сын анықтау, қышқылды-
негізгі жағдайды, қандағы 
электролиттерді; гемостази-
ограмманы (протромбинді 
уақыт, ішінара тромбо-
пластиналы уақыт, фи-
бриноген) анықтау, бау-
ыр қызметін, С-реактивті 
ақуызды анықтауға тестілеу. 
Ликворограмма. TORCH-
инфекциялардың диагности-
касы, вирусологиялық зерт-
теу, қанды бактериологиялық 
зерттеу. Рентгенологиялық 
зерттеу. Миды жəне ішкі 
ағзаларды ультрадыбыстық 
зерттеу. Түрлі-түсті допплер 
зерттеуімен эхокардио-
графия. 

Зертханалық зерттеулер: жалпы қан 
талдауы, қан тобы мен резус-фак-
торды, қандағы глюкозаны, қанның 
ұю уақытын, қанның сарысуындағы 
билирубин деңгейін жəне оның 
фракцияларын, Кумбса сынамасын 
анықтау, қышқылды-негізгі жағдайды, 
қандағы электролиттерді; гемо-
стазиограмманы (протромбинді 
уақыт, ішінара тромбопластиналы 
уақыт, фибриноген) анықтау, бау-
ыр қызметін, С-реактивті ақуызды, 
прокальцитонин, триглицеридтердң 
анықтауға тестілеу, Ликворограмма. 
TORCH-инфекциялардың диа-
гностикасы, вирусологиялық зерт-
теу, қанды бактериологиялық 
зерттеу. Рентгенологиялық зерт-
теу. Миды жəне ішкі ағзаларды 
ультрадыбыстық зерттеу. Түрлі-түсті 
допплер зерттеуімен эхокардиогра-
фия, магнитті- резонанстық томогра-
фия жəне компьютерлік томография, 
электроэнцефалографиялық зерттеу-
лер (ЭЭГ-зерттеу). Метаболизмдік жəне 
эндокринологиялық бұзылыстардың 
болуына тексеру жүргізу. 

 Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына 7-қосымша

Перинаталдық көмекті өңірлендіру деңгейіне байланысты босандыру ұйымдарына 
арналған медициналық жабдықтар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың 

тізбесі
Перинаталдық көмекті өңірлендіру 1 деңгейі

Босандыру бөлімшесі
Жаңа туған нəрестеге реанимация жасауға арналған жиынтық:
 екі өлшемді тік сынасы бар ларингоскоп (№ 1 мерзімінде 
туғандарға жəне № 2 шала туғандарға арналған), 
инкубациялық түтікшелер (2,5-тен бастап 4,0 мм-ге дейін), 
аспирациялық катетерлер, бетперделер 0 жəне 1-ші өлшемді, 
Амбу қабы (көлемі 700 шаршы.см-ден аспайтын), шприц-
тер, қайшылар, пинцет, стерильді заттар, антисептикалық 
лейкопластырь, кіндік катетері, мекониалдық аспиратор, 
тамырларға жетуді қамтамасыз ететін жəне инфузиялық тера-
пияны жүргізуге арналған перифериялық катетерлер G 22, G 
24, T-тəрізді жүйе.

босандыру палатасына 1 

Жаңа туған нəрестелерге арналған электрондық таразылар босандыру палатасына 1
Консольдар (оттегінің, ауаның жəне вакуумның шығуымен ап-
параты қосуға арналған қабырға панелі)

əрбір реанимациялық 
орынға

Оксигенотерапия жүргізуге арналған жабдықтар (оттегі 
ағымын өлшеуіштер-флоуметрлер, араластырғыштар жəне 
газды ылғалдатқыштар). 

төсек-орынға 1

Неонаталдық бергіштерімен импульсті пульсоксиметр төсек-орынға 1
Қандағы глюкозаны анықтауға арналған жабдықтар бөлімшеге 1
Инфузиялық терапияға арналған перфузорлар төсек-орынға 2
Тыныс алу жолындағы тұрақты оң қысым режімімен өкпені 
инвазивті емес жасанды желдететін аппарат, шығыс матери-
алы (бір реттік контур, консервілер (S, M, L, XL), бетперделер 
(өлшемдері S, M, L, XL), мөлшері бойынша генераторлар мен 
қақпақтар.

 бөлімшеге 1

Жаңа туған нəрестенің жағдайын тұрақтандыру үшін өкпені жа-
санды желдетуге арналған аппарат (қарапайым модификация 
немесе сараптамалық емес)

бөлімшеге 1

Сəулелік жылу көзімен реанимациялық үстелдер (қарапайым 
модификация)

босандыру палатасына 1

Кувездер бөлімшеге 1
Қосымша опцияларымен кардио мониторлар (электрокарди-
ография, капнограф, инвазивті емес артериялық қысымды 
өлшеу жəне басқалар)

төсек-орынға 1

Құжаттау жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарға 
арналған жеке үстелдер

төсек-орынға 1 (бұдан 
əрі - ММБ)

Құжаттарға жəне медициналық өнімдерге арналған жеке үстел төсек-орынға 1
ӨЖЖ аппаратымен көліктік кувез бөлімшеге 1

Жаңа туған нəрестелердің қарқынды терапиясы палатасы (ҚТП)
Электрондық тарызылар жеке палатаға 1
Консольдар (оттегінің, ауаның жəне вакуумның шығуымен ап-
паратураны қосуға арналған қабырға панелі)

əрбір реанимациялық 
орынға 1

Оксигенотерапия жүргізуге арналған жабдықтар (флоумет-
рлер, араластырғыштар, газдарды ылғалдандырғыштар)

төсек - орынға 1

Электрлік сорғы төсек – орынға 1
Неонаталдық бергіштерімен пульсоксиметрлер төсек – орынға 1
Қандағы глюкозаны анықтауға арналған жабдықтар бөлімшеге 1
Мобильдік рентген аппараты медициналық ұйымға 1
Фототерапияға арналған аппарат бөлімшеге 1
Инфузиялық терапияға арналған перфузорлар 2 –уі 1 төсек орынға
Пневмотораксты дренаждауға арналған жиынтық бөлімшеге 1
Тыныс алу жолындағы тұрақты оң қысым режімімен өкпені 
инвазивті емес жасанды желдететін аппарат, шығыс матери-
алы (бір реттік контур, консервілер (S, M, L, XL), бетперделер 
(өлшемдері S, M, L, XL), мөлшері бойынша генераторлар мен 
қақпақтар.

бөлімшеге 1

Бір реттік контурларымен ӨЖЖ жүргізуге арналған аппарат бөлімшеге 1
Гипотермия жүргізуге арналған аппарат бөлімшеге 1
Ашық реанимациялық үстелдер ҚТП –ның 2 төсегіне 1
Кувездер бөлімшеге 1
Қосымша опцияларымен кардиомониторлар ҚТП –ның төсегіне 1
Жылжымалы рентген қондырғы стационарға 1
Құжаттарға жəне ММБ - ға арналған жеке үстел ҚТП –ның төсегіне 1 
Аудиологиялық скринингке арналған жабдық стационарға
ОЖЖ апаратымен қамтылған көліктік кувез 1 төсек орынға

Перинаталдық көмекті өңірлендірудің 2-деңгейі.
Босандыру бөлімшесі

Жаңа туған нəрестеге реанимация жасауға арналған жиынтық:
 екі өлшемді тік сынасы бар ларингоскоп (№ 1 мерзімінде 
туғандарға жəне № 2 шала туғандарға арналған), 
инкубациялық түтікшелер (2,5-тен бастап 4,0 мм-ге дейін), 
аспирациялық катетерлер, бетперделер 0 жəне 1-ші өлшемді, 
Амбу қабы (көлемі 700 шаршы.см-ден аспайтын), шприц-
тер, қайшылар, пинцет, стерильді заттар, антисептикалық 
лейкопластырь, кіндік катетері, мекониалдық аспиратор, 
тамырларға жетуді қамтамасыз ететін жəне инфузиялық тера-
пияны жүргізуге арналған перифериялық катетерлер G 22, G 
24, T-тəрізді жүйе.

əрбір босандыру 
палатасына 1 жиынтық

Жаңа туған нəрестелерге арналған электрондық таразылар əрбір босандыру 
палатасына

Оксигенотерапия жүргізуге арналған жабдықтар (оттегі 
ағымын өлшеуіштер-флоуметрлер, араластырғыштар жəне 
газдарды ылғалдатқыштар). 

төсек орынға 1

Медициналық газдарды орталықтандырылған беру (сығылған 
ауамен, оттегі, вакуумдағы консольдер)

бар болуы

Неонаталдық бергіштерімен импульсті пульсоксиметр төсек орнына 1
Қандағы глюкозаны анықтауға арналған жабдықтар бөлімшеге 1
Инфузиялық терапияға арналған перфузорлар төсек орынға3-уі
Пневмоторакс сусыздандыруға арналған жиынтық бөлімшеге 1
Тыныс алу жолындағы тұрақты оң қысым режімімен өкпені 
инвазивті емес жасанды желдететін аппарат, шығыс матери-
алы (бір реттік контур, консервілер (S, M, L, XL), бетперделер 
(өлшемдері S, M, L, XL), мөлшері бойынша генераторлар мен 
қақпақтар.

босандыру палатасына 1

Бір реттік контурларымен ӨЖЖ жүргізуге арналған аппарат 
(қарапайым модификация немесе сарапшы сыныбы) 

босандыру палатасына 1

Сəулелік жылу көзімен реанимациялық үстелдер жарқыраған 
жылу шығу тегі (қарапайым модификация)

босандыру палатасына 1

Кувездар босандыру палатасына 1
Қосымша опцияларымен кардиомониторлар (электрокардио-
графия, капнограф, инвазивті емес қан қысымын өлшеу жəне 
басқалар)

төсек орынға 1

Бір реттік контурларымен ОЖЖ –ның құрылғы аппаратымен 
көлік инкубаторы

босандыру палатасына 1

Қышқыл-негізгі жағдайды анықтауға арналған аппарат босандыру палатасына 1
Вакуум аспираторлары (сору) төсек орынға 1
Құжаттарға жəне ММБ-ға арналған жеке үстелдер босандыру палатасына 1

Жаңа туған нəрестелердің реанимациясы жəне қарқынды терапиясы бөлімшесі 
(бұдан əрі-РжҚТБ)

Жаңа туған нəрестелер үшін бір реттік контурларымен 
инвазивті ОЖЖ (қысым мен көлемді бақылаумен) бір реттік 
тəріздерілерімен

РжҚТБ-ның төсегіне 1(+1)

Жұмсақ бетперделер жиынтығымен амбу қабы (тыныс алу 
жолымен құрылғыны) 

РжҚТБ-ның төсегіне 1 (+1 
қорда) 

Ашық реанимациялық жүйесі РжҚТБ-ның төсегіне 1(+1 
қорла)

Жаңа туған нəрестеге арналған инкубатор РжҚТБ-ның төсегіне 1(+1)
Фототерапия аппараты РжҚТБ-ның 2 төсекке 1 
Қосымша опцияларымен неонаталдық бергіштері, манжеттер 
жиынтығымен кардиомониторлар (электрокардиография, кап-
нограф, инвазивті емес қан қысымын өлшеу жəне т.б.)

РжҚТБ-ның төсегіне 1 (+1 
қорда) 

Жаңа туған нəрестелерге сынамалары бар ларингоскоп РжҚТБ-ның төсегіне 1 (+1 
қорда) 

Жаңа туған нəрестеге арналған фонендоскоп РжҚТБ –ның төсегіне 1
Қышқыл негізгі жағдайды, электролиттерді, билирубинді 
анықтауға арналған аппарат

бөлімшеге 1

Глюкометр РжҚТБ бөлімшеге 1
Қанның газдық құрамын тері арқылы мониторлау жүйесі РжҚТБ бөлімшеге 1
Консольдар (оттегінің, ауаның жəне вакуумның шығуымен 
қосуға арналған қабырға панелі)

əрбір реанимациялық 
орынға 1

ЭЭГ бақылауға арналған аспап бөлімшеге 1
Жылжымалы ЭКГ аппараты медициналық ұйымға 1
Жылжымалы рентгендік қондырғы стационарға 1
Бір реттік контурларымен жоғары жиіліктегі ӨЖЖ аппараттары 6 төсекке 1
Тыныс алу жолындағы тұрақты оң қысым режімімен өкпені 
инвазивті емес жасанды желдететін аппарат, шығыс матери-
алы (бір реттік контур, консервілер (S, M, L, XL), бетперделер 
(өлшемдері S, M, L, XL), мөлшері бойынша генераторлар мен 
қақпақтар.

төсекке 1 (+1 қорда)

Гипотермия жүргізуге арналған аппарат бөлімшеге 1
Жаңа туған нəрестеге бергіштермен мен допплерометрлік 
жиынтығымен УДЗ жүргізу үшін жылжымалы аппарат

медициналық ұйымына 1

Қуықтардан белсенді аспирациялау жүйесі бөлімшеге 1
Инфузиялық ерітінділерді дайындау үшін ауаның ламинарлық 
ағыны бар шкаф - бокс

бөлімшеге 1

Құрастырылған ӨЖЖ аппараты бар көлік инкубаторы (3 сағат 
немесе одан артық жұмыс сыйымдылығымен оттегі баллон-
дарымен) 

бөлімшеге 1

Небулайзер РжҚТБ 2 төсегіне1
Негатоскоп РжҚТБ бөлімшеге 1
Инфузиялық ерітіндіерді дайындау жəне шығыс материалы-
мен парентералдық қоректендіруге арналған жабық жүйе

неонаталдық бөлімшеге 
1 аппарат 

Жаңа туған нəрестелерге арналған электрондық таразылар 2 төсек орынға 1
Дəрілік заттардың дозаторы төсек орынға 1
Жаңа туған нəрестелерге арналған реанимациялық жиынтық 1 комплект на 2 койки
Медициналық жылжымалы шам 2 төсек орынға 1
Жалпы тізімдегі дəрілік заттарға арналған шкаф бөлімшеге 1
Ұзақмерзімді тамырға құюға арналған штатив төсек орынға 1
Электрлік сорғы 1 төсек орынға 1
Стационарлық бактерицидтік сəулелегіш бөлімшеге
Дəрі-дəрмектерді сақтауға арналған тоңазытқыш бөлімшеге 1
Транскутанттық билирубинометр стационарға 1
Негатоскоп бөлімшеге 1

Ана мен баланың бірге болу бөлімшесінің палатасы
Фототерапия аппараты бөлімшеге 1
Жаңа туған нəрестелерге арналған электрондық таразылар бөлімшеге 1
Сəулелік жылу көзі бөлімшеге 1
Жаңа туған нəрестеге арналған төсек төсек орынға 1
Жаңа туған нəрестені орауға арналған үстел палатасына 1
Стационарлық бактерицидтік сəулелегіш бөлімшеге 1
Электрлік сорғы бөлімшеге 1
Аудиологиялық скринингке арналған жабдық бөлімшеге 1 жыинтық
Жаңа туған нəрестеге арналған реанимациялық жиынтық бөлімшеге 1 жыинтық

Перинаталдық көмекті өңірлендірудің 3-деңгейі
Босандыру бөлімшесі

Жаңа туған нəрестеге реанимация жасауға арналған жиынтық:
 үш өлшемді тік сынасы бар ларингоскоп (№ 1 мерзімінде 
туғандарға жəне № 0; №00 шала туғандарға арналған), 
инкубациялық түтікшелер (2,0-ден бастап 4,0 мм-ге дейін), 
№4, 6, 8, 10 аспирациялық катетерлер, бетперделер 0 жəне 
1-ші екі өлшемді, Амбу қабы (көлемі 700 шаршы.см-ден аспай-
тын), шприцтер, қайшылар, пинцет, стерильді заттар, лей-
копластырь, кіндік катетері СН №5, 6, 8, мекониалдық аспи-
ратор, лигатура, тамырларға жетуді қамтамасыз ететін жəне 
инфузиялық терапияны жүргізуге арналған перифериялық 
катетерлер G 22, G 24, T-тəрізді жүйе.

босандыру палатасына 1

Жаңа туған нəрестелерге арналған электрондық таразылар босандыру палатасына 1
Оксигенотерапия жүргізуге арналған жабдықтар (оттегі 
ағымын өлшеуіштер-флоуметрлер, араластырғыштар жəне 
газды ылғалдатқыштар). 

төсек орынға 1

Орталықтандырылған медициналық газдарды беру (консоль-
дер немесе бридж –вакуум жүйесімен, оттегімен, сығылған 
ауамен)

босандыру палатасында 
болуы

Неонаталдық бергіштерімен импульсті пульсоксиметр төсек орынға 1
Қандағы глюкозаны анықтауға арналған жабдықтар əрбір бөлімшеге 1
Инфузияға арналған перфузорлар төсек орынға 2
Шығыс материалдарымен пневмотораксты дренаждауға 
арналған жиынтық

бөлімшеге 1

Тыныс алу жолындағы тұрақты оң қысым режімімен өкпені 
инвазивті емес жасанды желдететін аппарат, шығыс матери-
алы (бір реттік контур, консервілер (S, M, L, XL), бетперделер 
(өлшемдері S, M, L, XL), мөлшері бойынша генераторлар мен 
қақпақтар.

төсек орынға 1

Бір реттік контурларымен ӨЖЖ – ге арналған аппарат 
(қарапайым модификация немесе сарапшы сыныбы) 

босандыру палатасына 1

Сəулелік жылу көзімен реанимациялық үстелдер (қарапайым 
модификация)

босандыру палатасына 1

Кувездер босандыру палатасына 1
Қосымша опцияларымен кардиомониторлар (электрокар-
диография, капнограф, инвазивті емес қан қысымын өлшеу 
жəне т.б.) электрод, бергіштер жəне манжеттер неонаталдық 
жыинтықтарымен

босандыру палатасына 1

Бір реттік контурларымен ОЖЖ –ның құрылғы аппаратымен 
көлік инкубаторы

бөлімшеге 2

Қышқыл-негізгі жағдайды анықтауға арналған аппарат бөлімшеге 1
Жаңа туған нəрестелердің реанимациясы жəне қарқынды терапия бөлімшесінің 

палатасы 
Жаңа туған балаға арналған бір реттік контурлармен жа-
санды желдету аппараты (қысымы мен көлемі бойынша 
бақылауымен, ағымы бойынша уақытпен триггерлік желдету 
жүйесімен, неболайзерлермен) 

төсек орынға 1 (+1 қорда)

Инфузиялық ерітіндіні дайындау жəне шығыс материалымен 
парентералдық қоректендіруге арналған жабық жүйе

бөлімшеге 1 аппарат

Əртүрлі өлшемді жұмсақ бетперделер жыинтығымен жаңа 
туған нөрестелерге арналған қолмен тыныс беру аппараты 
(Амбу қабы)

төсек орынға 1 (+1 қорда)

T-тəрізді жүйе төсек орынға 1
Ашық реанимациялық жүйе төсек орынға 1 (+1 қорда)
Жаңа туған нəрестеге арналған инкубатор (қарқынды үлгі) төсек орынға 1 (+1 қорда)
Фототерапияға арналған аппарат 1 төсек орынға - 1
Гипотермия жүргізуге арналған аппарат 6 төсек орынға - 1
Қосымша опцияларымен кардиомониторлар (электрокар-
диография, капнограф, инвазивті емес қан қысымын өлшеу 
жəне т.б.) электрод, неонаталдық бергіштер жəне манжеттер 
жыинтықтарымен

төсек орынға 1 (+1 қорда)

Жаңа туған нəрестелерге арналған сынамалары бар ларин-
госкоп 

төсек орынға 1 (+1 қорда)

Жаңа туған нəрестелерге арналған реанимациялық жиынтық бөлімшеге 1 жиынтық
Жаңа туған нəрестеге арналған фонендоскоп төсек орынға 1
Қышқыл негізгі жағдайды, электролиттерді, билирубинді 
анықтауға арналған аппарат

бөлімшеге 1

билирубинді анықтауға арналған транскутанттық құрал бөлімшеге 1
Глюкометр бөлімшеге 1
Қанның газдық құрамын тері арқылы мониторлау жүйесі 6 төсек орынға - 1
Орталықтандырылған медициналық газдарды беру (консоль-
дер немесе бридж –вакуум жүйесімен, оттегімен, сығылған 
ауамен)

төсек орынға - 1

ЭЭГ бақылауға арналған жылжымалы аспап бөлімшеге 1
Жоғары жиілілік осциляторлық бір реттік контурымен ОЖЖ 
аппараты

6 төсек орынға - 1

Тыныс алу жолындағы тұрақты оң қысым режимімен өкпені 
инвазивті емес жасанды желдететін аппарат (вариабелдік 
ағымымен), шығыс материалы (бір реттік контур, консервілер 
(S, M, L, XL), бетперделер (өлшемдері S, M, L, XL), мөлшері 
бойынша генераторлар мен қақпақтар

бөлімшеге 1

10-20 литр монооксидазоты бар бір реттік контурмен газ беру 
ОЖЖ аппаратына қосымша оксид азоты беруге арналған 
құрылғы 

бөлімшеге 1

Неонаталдық бергіштермен жəне доплерометриялық блокпен 
қамтылған кардиологиялық бағдарламасымен жылжымалы 
УДЗ аппараты

бөлімшеге 1

Электр зияндығына қарсы қорғанысымен қамтылған жаңа 
туған нəрестеге арналған жылжымалы ЭКГ аппараты 

бөлімшеге 1

Жылжымалы мобильді рентгендік қондырғы стационарға 1
Офтальмоскоп бөлімшеге 1
Негатоскоп бөлімшеге 1

Жаңа туған жəне салмағы төмен нəрестелердің патология бөлімшесі
Фототерапия аппараты 6 төсек орнына - 1
Жаңа туған нəрестелерге арналған электрондық таразылар палатаға 1
Глюкометр бөлімшеге 1
Дəрілік заттарды өлшегіш төсек орынға 1
Жаңа туған нəрестеге арналған инкубатор 2 төсек орынға - 1
Жаңа туған нəрестеге арналған төсек төсек орынға - 1
Неоналдық бергіштермен жəне манжеттермен қамтылған 
төсек жанындағы инвазивті емес қан қысымын өлшейтін мо-
нитор 

төсек орынға - 1

Небулайзер 2 төсек орынға - 1
Жаңа туған нəрестелерге арналған реанимациялық жиынтық 6 төсек орынға - 1
Жалпы тізімдегі дəрілік заттарға арналған шкаф бөлімшеге 1
Ұзақ мерзімді дəрілік заттарды құюға арналған штатив төсек орынға - 1
Электрлік сорғы төсек орынға - 1
Стационарлық бактерицидтік сəулелегіш бөлімшеге 1
Орталықтандырылған медициналық газдарды беру (консоль-
дер немесе бридж –вакуум жүйесімен, оттегімен, сығылған 
ауамен)

2 төсек орынға - 1

Шығын заттармен қамтылған инвазивті емес тұрақты оң қысым 
режімімен тыныс алу жолында ӨЖЖ –ге арналған аппа раты (бір 
реттік контур, консервілер (S, M, L, XL), маскалар (өлшемдері S, 
M, L, XL), мөлшерде генераторлар мен қақпақтар.

10 төсек орынға - 1

Ашық реанимациялық жүйе 2 төсек орынға - 1
Стерильдік ерітінділерді дайындауға арналған ауаның 
ламинарлық ағыны бар шкаф немесе инфузиялық ерітіндіні 
дайындау жəне парентералдық қоректенуге арналған жабық 
жүйе мен шығыс материалдары

бөлімшеге 1

Билирубинді анықтауға арналған транскутантдық құрал бөлімшеге 1
Негатоскоп бөлімшеге 1
Жаңа туған нəрестені шомылдыруға арналған ыдыс (ванна) бөлімшеге 3
Аудиологиялық скринингке арналған жабдық бөлімшіге 1
Жаңа туған нəрестеге арналған фонендоскоп төсек орынға - 1
Ана мен баланың бірге болу бөлімшесінің палатасы
Фототерапия аппараты 10 төсек орынға - 1
Жаңа туған нəрестелерге арналған электрондық таразылар 10 төсек орынға - 1
Сəулелік жылу көзі бөлімшеге 2
Жаңа туған нəрестеге арналған төсек орын төсек орынға - 1
Жаңа туған нəрестені орауға арналған үстел төсек орынға - 1
Стационарлық бактерицидтік сəулелегіш төсек орынға - 1
Электрлік сорғы бөлімшеге 1
Аудиологиялық скринингке арналған жабдық бөлімшеге 1 жиынтық
Жаңа туған нəрестелерге арналған реанимациялық жиынтық бөлімшеге 1 жыинтық
Жаңа туған нəрестеге арналған фонендоскоп бөлімшеге 2

Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына 8-қосымша

Нəрестелерді тасымалдауға арналған реанимациялық бригада автомобилін 
жарақтандыру үшін медициналық жабдықтар мен медициналық мақсаттағы 

бұйымдардың тізбесі

1. Жабдықтар:
1) кувез (жылжымалы немесе тасымалданатын);
2) автомобиль салонын жылытуға арналған «пеш»;
3) балаға арналған термооқшаулауыш пленка;
4) балаға арналған киім-кешектер (көрпе, жаялық, киімдер жəне т.б.);
5) көмкерме жиынтығы жəне датчиктері бар ЭКГ жəне АҚ мониторы; 
6) бір реттік көмкермесі бар пульсоксиметр;
7) секундтық тілі бар сағат;
8) электрондық термометр;
8) фонендоскоп.
2. Респираторлық қолдауға арналған жабдықтар:
1) оттегі баллоны;
2) ӨЖЖ жүргізуге жəне вакуумдық құралды пайдалануға арналған ауа компрессоры;
3) баллонға арналған оттегі дозиметрі;
4) ылғалдату жүйесі жəне тыныс алу қоспасын жылытқышы бар ӨЖЖ портативті аппараты;
5) оттегін араластырғыш;
6) Амбу қабы, көлемі 700 шаршы. см-ден аспайтын;
7) ӨЖЖ арналған түрлі өлшемдегі маскалар жиынтығы;
8) ауыз арқылы ауа өткізгіштер;
9) N СРАР респираторлық қолдау жүйесі;
3. Трахеяны интубациялауға жəне тыныс алу жолдарының санациясына арналған 

жабдықтар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар: 
1) тік сыналары бар ларингоскоп №0 жəне №1; 
2) интубациялық түтікшелер (D-диаметр 2,5; 3,0; 3,5; 4,0);
3) электрлі немесе вакуумдық сорғыш, бір реттік груша жəне аспирацияға арналған кате-

терлер жиынтығы (№5, 6, 8, 10, 12, 14);
4) назогастральдық сүңгі – диаметр 6 мм.
4. Дəрілік заттарды енгізуге арналған жабдықтар мен медициналық мақсаттағы 

бұйымдар:
1) инфузомат, шприцті сорғыш 
(2-3 дана аккумулятормен);
2) перифериялық венаны катетерлеуге арналған жиынтық;
3) инфузия жасауға арналған система;
4) түрлі көлемдегі шприцтер;
5) тройниктер;
6) көбелекті-инелер;
7) хирургиялық пинцеттер, скальпель, қайшылар;
8) тазартылған қолғаптар.
 

Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына 9-қосымша

Нəрестені тасымалдау хаттамасы
Туған күні: Гестациялық жасы: Тұжырымдамадан кейінгі жас:
Жасы: Туған кездегі дене салмағы Нақты дене салмағы:
Баланың жынысы: Нəрестені ауыстырудың себебі: Тасымалдаудың ұзақтығы:

Анасының диагнозы
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Нəрестенің диагнозы
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Тасымалдау алдындағы нəрестенің жай-күйі _____________________________

Тасымалдау талаптары
Көлік түрі: автомобиль, басқа санитариялық көлік, əуе көлігі
Респираторлық терапия түрі: ӨЖЖ, ӨҚЖЖ, оксигенотерапия ___________________________
Инфузиялық терапияға арналған қондырғы –инфузомат немесе жүйе
Мониторинг: пульсоксиметрия, АҚ өлшеу, термометрия
Уақыты (сағат, минут)_________________________________________________

Көрсетімдері Тасымалдауға дайындық Тасымалдау
Кювездегі температура (°С)
FiO2(%)
ӨЖЖ параметрлері
Ағын (л/мин)
ТЖ минутына
Желдету режімі
Pi/e (см вод ст)
РЕЕР (см вод ст)
Инфузия
Ерітінді (мл)
Жылдамдығы (мл/сағ)
Препараттар
Мониторинг
ТЖ (мин)
ЖСЖ (соғу/мин)/АҚ (мм сынап бағ.)
Дене температурасы (°С)
SpO2 (%)
Сүңгі (шығындар) мл
Құрысу синдромы
Геморрагиялық синдром (теріден 
біліну, асқазан-ішек жолдары, ты-
ныс алу жолдары) 

Тасымалдау кезіндегі асқынулар
Өлім
Халінің нашарлауы
Басқа жағдайлар
Қосымша ақпарат ________________________________________
Тасымалдау күні жəне ұзақтығы 
Дəрігердің Т.А.Ə. (көлік бригадасының жəне нəрестені қабылдаушы) 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 25 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16279 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан              №656          Астана қаласы

«Шетелге, оның ішінде «Болашақ» халықаралық 
стипендиясы шеңберінде оқуға жіберу мәселелері 

бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі 

№ 187 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

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

1. «Шетелге, оның ішінде «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде оқуға 
жіберу мəселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сəуірдегі № 187 
бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлерді мемлекеттiк тіркеу тізілімінде № 11195 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 29 мамырда жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау 

конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиа-

тының мəртебесі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясының стипен-

диаты ретінде оқуға баратындар үшін кепілдік хатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиат-
тарына шығыстарды өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиат-
тарына аванс беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиат-
тарының міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету ретінде ұсынылған жылжымайтын 
мүлікке кепіл шартын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиа-
тының міндеттемелерін орындау кезінде жылжымайтын мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Білім беру саласындағы халықаралық шарттар 
шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу 
конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау 
конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап:
Мемлекеттік корпорацияның Астана қаласындағы бөлімшелері үшін – 2 (екі) жұмыс күні, 
Мемлекеттік корпорацияның басқа аумақтағы бөлімшелері үшін – 7 (жеті) жұмыс күні; 
порталға өтініш берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні; 
Мемлекеттік корпорацияға жүгіну кезінде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін 
Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталуына дейін бір тəулік 
бұрын жеткізуді қамтамасыз етеді.

2) көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік корпорацияда құжаттар тапсыру кезінде 
кезек күтудің барынша рұқсат етілген уақыты – 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің барынша 
рұқсат етілген уақыты – 15 (он бес) минут.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағ. 9.00-ден 18.30-ға дейін;

2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда, белгіленген 
жұмыс кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз, сағ. 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша жедел қызмет 
көрсетусіз «электронды кезек» тəртібімен немесе электронды кезекті порталда брондау 
арқылы көрсетіледі.

3) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш берген 
жағдайда өтініш қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).»;

9-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Мемлекеттік корпорацияға:
жеке куəліктің жəне паспорттың түпнұсқасы;
осы стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік қызметшілер, ғылыми-

педагог қызметкерлер, инженерлік-техникалық қызметкерлер, тағылымдамадан өтуге 
үміткерлер, мəдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлері, бұқаралық ақпарат 
құралдарының қызметкерлері, өз бетінше оқуға түскендер санаттары бойынша (мемлекеттік 
қызметшілер, ғылыми не педагог қызметкерлер қатарынан философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор дəрежесін алу үшін) конкурсқа қатысушы үміткерлер үшін жұмыс орнын сақтау 
шартымен жұмыс берушінің маман даярлауға өтінімі;

қазақ немесе орыс тілдеріндегі уəждемелік жəне ұсынымдамалық хаттар;
осы стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Болашақ» халықаралық стипенди-

ясын тағайындау конкурсына қатысу үшін үміткер толтырған сауалнама;
қосымшасы бар бакалавр немесе маман дипломының түпнұсқасы, сондай-ақ шетелдік 

білім беру ұйымында оқыған болса, білімі туралы құжатты тану жəне/немесе нострифика-
циялау туралы куəліктің не «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабының 
8-тармағында белгіленген ерекшеліктерді есепке алып, білім туралы құжатты тану туралы 
басқа құжаттың түпнұсқасы жəне көшірмесі;

«Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 907 бұйрық) бекітілген № 082/у нысаны 
бойынша медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін);

бар болған жағдайда, «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру бойынша 
кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11258 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 318 бұйрық) бекітілген 
белгіленген ең аз талаптарға сəйкес келетін нəтижемен шет тілі бойынша емтихан тапсыру 
туралы белгіленген нысандағы нақты ресми сертификаттың түпнұсқасы (жалпы конкурс санаты 
бойынша қатысушы үміткерлер үшін қажет);

бар болған жағдайда, № 318 бұйрықпен бекітілген белгіленген ең аз талаптарға сəйкес 
келетін нəтижемен қазақ тілі бойынша емтихан тапсыру туралы белгіленген нысандағы нақты 
ресми сертификаттың түпнұсқасы;

академиялық оқуға өз бетінше түскен немесе шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында 
оқитын магистр, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дəрежесін алуға, резиден-
турада оқуға үміткерлерді, сондай-ақ жалпы конкурс санаты бойынша қатысушы үміткерлерді 
қоспағанда, еңбек қызметі кезеңдері үшін талап етілетін еңбек қызметін растайтын құжаттардың, 
сондай-ақ аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзіндінің түпнұсқалары;

мемлекеттік қызметшілер, ғылыми не педагог қызметкерлер қатарынан философия док-
торы (PhD), бейіні бойынша доктор дəрежесін алу үшін өз бетінше түскендер санаты бойын-
ша конкурсқа қатысатын үміткерлер үшін еңбек қызметін растайтын құжаттардың, сондай-ақ 
аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзіндінің түпнұсқалары;

тағылымдамаға үміткерлер санаты бойынша қатысатын адамдар тағылымдамаға 
қабылдаушы шетелдік ұйымның қазақ немесе орыс тіліндегі нотариалды куəландырылған 
аудармалары бар тағылымдамадан өту мерзімдері, құны (есептеулерді ашып жазумен) 
көрсетілген шартсыз шақыруын (қаржылық шарттар мен талап етілетін деңгейге дейін шет 
тілін білу деңгейін арттыру шарттарын қоспағанда) растайтын құжаттарды;

тағылымдамаға үміткерлер санаты бойынша қатысатын адамдар № 318 бұйрықпен 
бекітілген жəне тағылымдамаға жіберуші жəне қабылдаушы ұйымдар бекіткен талаптарға 
сəйкес құрылған тағылымдамадан өту бағдарламасын;

өз бетімен түскендер санаты бойынша қатысатын адамдар оқу бағдарламасы, мамандығы 
жəне оқу кезеңі көрсетілген академиялық оқуға шартсыз қабылданғанын растайтын 
құжаттардың көшірмелерін (қаржылық шарттарды қоспағанда) жəне ол болған жағдайда, 
қазақ немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған аудармасы бар шетелдік жоғары 
оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжатты/мамандығын, курсын (оқу жылын), оқу ныса-
нын, осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, сондай-ақ осы оқу 
орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген үлгідегі анықтаманы;

мəдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлері, философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор дəрежесін алу, резидентурада оқу, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер, 
ғылыми не педагог қызметкерлер арасынан философия докторы (PhD), бейіні бойынша док-
тор дəрежесін алу үшін өз бетімен түскендер санаттары бойынша қатысатын адамдар оқу 
бағдарламасы, мамандығы мен оқу кезеңі көрсетілген академиялық оқуға (қаржылық шарт-
тарды жəне шет тілінен білімін талап етілетін деңгейге дейін арттыру бойынша шарттарды 
қоспағанда) шартсыз қабылданғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін жəне ол болған 
жағдайда, қазақ немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған аудармалары бар 
шетелдік жоғары оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжатты/мамандығын, курсын (оқ у 
жылын), оқу нысанын, осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, 
сондай-ақ осы оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген 
үлгідегі анықтаманы қосымша ұсынады;

академиялық оқуға өз бетімен түскендер санаты бойынша қатысушы немесе тізімге 
қосылған шетелдің жетекші жоғары оқу орындарында философия докторы (PhD), бейіні бой-
ынша доктор дəрежесін алу үшін оқып жатқан адамдар шетелдің жетекші жоғары оқу орны 
осы дəрежені алу үшін белгілеген мерзімнен аспайтын шетелдің жетекші жоғары оқу орнымен 
келісілген қазақ немесе орыс тілдеріне нотариалды куəландырылған аудармасы бар жеке 
оқу жоспарын ұсынады;»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) 
оның қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электронды нысанда көрсетудің 

ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар»;
6, 7 жəне 8-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес редакцияда 

жазылсын;
осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес 9-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық 

ынтымақтастық департаменті (Н.Ə. Байжанов) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмелерін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды; 

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

4) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Білім жəне
ғылым министрінің міндетін атқарушы А.АМРИН

«КЕЛІСІЛДІ»        «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының      Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі      Ұлттық экономика министрі
____________________ Д. Абаев      ____________________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 11 қаңтар        2018 жылғы «____» __________

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2018 жылғы 28 желтоқсандағы №656 бұйрығына 1-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сəуірдегі 
№187 бұйрығына 6-қосымша 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының міндеттемелерін 
орындауын қамтамасыз ету ретінде ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл шартын 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының міндеттемелерін орындауын 
қамтамасыз ету ретінде ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл шартын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын (бұдан əрі – стандарт) Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірлеген.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
акционерлік қоғамы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушының қажетті құжаттарды тапсырған күнінен бастап:
көрсетілетін қызметті берушіге – 5 (бес) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияның Астана қаласындағы бөлімшелері үшін – 5 (бес) жұмыс күні, 
Мемлекеттік корпорацияның басқа аумақтағы бөлімшелері үшін – 10 (он) жұмыс күні; 
Мемлекеттік корпорацияға жүгіну кезінде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді. 
2) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпо-

рацияда құжаттар томтамасын тапсыру үшін кезек күтудің барынша рұқсат етілген уақыты 
– 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпора-
цияда қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген уақыты - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – жылжымайтын мүлік кепіл шарты.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз жүзінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 

көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағ. 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Қабылдау алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту 
тəртібімен жүзеге асырылады;

2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда белгіленген 
жұмыс кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша жедел қызмет 
көрсетусіз «электронды кезек» тəртібімен немесе электронды кезекті порталда брондау 
арқылы көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті 
алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) жылжымайтын мүлік иесінің (кепіл берушінің) жеке басын куəландыратын құжат (түпнұсқа 
жəне көшірме). Түпнұсқа салыстырылғаннан кейін жылжымайтын мүлік иесіне қайтарылады;

2) «Құқықтық кадастрдан ақпарат ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Əділет министрінің 2012 жылғы 28 наурыздағы № 131 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7586 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 131 
бұйрық) бекітілген нысанға сəйкес əділет органдары берген жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар (ауыртпалықтар) мен оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама;

3) кепілге ұсынылған жылжымайтын мүліктің құны оқу шартының сомасын жаппаса, 
Стипендиаттың өзін (ата-анасын, жұбайын/зайыбын, балаларын) қоса алғанда, № 131 
бұйрықпен бекітілген нысанға сəйкес əділет органының Стипендиат отбасының барлық 
мүшелерінен Қазақстан Республикасының барлық аумағында жылжымайтын мүліктің жоқ не-
месе бар екендігі туралы анықтамалар;

4) жылжымайтын мүлікке құқық белгілеуші құжаттар (түпнұсқа);
5) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес берілген жылжымайтын мүлікке 

техникалық паспорт (нотариалды куəландырылған көшірмесі);
6) кепіл шартын жасасу сəтіне дейін 6 (алты) айдан кешіктірмей бағалау қызметін жүзеге 

асыруға лицензиясы бар кез келген тəуелсіз бағалаушы берген жылжымайтын мүлікті бағалау 
туралы есебі (түпнұсқа);

7) жер учаскесіне сəйкестендіру құжаттары (жер учаскесі, жер учаскесі бар тұрғын үй не-
месе жер учаскесі бар тұрғын емес орынжай үшін) (түпнұсқа);

8) егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сəтінде меншік иесі(иелері) некеге отырған бол-
са, жылжымайтын мүлікті сотсыз сатуға келісіммен жылжымайтын мүлікті кепілдікке беруге 
меншік иесінің жұбайының/зайыбының нотариалды куəландырылған келісім өтінішін, сондай-
ақ неке туралы куəлікті (нотариалды куəландырылған көшірмесін), меншік иесінің(иелерінің) 
жұбайының/зайыбының жеке куəлігі (көшірмесі);

9) егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сəтінде меншік иесі(иелері) некеге отырмаған бол-
са, жылжымайтын мүлікті сатып алу сəтінде жылжымайтын мүлік иесінің(иелерінің) отбасылық 
жағдайы туралы нотариалды куəландырылған өтініші;

10) егер жылжымайтын мүлік сатып алу сəтінде мүлік иесі некеде тұрса, бірақ кепіл 
шартын жасау сəтінде некеде тұрмаса (ажырасқан), азаматтардың хал актілерін тіркеу 
органдарының (АХАЖ) некені бұзу туралы куəлігі, сондай-ақ меншік иесінің қазіргі уақытта 
некеде тұрмағандығы туралы нотариалды куəландырылған өтініші;

11) егер жылжымайтын мүлік иесінің біреуі кəмелет жасқа толмаған болса, қамқоршылық 
жəне қорғаншылық органдарының жылжымайтын мүлікке қатысты мəміле жасауға жазбаша 
келісімі, жылжымайтын мүліктің кəмелетке толмаған меншік иесінің туу туралы куəлігі (нота-
риалды куəландырылған көшірмесі), сондай-ақ егер кəмелетке толмаған меншік иесінің аты-
нан қамқоршы/қорғаншы əрекет етсе, тұлғаның кепілге ұсынылатын жылжымайтын мүліктің 
кəмелетке толмаған меншік иесінің қамқоршысы немесе қорғаншысы мəртебесінің болуын 
растайтын құжаттар;

 Он төрт жасқа жетпеген кəмелет жасқа толмаған мүлік иесінің атынан кепіл шартына, 
жоғарыда көрсетілген шарттар сақталған жағдайда, оның ата-анасы/асырап алушылары/
қамқоршылары қол қояды.

14-тен 18 жасқа дейінгі кəмелетке толмаған жылжымайтын мүлік меншік иелері ата-ана-
сының/асырап алушының/қамқоршының жазбаша келісімімен өз бетімен кепіл шартын жасайды.

Ата-анасының/асырап алушылардың/қамқоршылардың келісімі жылжымайтын мүлік 
кепіл шартында кəмелетке толмаған меншік иесі қолының жанынан олардың қолдарымен 
куəландырылады.

12) Егер жылжымайтын мүлік кепіл шарты сенімхат бойынша жасалса, кепілге жəне соттан 
тыс сату құқығын беруге жылжымайтын мүлік иесінен (иелерінен) нотариалды куəландырылған 
келісім-өтініш.

Мемлекеттік корпорацияға:
1) жылжымайтын мүлік иесінің (кепіл берушінің) жеке басын куəландыратын құжат (түпнұсқа 

жəне көшірме). Түпнұсқа салыстырылғаннан кейін жылжымайтын мүлік иесіне қайтарылады;
2) бағалау қызметін жүзеге асыратын лицензиясы бар кез келген тəуелсіз бағалаушымен 

кепіл шартын жасаған сəтке дейін 6 (алты) айдан кешіктірмей берілген жылжымайтын мүлікті 
бағалау туралы есеп (тұпнұсқа);

3) нотариалды куəландырылған өтініш, егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сəтінде 
жылжымайтын мүлік иесі(лері) некеде тұрған болса, жылжымайтын мүлікті соттан тыс іске 
асыруға келісімімен жылжымайтын мүлікті кепілге беруге мүлік иесінің жұбайынан (зайыбы-
нан) келісім, сондай-ақ неке туралы куəлік (нотариалды куəландырылған көшірме), меншік 
иесі(лері) жұбайының (зайыбының) жеке куəлігі (көшірме);

4) егер жылжымайтын мүлікті сатып алу сəтінде жылжымайтын мүлік иесі(лері) некеде 
тұрмаған болса, жылжымайтын мүлікті сатып алу сəтіндегі жылжымайтын мүлік иесі(лері)нің 
отбасылық жағдайы туралы нотариалды куəландырылған өтініш;

5) меншік иесінің қазіргі уақытта некеде тұрмағандығы туралы нотариалды куəландырылған 
өтініш;

6) егер жылжымайтын мүлік иесінің біреуі кəмелеттік жасқа толмаған адам болса, жылжы-
майтын мүлікке қатысты мəмілелер жасауға қамқоршылық жəне қорғаншылық органдардың 
жазбаша келісімі, жылжымайтын мүліктің кəмелеттік жасқа толмаған меншік иесінің туу тура-
лы куəлігі, сондай-ақ тұлғаның кепілге ұсынылатын жылжымайтын мүліктің кəмелеттік жасқа 
толмаған меншік иесінің, егер оның атынан қамқоршы/қорғаншы əрекет етсе, қамқоршы немесе 
қорғаншы мəртебесінің болуын растайтын құжаттар;

7) жылжымайтын мүлік кепіл шарты сенімхат бойынша жасалған жағдайда, жылжы-
майтын мүлік иесі(лері)нен кепілге жəне соттан тыс іске асыруға құқық беруге нотариалды 
куəландырылған келісім-өтініш.

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 
куəландыратын құжаттар, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын құжат туралы 
мəліметтерді, жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен оның техникалық 
сипаттамалары туралы анықтамаларды, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жыл-
жымайтын мүліктің болуы (болмауы) туралы анықтамаларды, некені бұзу туралы азаматтық 
хал актілерін тіркеу (АХАЖ) органдарының куəлігін тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады жəне көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін 
қағаз тасымалдағышта шығарады. 

Мемлекеттік корпорация қызметкері мемлекеттік қызмет көрсету кезінде, Қазақстан 
Республикасы заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпияны қамтитын мəліметтерді пайдалану үшін көрсетілетін қызметті алушының келісімін 
алады.

Құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабыл-
данғаны туралы талон беріледі.

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке басын куəландыратын құжатты 
ұсынған кезде (не нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттар топтамасын 
толық ұсынбаған жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша қолхат береді.

11. Осы стандарттың 4-тармағында көзделген мерзім аяқталғаннан кейін қызмет алушы 
келмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2016 
жылғы 22 қаңтардағы № 52 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13248 болып тіркелген) бекітілген «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының қызметі қағидаларына сəйкес Мемлекеттік корпорация кепіл шартын бір ай 
бойы сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті 
берушіге тапсырады. 

Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін өтініш берген жағдайда, Мемлекеттік 
корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік 
корпорацияға жібереді.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 
корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
12. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану үшін шағым көрсетілетін қызметті берушінің www.bolashak.gov.kz. интернет-ре-
сурсында көрсетілген мекенжай жəне телефондар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы не жұмыс кестесіне сəйкес көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегін жəне аты-жөнінің бас əріптерін, берілген шағымға 
жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
шағымның тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) оның қабылданғанын растау болып та-
былады;

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар 
бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жолданады.

Мемлекеттік корпорацияда қолма-қол, сондай-ақ поштамен келіп түскен шағымның 
қабылданғанын растау оның тіркелуі болып табылады (мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркелген 
күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады).

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны арқылы алуға болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағымдана алады.

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

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

13. Өзіне-өзі қызмет етуді жүзеге асыруға өз бетімен қимылдауға, бағыт табуға қабілеттілігін 
немесе мүмкіндігін толық немесе жартылай жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығының 
1414, 8 800 080 7777 телефоны арқылы көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған жағдайда 
тұрғылықты жеріне барумен Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді. 

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) көрсетілетін қызметті берушінің www.bolashak.gov.kz интернет-ресурсында;
3) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне дəрежесі туралы 

ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтері, сондай-ақ Бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны бойынша алу мүмкіндігіне ие.

16. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.bo-
lashak.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 
8-800-080-7777.

«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының 
міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету ретінде 
ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл шартын беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан 
 __________________________

 Т.А.Ə., (болған жағдайда)
 ___________________________

(көрсетілетін қызметті
алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы филиалының № __ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) 
мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің атауы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) _______________________________;
2) _______________________________;
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Осы қолхат əрбір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды.
__________________________________________________ __________ 
Т.А.Ə. (болған жағдайда) («Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы қызметкерінің)                                  (қолы)
Орындаушы: Т.А.Ə.(болған жағдайда) ___________
Телефон ____________
_____________________________________________________________
Алдым: аты-жөні / мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының қолы
20__ жылғы «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2018 жылғы 28 желтоқсандағы №656 бұйрығына 2-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сəуірдегі
№187 бұйрығына 7-қосымша 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орындау 
кезінде жылжымайтын мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

 1. «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орындау 
кезінде жылжымайтын мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын (бұдан əрі – стандарт) Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірлеген.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
акционерлік қоғамы (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды тапсырған күннен бастап:
көрсетілетін қызметті берушіге – 10 (он) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияның Астана қаласындағы бөлімшелері үшін – 10 (он) жұмыс күні, 
Мемлекеттік корпорацияның басқа аумақтағы бөлімшелері үшін – 15 (он бес) жұмыс күні; 
Мемлекеттік корпорацияға жүгіну кезінде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне кірмейді. 
2) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпо-

рацияда құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің барынша рұқсат етілген уақыты 
– 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпора-
цияда қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – «Болашақ» халықаралық стипендиясы 

стипендиатының міндеттемелерін орындау кезінде жылжымайтын мүлік кепілін тоқтату ту-
ралы хабарлама.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз жүзінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 

көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағ. 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Қабылдау алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту 
тəртібімен жүзеге асырылады;

2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда белгіленген 
жұмыс кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша жедел қызмет 
көрсетусіз «электронды кезек» тəртібімен немесе электронды кезекті порталда брондау 
арқылы көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемле-
кеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде алынған дипломның нотариалды куəландырылған 

көшірмесі;
3) еңбек кітапшасының нотариалды куəландырылған көшірмесі;
4) қажетті жұмыс істеген кезең бойынша зейнетақы қорынан үзінді;
5) «Құқықтық кадастрдан ақпарат ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Əділет министрінің 2012 жылғы 28 наурыздағы № 131 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7586 болып тіркелген) бекітілген нысанға 
сəйкес жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) жəне оның техникалық 
сипаттамалары туралы анықтама;

6) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (тұлғаны сəйкестен-
діру үшін талап етіледі);

Мемлекеттік корпорацияға:
1) еркін нысандағы өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (тұлғаны сəйкес-

тендіру үшін талап етіледі);
3) «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде алынған дипломның нотариалды куəландырылған 

көшірмесі;
4) еңбек кітапшасының нотариалды куəландырылған көшірмесі;
Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

куəландыратын құжаттар туралы мəліметтерді, жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар 
(ауыртпалықтар) мен оның техникалық сипаттамалары туралы анықтамаларды, бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысы қаражатының түсуі жəне қозғалысы туралы ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады жəне 
көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін қағаз тасымалдағышта шығарады. 

Мемлекеттік корпорация қызметкері мемлекеттік қызмет көрсету кезінде, Қазақстан Респуб-
ликасы заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны 
қамтитын мəліметтерді пайдалану үшін көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

Құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті беруші арқылы көрсетілген қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы талон беріледі.

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куəлігін (не нотариал-
ды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) ұсынған кезде тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Осы стандарттың 4-тармағында көзделген мерзім аяқталғаннан кейін қызмет алушы 
келмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2016 
жылғы 22 қаңтардағы № 52 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13248 болып тіркелген) бекітілген «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының қызметі қағидаларына сəйкес Мемлекеттік корпорация кепіл шартын бір ай 
бойы сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті 
берушіге тапсырады. 

Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін өтініш берген жағдайда, Мемлекеттік 
корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік 
корпорацияға жібереді.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттар топтамасын 
толық ұсынбаған жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша қолхат береді.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 
корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің жəне 

(немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның 
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің www.bolashak.gov.kz. интернет-ресурсында көрсетілген мекенжай жəне 
телефондар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы не жұмыс кестесіне сəйкес көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегін жəне аты-жөнінің бас əріптерін, берілген шағымға жа-
уап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағым-
ның тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) оның қабылданғанын растау болып табылады;

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар 
бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жолданады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны арқылы алуға болады.

Мемлекеттік корпорацияда қолма-қол, сондай-ақ поштамен келіп түскен шағымның 
қабылданғанын растау оны тіркеу болып табылады (мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркелген күні 
шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады).

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағымдана алады.

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

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

12. Өзіне-өзі қызмет етуді жүзеге асыруға өз бетімен қимылдауға, бағыт табуға қабілеттілігін 
немесе мүмкіндігін толық немесе жартылай жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығының 
1414, 8 800 080 7777 телефоны арқылы көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған жағдайда 
тұрғылықты жеріне барумен Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді. 

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) көрсетілетін қызметті берушінің www.bolashak.gov.kz интернет-ресурсында;
3) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz. интернет-ресурсында орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі туралы 

ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтері, сондай-ақ Бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны бойынша алу мүмкіндігіне ие.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.
bolashak.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8-800-080-7777.

«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орындау
кезінде жылжымайтын мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік

көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан 
 __________________________

Т.А.Ə. (болған жағдайда)
 ___________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы филиалының № __ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) 
мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің атауы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап 
айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) _______________________________;
2) _______________________________;
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Осы қолхат əрбір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды.
_________________________________________________ 
Т.А.Ə. (болған жағдайда) («Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы қызметкерінің) (қолы)
Орындаушы: Т.А.Ə.(болған жағдайда) ___________
Телефон ____________
_____________________________________________________________
Алдым: аты-жөні / мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының қолы
20__ жылғы «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 656 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сəуірдегі
№ 187 бұйрығына 8-қосымша 

«Білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу конкурсына 
қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу конкурсына 

қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын (бұдан əрі – стандарт) Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірлеген.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
акционерлік қоғамы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 1 

(бір) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру кезінде кезек күтудің барынша рұқсат етілген уақыты 

– 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген уақыты – 15 

(он бес) минут.
Білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу 

үшін құжаттар қабылдау туралы ақпарат қөрсетілетін қызметті берушінің жəне Министрліктің 
интернет-ресурстарында орналастырылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – білім беру саласындағы халықаралық шарттар 

шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысуға құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат. 
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны – қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 

көрсетіледі
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма 
аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Құжаттар қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Қабылдау алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту 
тəртібімен жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі:

1) шетелде оқу үшін негіздеме-өтініш (еркін нысанда);
2) шетелге оқуға баратын Қазақстан Республикасы азаматының осы стандартқа қосымшаға 

сəйкес белгіленген үлгіде толтырған сауалнамасы;
3) жеке куəліктің жəне/немесе ұлттық төлқұжаттың көшірмесі (сəйкестендіру үшін түпнұсқа 

ұсынылмаған жағдайда нотариуспен куəландырылған);
4) білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың көшірмелері (сəйкестендіру үшін түпнұсқа 

ұсынылмаған жағдайда нотариуспен куəландырылған);
5) бар болған жағдайда шет тілін білетінін растайтын сертификат (IELTS, TOEFL, HSK 

жəне т.б.);
6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (шетелге шығушылар үшін) медициналық 
анықтама;

7) бар болған жағдайда мақтау қағаздарының, сертификаттардың, дипломдардың, алғыс 
хаттардың көшірмелері;

8) бар болған жағдайда ұсынымдық хаттар;
9) транскрипт (шетелдік жоғары оқу орнына магистратура немесе бакалавриат 

бағдарламалары бойынша өз бетімен түскен немесе оқып жүрген тұлғалар үшін).
Бұл ретте көрсетілген құжаттардың қазақ немесе орыс тіліне нотариалды куəландырылған 

аудармалары ұсынылады;
10) таңдаған зерттеу тақырыбы бойынша эссе (PhD докторантура бағдарламасы бой-

ынша оқу үшін);
11) бар болған жағдайда ғылыми жарияланымдарының немесе оқу-əдістемелік/ғылыми 

əзірлемелерінің тізбесі (PhD докторантура бағдарламасы бойынша оқу үшін).
10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 

қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады. 

Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттардың топта-
масын толық ұсынбаған жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өтіп кеткен құжаттарды тапсырған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

3-тарау.
Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 

берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының мемле-
кеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына жазбаша түрде жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті алушы шағымда тегін, атын, əкесінің атын, пошталық мекенжайын, 
күнін көрсетеді. Көрсетілетін қызметті алушы шағымға қол қоюы тиіс.

Шағымды қабылдаған адамның тегін жəне аты-жөнінің бас əріптерін, берілген шағымға 
жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
шағымның тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) оның қабылданғанын растау болып та-
былады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша шағымы тіркелген күнінен бастап бес 
жұмыс күні ішінде қарауға жатады. 

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

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

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын 
өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) көрсетілетін қызметті берушінің www.bolashak.gov.kz интернет-ресурсында орналас-

тырылған. 
13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі туралы 

ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтері, сондай-ақ Бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны арқылы алу мүмкіндігіне ие. 

14. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.
bolashak.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8-800-080-7777.

«Білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу конкурсына 
қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

қосымша

 Нысан

Шетелге оқуға баратын Қазақстан Республикасы азаматының сауалнамасы

 
  Фото 3*4

1 Тегі
Аты
Əкесінің аты (бар болған жағдайда) (бұдан əрі – аты-жөні)

2 Туған күні
3 Туған жері (ауыл, аудан, қала, облыс, ел)
4 Тұрақты тұратын жерінің мекен-жайы, телефон нөмірі
5 Қазіргі тұратын мекен-жайы, телефон нөмірі, электрондық 

поштасы
6 Жалпы орта білім беру ұйымының атауы
7 Жалпы орта білімі туралы құжаттың орташа балы, бітірген 

жылы
8 Сіз аяқтаған басқа оқу орындарының атауы, оқу жылдары, 

орташа балы, мамандығы
9 Сіз шетелде оқыдыңыз ба?

Қайда (ел)?
Оқу кезеңі.
Оқу орнының атауы, оқу бағдарламасы (бакалавриат, маги-
стратура)

10 Шетелде білім алу (алмасу бойынша, қабылдаушы та-
рап, шетел мемлекетінің немесе ұйымының білім алу 
бағдарламалары, демеушілер,өзіңіздің жеке қаражатыңыз 
жəне т.б.)

11 Қандай ғылыми еңбектеріңіз жəне өнертабыстарыңыз бар 
(мақалалардың, оқу-əдістемелік əзірлемелердің, авторлық 
куəлiктердің, рефераттардың, мақтау қағаздарының жəне т.б. 
көшірмелерін қоса беріңіз)

12. Жақын туыстар туралы ақпарат (ата-анасы, аға-інілері, апа-сіңлілері, жұбайы, балала-
ры, қамқоршылары жəне/немесе заңды өкілдері):

Туыстық дəрежесі Аты-жөні, туған 
күні, айы, жылы

Жұмыс (оқу) орны, 
лауазымы, жұмыс 

телефоны

Үйінің мекен-жайы, 
индекс, телефон, 

қала коды
Əкесі
Анасы
Аға-інілері
Апа-сіңлілері
Жұбайы
Балалары
Қамқоршылары жəне/немесе 
заңды өкілдері

13. Еңбек қызметi (техникалық жəне кəсіптік, жоғары оқу орындарындағы оқуды қосқанда, 
əскери қызмет, қоса атқарған жұмыс жəне т.б.)

Мерзімі Ұйым жəне ондағы лауазымы Мекен-жайы
Бастау Аяқтау

14 Сіз білетін шет тілдерін атаңыз (білім деңгейіңізді көрсетіңіз, 
мысалы, еркін меңгердім, жақсы меңгердім, оқып түсіндіре 
аламын, оқимын жəне сөздікпен аударамын)

15 Бұған дейін шет тілін білу деңгейін тексеретін тест 
тапсырдыңыз ба? Егер тапсырсаңыз, балыңыз қандай?

16 Тұлғаны куəлəндыратын құжат деректері:
нөмірі
кіммен берілді 
қашан берілді

17 Оқуға баратын ел атауы
18 Сіздің шетелде меңгергіңіз келетін мамандық

Ескертпе:
Сауалнама баспа əріптерімен толтырылады. Сауалнама жəне қоса берілетін құжаттардың 

барлығы тезтікпеге тігіледі. Тезтікпенің тысында келесі мəліметтер көрсетілуі қажет: аты-жөні, 
үйінің мекен-жайы, телефоны, білім беру ұйымының атауы, мамандығы, курсы, педагогикалық 
жəне ғылыми қызметкерлер үшін – ғылыми зерттеулер бағыты жəне диссертация тақырыбы.

 Қолы_____________________ Күні __________________

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 656 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министріні ң 2015 жылғы 9 сəуірдегі
№ 187 бұйрығына 9-қосымша 

«Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар 
қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар 

қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын (бұдан əрі - стандарт) Қазақстан 

Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі (бұдан əрі - Министрлік) əзірлеген.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының ж оғары оқу орындары (бұдан əрі - 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
 2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқы лы жүзеге 

асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қы змет көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап немесе 

порталға өтініш берген кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру кезінде кезек күтудің барынша рұқсат етілген уақыты 

– 1 (бір) сағат;
3) көрсетілетін қызметті  алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген уақыты – 30 

(отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

жəне (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көр сету нəтижесі – шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде 

оқу конкурсына қатысуға құжатта рдың қабылданғаны туралы қолхат.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет 

көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электронды цифрлық 
қолтаңбасым ен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электронды құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушыға «жеке кабинетке» жіберіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру  нысаны: электронды жəне (немесе) қағаз 
жүзінде.

7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғалар ға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушіде: Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне с əйкес 

д емалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен жұма аралығында 13.00-ден 14.30-
 ға дейінгі түскі үзіліспен сағ. 9.00-ден 18.30-ға дейін .

Құжаттарды қабылдау жə не мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Қабылдау алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту 
тəртібімен жүзеге асырылады;

2) порталда: жөндеу жұмыстарын  жүргізуге байланысты техникалық үзілісті қоспағанда, 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес демалыс жəне м ереке күндерінде жүгінген кез-
де өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс 
күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген к езде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сəуірдегі № 152 

бұйрығымен бекітілген (Но рмативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6976 
болып тіркелген) Кредиттік технология бойынша оқыту процесін ұйымдастыру қағидасына 
(бұдан əрі – КТО қағидасы) сəйкес нысан бойынша білім алушының өтініші;

2) ұсыным хаттар;
3) дербес оқу жобасы;
4) транскрипт көшірмесі (білім алушы үшін);
5) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (шетелге шығушылар үшін) медициналық 
анықтама (бұдан əрі – медициналық анықтама);

6) шетелдік жоғары оқу орнының ресми шақыруының көшірмесі;
7) жоғары оқу орнының шетелге жіберу туралы бұйрығының көшірмесі;
8) академиялық оралымдылық шеңберінде екі айдан астам уақытқа шетелге оқуға 

жіберілетін үміткердің ата-анасының (қамқоршыларының, заңды өкілдерінің) жазбаша келісімі 
(18 жасқа толмаған тұлғалар үшін);

9) білім алушы, қабылдаушы жəне жіберуші  жоғары оқу орындары арасында қол қойылған 
келісім;

порталға:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған немесе көрсетілетін қызметті алушының 

ұялы байланыс операторы берген абоненттік нө мірі порталдың есеп жазбасына т іркелген жəне 
қосылған жағдайда бір реттік парольмен куəландырылған электронды құжат нысанындағы 
өтініш; 

2) ұсынымдамалық хаттардың электронды көшірмесі;
паспорттың электронды көшірмесі;
3) жеке оқу жоспарының электронды көшірмесі;
4) транскрипттің электронды көшірмесі;
5) медициналық анықтаманың электронды көшірмесі;
6) шетелдік жоғары оқу орнының ресми шақыруының электронды көшірмесі;
7) жоғары оқу орнының шетелге жіберу туралы бұйрығының электронды көшірмесі;
8) академиялық оралымдылық шеңберінде екі айдан астам уақытқа шетелге оқуға 

жіберілетін үміткердің ата-анасының (қамқоршыларының, заңды өкілдерінің) жазбаша 
келісімінің (18 жасқа толмаған тұлғалар үшін) электронды көшірмесі;

9) үміткер, қабылдаушы жəне жіберуші жоғары оқу орындары арасында білім алу үшін қол 
қойылған келісімнің электронды көшірмесі (қажет болған жағдайда).

Портал арқылы өтініш жасаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинет іне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметке сұраныстың қабылданғаны туралы мəртебе, сондай-ақ мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) олардағы деректер (мəліметтер) дұрыс 
болмаған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттардың топта-
масын толық ұсынбаған жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өтіп кеткен құжаттарды тапсырған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бой ынша көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының мемле-

кеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым осы стандарттың 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

Шағым пошта бойынша, портал арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол жазбаша нысанда беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымның қабылдануын растау оны тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе 
хатқа қойылады) болып табылады.

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байла-
ныс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі барысында жаңартылып оты-
ратын жүгіну туралы ақпарат (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) қолжетімді болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады. Шағымды қарау 
нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бойынша, портал 
арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

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

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағым ы тіркелген күнінен бастап 
он бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде электронды нысанда 
көрсетудің ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайы жоғары оқу орындарының ин-
тернет-ресурстарында орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті портал арқылы электронды нысанда алуға жəне академиялық ұтқырлық шеңберінде 
оқу конкурсына қатысу үшін жүгінуге мүмкіндігі бар. 

14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі туралы 
ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ 
Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны арқылы алу мүмкіндігіне ие.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары жоғары оқу орындарының интернет-ресур-
старында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 6 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16315 бо-
лып енгізілді.



18 22 АҚПАН 2018 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Соңы 19-бетте) 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 15 желтоқсан             №419              Астана қаласы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 12 желтоқсан             №448             Астана қаласы 

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру 
және пайдалану саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау 
өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 желтоқсандағы 

№835 және Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы №721 

бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамыз:
1. «Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру жəне пайдалану саласындағы 

тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарын жəне тексеру парағын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 
30 желтоқсандағы № 835 жəне Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 
15 желтоқсандағы № 721 бірлескен бұйрығына (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12779 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 
жылғы 26 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгері стер енгізілсін:

1 жəне 2-қосымшалар осы бірлескен бұйрыққа 1 жəне 2- қосымшаларға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу жəне бақылау 
комитеті:

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

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

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

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды; 

5) осы бірлескен 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.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі  Энергетика министрі м.а.
_______________Т. Сүлейменов ____________М. Досмухамбетов

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі
комитетінің төрағасы ________________Б. Мусин
2017 жылғы 15 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 15 желтоқсан №419 жəне Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2017 жылғы 12 желтоқсан №448 бірлескен бұйрығына 
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 30 желтоқсанындағы №835 жəне Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсанындағы №721 бірлескен бұйрығына 
1-қосымша

Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру жəне пайдалану 
саласындағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру жəне пайдалану 

саласындағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан əрі – Өлшемшарттар) 
2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы № 722 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12389 бо-
лып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік органдардың (Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банкін қоспағанда) тəуекелді бағалау жүйесін қалыптастыруы əдістемесіне (бұдан əрі - 
Əдістеме) сəйкес қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру жəне пайдалану 
саласындағы тексеру субъектілерін (объектілерін) тəуекел дəрежесіне жатқызу анықтау үшін 
қалыптастырылды.

2.Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) болмашы бұзушылықтар – қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік 

құқықтық актілерде белгіленген, халықтың өміріне жəне денсаулығына, қоршаған ортаға 
қауіп төндіру алғышарттарын тудырмайтын, бірақ қызметін жүзеге асыру барысында табиғат 
пайдаланушыларға орындалуы міндетті болып табылатын талаптарды бұзу; сондай-ақ 
расталған бір өтініш немесе шағымның болуына; аудиттiң нəтижелерi бойынша қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы уəкiлеттi органға өндiрiстiк экологиялық бақылау бағдарламасына 
өзгерiстер енгiзу ұсынымдарын беруге мүмкіндік беретін фактілердің болуына байланысты 
бұзушылықтар;

2) елеулі бұзушылықтар -  қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құқықтық 
актілерде белгіленген, халықтың өміріне жəне денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндіру 
алғышарттарын тудыратын бұзушылықтар; сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
есеп жүргізуге; міндетті экологиялық сақтандырудың болмауына,дұрыс емес есептілікті 
тапсыруға; белгiленген есептілікті бермеуге;бақылаудағы субъекті бойынша расталған екі 
өтініш пен шағымның болуына; аудиттің нəтижелері бойыншаэмиссияларға рұқсат талаптары-
на өзгерiстер енгiзуге мүмкіндік беретін фактілердің бар болуына байланысты бұзушылықтар;

3) қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру жəне пайдалану саласындағы 
тəуекел – тексерілетін субъектінің қызметі нəтижесінде адам өмірі немесе денсаулығына, 
қоршаған ортаға, жеке жəне заңды тұлғалардың заңды мүдделеріне, мемлекеттің мүліктік 
мүдделеріне салдарының ауырлық дəрежесін ескере отырып зиян келтіру ықтималдылығы;

4) өрескел бұзушылықтар – қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құқықтық 
актілерде белгіленген, заңнаманың тыйым салатын нормасын сақтамауына байланысты 
бұзушылықтар (тыйым салынады, жол берілмейді, рұқсат берілмейді); сондай-ақ аудиттiң 
нəтижелерi бойынша аудиттелетiн субъектiнiң қызметiн тоқтата тұруға əкелетін фактілердің 
болуы; сондай-ақ расталған үш жəне одан да көп өтініш пен шағымның болуы;бақылаудың 
өзге нысандарының нəтижелері бойынша анықталған ластаушы заттардың төгінділері 
мен шығарындылары, сондай-ақ өндіріс пен тұтыну қалдықтарын белгіленген лимиттен 
тыс орналастыру; атмосфералық ауаның, жер бетінің, жер асты суларының жəне топырақ 
жамылғысының жоғары жəне өте жоғары ластануы , табиғат қорғау заңнамасын бірнеше рет 
бұзу (соңғы жылда жылына2 рет);

5) тəуекелді бағалау жүйесі – тексерулерді белгілеу мақсатында бақылау жəне қадағалау 
органы жүргізетін іс-шаралар кешені;

6) тəуекел дəрежесін бағалаудың объективті ө лшемшарттары (бұдан əрі – объективті 
өлшемша рттар) –белгілі бір қызмет саласында тəуекел дəрежесіне байланысты жəне 
жеке тексерілетін субъектіге (объектіге) тікелей байланыссыз тексерілетін субъектілерді 
(объектілерді) іріктеу үшін пайдаланылатын тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарі;

7) тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары (бұдан əрі – субъективті 
өлшемшарттар) – нақты тексерілетін субъектінің (объектінің) қызметі нəтижелеріне байланы-
сты тексерілетін субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін пайдаланылатын тəуекел дəрежесін 
бағалау өлшемшарттары; 

3. Ішінара тексеру жүргізу мерзімділігі жылына бір реттен аспайды.
4. Ішінара тексерулер жүргізілетін талдау жəне бағалау нəтижелері бойынша 

жартыжылдыққа қалыптастырылатын, реттеуші мемлекеттік органның бірінші басшысымен 
бекітілген ішінара тексерулердің тізімдері негізінде жүргізіледі.Ішінара тексерулер тізімдері 
тиісті есептік кезең басталғанға дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей құқықтық стати-
стика жəне арнайы есептер бойынша уəкілетті органға жіберіледі.

5.Ішінара тексерулердің тізімдері:
1) субъективті өлшемшарттар бойынша тəуекел дəрежесініңең жоғары көрсеткіші бар 

тексерілетін субъектілердің (объектілердің) басымдығын;
2) мемлекеттік органның тексерулерді жүргізетін лауазымдық тұлғаларына түсетін 

жүктемелерін ескере отырып жасалады.
2-тарау. 

Ішінара тексерулер жүргізуге арналған тəсілдер
6. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру жəне пайдалану саласындағы 

ішінара тексерулерге арналған тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары объективті жəне 
субъективті өлшемшарттар арқылы қалыптастырылады.

1-параграф. 
Объективті өлшемшарттар

7. Бірінші кезекте табиғат пайдаланушыларды тəуекел дəрежесі бойыншатексерілетін 
субъектілерге (объектілерге) жатқызу тəуекел дəрежесін бағалаудың объективті өлшемшарт-
тары негізінде іске асырылады. Тəуекелді анықтағаннан кейін тексерілетін субъектілер 
(объектілер) екі тəуекел дəрежесі бойынша (жоғары жəне жоғары дəрежеге жатпайтын) бөлінеді.

Жоғары тəуекел дəрежесінің объективті өлшемшарттарына:
1) Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 40-бабына сəйкес 1, 2-санаттағы 

шаруашылық қызмет субъектілері (объектілері);
2) Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 40-бабына сəйкес 3, 4-санаттағы 

шаруашылық қызметтің келесі субъектілері (объектілері) қоршаған ортаға əсерінің сипаты 
жəне дəрежесі бойынша:

химиялық өндіріс;
металлургиялық, машина жасау объектілері;
пайдалы қазбаларды барлау жəне өндіру бойынша объектілер;
құрылыс өнеркəсібі (цемент жəне жергілікті цементті өндіру, асбест жəне одан жасалған 

бұйымдарды өндіру, шахталы, айналмалы жəне басқа пештерде күйдірумен магнезит, до-
ломит жəне шамот өндірісін, стационарлық зауыттардағы асфальтбетон, темірбетоннан 
жасалған бұйымдар өндірісін, сондай-ақ құрылыс материалдарын қабылдау, сақтау жəне 
өткізу), шығарындылардың көлемі жылына 50 тоннадан асатын құрылыс саласындағы қызмет;

микробиологиялық өнеркəсіп;
отын жағудан шығатын электр жəне жылу энергиясын өндіру (отын ретінде көмір, мазут, 

табиғи газ пайдаланатындар);
Парниктік газдар шығарындаларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарына енгізілген 

парниктік газдарды квоталау субъектілері;
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерi, сауықтыру жəне рекреациялық мақсатындағы 

қорғау аймағы шекарасының шегінде қызметінжүзеге асыратынсубъектілер; 
өндiрiс жəне тұтыну қалдықтарын қабылдау, кəдеге жарату, өңдеу, орналастыруды жүзеге 

асыратын субъектілер;
коммуналдық шаруашылық субъектілері (оның ішінде, жылумен жабдықтау, сумен 

жабдықтау, су бөлу, коммуналдық қалдықтарды жинақтау, сақтау жəне өңдеу объектілері), 
сондай-ақ қоршаған ортаға əсер ететін стратегиялық маңызды субъектілер (су электр стан-
циялары, жинақтағыштар, су қоймалары жəне басқалары);

мұнай өнімдерін қабылдау, сақтау жəне өткізуді жүзеге асыратын субъектілер;
көлік құралдарын шығаратын жəне көлік құралдарымен (жүк, жеңіл, теміржол, ауа, су, ав-

тобус) тасымалдау саласында қызмет ететін субъектілер жатады.
Объективті өлшемшарттар бойынша талдау жасалғаннан кейін осы тармақтың 1), 2) 

тармақшаларына кірмеген субъектілер (объектілер) объективті өлшемшарттар бойынша 
жоғары тəуекел дəрежесіне жатпайтын субъектілерге жатқызылады. 

Жоғары тəуекел дəрежесіне жатқызылған субъектілер (объектілер) одан əрі субъективті 
өлшемшарттар бойынша бағалауға жатады.

2-параграф. 
Субъективті өлшемшарттар

8.Субъективті өлшемшарттарды анықтау мынадай:
1) ақпарат жинау жəне деректер базасын қалыптастыру;
2) ақпаратты талдау жəне тəуекелдерді бағалау кезеңдерін қолдана отырып жүзеге 

асырылады.
9. Деректер базасын қалыптастыру мақсатында ақпарат жинау заңнаманы бұзатын 

тексерілетін субъектілерді (объектілерді) анықтау үшін жүргізіледі жəне мынадай ақпарат 
көздерінен:

1) тексерілетін субъектілермен (объектілермен) ұсынылатын есептілікті мониторингілеу 
нəтижелері;

2) бұрынғы тексерулер нəтижелерінен жүзеге асырылатын болады. Бұл ретте, бұзушы-
лықтың ауыртпалық дəрежесі (өрескел, елеулі, болмашы) тексеру парағында көрсетілген 
заңнама талаптарын сақтамау жағдайында белгіленеді;

3) жеке жəне заңды тұлғалардан келіп түскен расталған өтініш пен шағымдардың болуы 
жəне олардың саны;

4) жүргізілген экологиялық аудит нəтижелері.
5) бақылаудың өзге нысандарының нəтижелері;
6) уəкілетті органдармен жəне ұйымдармен ұсынылатын мəліметтер талдауының 

нəтижелері.
10. Қолда бар ақпарат көздерінің негізінде тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары үш 

бұзушылыққа бөлінеді: өрескел, елеулі, болмашы.
Тексерілетін субъектіні тəуекел дəрежесіне жатқызу үшін тəуекел дəрежесінің көрсеткішін 

есептеудің келесі тəртібі қолданылады.
Бір өрескел бұзушылық анықталған кездетексерілетін субъектіге тəуекел дəрежесінің 100 

көрсеткіші белгіленеді жəне оған қатысты ішінара тексеру жүргізіледі. 
Егер өрескел бұзушылықтар анықталмаса, онда тəуекел дəрежесінің көрсеткішін 

анықтау үшін елеулі жəне болмашы дəрежедегі бұзушылықтар көрсеткіштерінің қосынды 
мəні есептеледі.

Елеулі дəрежедегі бұзушылықтар көрсеткішін анықтау кезінде0,7 коэффициенті 
қолданылады жəне бұл көрсеткіш келесі формула бойынша есептеледі:

ΣРз = (ΣР2 х 100/ΣР1) х 0,7
мұндағы:
ΣРз– елеулі дəрежедегі бұзушылықтар көрсеткіші;
ΣР1–елеулі дəрежедегі бұзушылықтардың жалпы саны; 
ΣР2– анықталған елеулі бұзушылықтардың саны.
Болмашы дəрежедегі бұзушылықтар көрсеткішін анықтау кезінде 0,3 коэффициенті 

қолданылады жəне бұл көрсеткіш келесі формула бойынша есептеледі:
ΣРн = (ΣР2 х 100/ΣР1) х 0,3

мұндағы:
ΣРн– болмашы дəрежедегі бұзушылықтар көрсеткіші;
ΣР1–болмашы дəрежедегі бұзушылықтардың жалпы саны; 
ΣР2– анықталған болмашы бұзушылықтардың саны.
Тəуекел дəрежесінің жалпы көрсеткіші (ΣР) 0-ден 100-ге дейінгі шəкіл бойынша есептеледі 

жəне көрсеткіштерді қосу арқылы келесі формула бойынша анықталады:
ΣР = ΣРз + ΣРн

мұндағы:
ΣР–тəуекел дəрежесінің жалпы көрсеткіші;
ΣРз– елеулі дəрежедегі бұзушылықтар көрсеткіші;
ΣРн– болмашы дəрежедегі бұзушылықтар көрсеткіші.
Тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары осы Өлшемшарт-

тарға Қосымшада келтірілген.
Тəуекел дəрежесінің көрсеткіштері бойынша тексерілетін субъект (объект) мыналарға 

жатқызылады:
1) жоғары тəуекел дəрежесі – 60-тан 100-ге дейінгі тəуекел дəрежесінің көрсеткіші кезінде 

жəне оған қатысты ішінара тексеру жүргізіледі;
2) жоғары дəрежеге жатпайтын тəуекел дəрежесі – 0-ден 60-қа дейінгі тəуекел дəрежесінің 

көрсеткіші кезінде жəне оған қатысты ішінара тексеру жүргізілмейді.
11. Талдау мен бағалау кезінде нақты тексерілетін субъектіге (объектіге) қатысты бұрын 

ескерілген жəне пайдаланылған субъективті өлшемшарттардың деректері қолданылмайды.

Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру жəне пайдалану 
саласындағы тəуекел дəрежесін бағалау критерийлеріне қосымша

Тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары
Ақпарат көзі Өлшемшарттар Бұзушылық-

тар дəрежесі
міндетті 
есептілікті 
мони-торингілеу 
нəтижелері

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға 
белгіленген есептілікті ұсынбау

Елеулі

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға 
дұрыс емес есептілікті тапсыру

Елеулі

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға 
белгіленген мерзімдерді бұза отырып, есептілікті тапсыру

Болмашы 

алдыңғы 
тексерулер 
нəтижелері 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы есеп

Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын есепке алу, кəдеге жа-
рату жəне залалсыздандыру ережелерін бұзу

Елеулі

Жалпы экологиялық талаптар
Өнеркəсiп, энергетика, көлiк жəне байланыс объектiлерiн, 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жəне мелиорациялау 
объектiлерiн пайдалану белгiленген экологиялық талап-
тар ескерiлiп жəне экологиялық тұрғыдан негiзделген 
технологиялар, қоршаған ортаның ластануын болдыр-
майтын қажеттi тазарту құрылыстары мен санитарлық 
күзет аймақтары пайдаланыла отырып жүзеге асырылуға 
тиiс. Аталған объектiлердi пайдалану кезiнде экологиялық 
қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн аз қалдықты жəне 
қалдықсыз технологиялар енгiзiлуге тиiс

Елеулі

Қоршаған ортаны қорғау сапасының нормативтерін 
сақтауын қамтамасыз ететін қауіпті қалдықтарды, 
шығарындыларды, төгінділерді тазарту, залалсыздан-
дыру жəне кəдеге жарату бойынша қондырғылар мен 
жабдықтарсыз кəсіпорындарды, имараттарды жəне басқа 
объектілерді пайдалануға тыйым салынады.

Өрескел

Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттың болмауы Өрескел
Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатында көрсетілген 
табиғат пайдалану шарттарын орындамау

Өрескел

Əрбiр объектiде өндiрiстiк экологиялық бақылауды 
ұйымдастыруға, жүргiзуге жəне бақылаушы органдармен 
өзара iс-қимыл жасауға жауап беретiн арнайы бөлiмше не-
месе тағайындалған қызметкердiң болмауы

Болмашы

Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын əзірле-
мей, сондай-ақ оны жүзеге асырусыз жəне растайтын 
құжаттарсыз өндірістік экологиялық бақылауды іске асыру

Елеулі

Анықталғансəттен бастап екі сағаттың ішінде қоршаған 
ортаны ластауымен авария болғаны туралы, сонымен 
қатарүш жұмыс күні ішінде өндiрiстiк экологиялық бақы-
лау жүргiзу процесiнде анықталған Қазақстан Республика-
сының экологиялық заңнамасын бұзу фактiлерi туралы 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органға 
хабарламау

Елеулі

Аккредиттеу туралы куəліктің немесе Қазақстан 
Республикасының техникалық реттеу туралы заңнама-
сында белгiленген тəртiппен аккредиттелген өндiрiстiк не-
месе тəуелсiз зертханалармен шарттың болмауы

Елеулі

шаруашылық жəне өзге де қызметтiң экологиялық 
қауiптi түрлерiн жүзеге асыратын тұлғалар үшін 
«Мiндеттi экологиялық сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес мiндеттi экологиялық 
сақтандырушартының болмауы

Елеулі

Қоршаған ортаға терiс əсерiн тигiзетiн автомобиль жəне 
өзге де көлiк құралдары үшін белгіленгеншекті жол 
берiлетiн шығарындылар нормативтерiн сақтамау

Елеулі

Анықталған кемшiлiктердi жоюдың мерзiмдерiн көрсетiп, 
экологиялық қауiпсiздiктiң жай-күйiн жазатын тексеру 
журналдарының болмауы

Елеулі

Табиғат пайдаланушыда Қазақстан Республикасы 
экологиялық заңнамасының бұзылуының, дүлей 
зiлзалалар мен табиғи катаклизмдердiң нəтижесiнде 
туындаған авариялық жағдайларды жою немесе оқшаулау 
жөнiндегi iс-қимылдар жоспарының болмауы

Елеулі

Тексеру нəтижесінде анықталған бұзушылықтарды жою 
жөніндегі ұйғарымдарды орындамау

Елеулі

Мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері
Қоршаған ортаға əсер ететін жоспарланатын қызметіне 
жоба алды жəне жобалық құжаттарына, сатыларға сəйкес 
қоршаған ортаға əсерін бағалау ілеспе материалдарымен, 
мемлекеттік экологиялық сараптамақорытындысының 
болмауы

Өрескел

Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтері жобасына 
мем лекеттік экологиялық сараптама қорытындысының 
болмауы

Өрескел

іске асырылуы қоршаған ортаға терiс əсерлерге əкеп соғуы 
мүмкiн Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық 
актiлерге, нормативтік-техникалық жəне нұсқаулық-
əдістемелік құжаттарға мемлекеттік экологиялық 
сараптамақорытындысының болмауы

Өрескел

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру жəне 
кеңейту, республикалық маңызы бар мемлекеттік 
табиғи қаумалдар мен мемлекеттік қорық аймақтарын 
тарату жəне олардың аумақтарын кішірейту жөніндегі 
жаратылыстану-ғылыми жəне техникалық-экономикалық 
негіздемелердің жобаларына мемлекеттік экологиялық 
сараптамақорытындысының болмауы

Өрескел

Өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi ресурста-
рын алу мен пайдалануға арналған биологиялық 
негiздемелерінемемлекеттік экологиялық 
сараптамақорытындысының болмауы

Өрескел

Қалалар мен аумақтарды, оның iшiнде арнайы экономика-
лық аймақтар аумақтарын жəне шаруашылық қызметін 
жүргiзудiң айрықша режимiндегi аумақтарды салудың 
(дамытудың) бас жоспарларының жобаларына мемле-
кеттік экологиялық сараптамақорытындысының болмауы

Өрескел

Осы аумақтарды экологиялық зілзала немесе төтенше 
экологиялық жағдай аймақтарына жатқызуды негiздейтiн 
аумақтарды зерттеу материалдарына мемлекеттік 
экологиялық сараптамақорытындысының болмауы

Өрескел

Шектес мемлекеттердiң қоршаған ортасына əсер етуi 
мүмкiн немесе оны жүзеге асыру үшiн шектес мем-
лекеттермен ортақ табиғи объектілерді пайдалану 
қажет болатын не шектес мемлекеттердiң Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарында айқындал-
ған, оның ішінде «Байқоңыр» кешені бойынша мүдделерiн 
қозғайтын шаруашылық қызметжобаларына мемлекеттік 
экологиялық сараптамақорытындысының болмауы

Өрескел

Жердi пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
Топырақтың ластануы, қоқыстануы, тозуы жəне құнарлы-
лығының төмендеуі,сондай-ақ топырақтың құнарлы 
қабатын алу

Елеулі

Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiндегi 
экологиялық талаптар
Уытты заттардың табиғи объектiлерге көшуiн болғызбау 
үшiн технологиялық алаңдарды гидрологиялық оқшаулай 
отырып, жер қойнауын пайдаланудың қалдықтарын 
ұйымдасқан түрде жинау мен сақтаудың инженерлiк 
жүйесiнің болмауы

Елеулі

Ұңғыма құрылысы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда 
салынған жағдайларда, ұрасыз технологияның болмауы

Елеулі

Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялар кезiнде 
шламдарды кəдеге жарату жəне бұрғылау процесiнде 
қайтадан пайдалану, қоршаған ортаға қайтару үшiн, 
пайдаланылған бұрғылау ерiтiндiлерiн, бұрғылаудан, ка-
рьерлерден жəне шахтадан шыққан сарқынды суды бейта-
раптандыру жөнiндегi жұмыстарды белгiленген талаптарға 
сəйкес жүргiзбеу

Елеулі

Қызметi жер асты суы объектiлерiнiң жай-күйiне зиянды 
əсер ететiн немесе зиянды əсер етуi мүмкiн шаруашылық 
субъектілерінің су объектiлерiнiң ластануын жəне тартылу-
ын болғызбайтын шараларын қабылдамауы

Елеулі

пайдаланудан шығарылған суды сiңiрме ұңғымаларға 
айдау жүргiзiлетiн ауданда жақын жердегi ұңғымалардағы, 
бұлақтардағы, құдықтардағы судың сапасына қоршаған 
ортаны қорғау, су қорын пайдалану жəне қорғау 
саласындағы уəкiлеттi мемлекеттiк органдармен жəне 
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы 
саласындағы мемлекеттiк органмен келiсiлген жо-
спар бойынша су пайдаланушылардың күшiмен жүйелi 
зертханалық байқаулар ұйымдастырылуға тиiс

Болмашы

Жер асты суларын барлау жəне (немесе) шығару кезiндегi экологиялық 
талаптар
Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында 
көзделген талаптардыорындау бөлігіндежер асты 
суларының кен орындарын барлау мен игеру 
келiсiмшартының шарттарын сақтамау

Елеулі

Жер асты суларына барлау жəне (немесе) оны шығару 
жұмыстарын жүргiзген кезде кешендi қалпына келтiру 
жұмыстарын жүргiзбеу

Болмашы

Жер астының ашылған су тұтқыш жиектерiнің ластануын 
болғызбайтындай сенiмдi оқшаулаумен қамтамасыз етпеу

Елеулі

Су объектiлерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
Су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн кəсiпорындар мен 
басқа да құрылыстарды қоршаған ортаны қорғаудың, жер 
қойнауын қорғаудың, су ресурстарын молайту мен ұтымды 
пайдаланудың талаптары мен ережелерiн сақтай отырып, 
сондай-ақ аталған объектiлер қызметiнiң экологиялық сал-
дарларын ескере отырып орналастыру

Елеулі

Сарқынды суды ағызып жiберу кезiндегi экологиялық талаптар
Табиғат пайдаланушы сарқынды су жинақтауыштардың 
қоршаған ортаға əсерін тигізбеу бойынша, осы 
жинақтауыштар алып жатқан жерлерді, пайдалану-
ды тоқтатқаннан кейін құнарландыру бойынша шара 
қолданбауы

Елеулі

жерасты сулары минералға қаныққан, ауызсу, 
бальнеологиялық, техникалық қажеттіліктер үшін, сондай-
ақ ирригация жəне мал шаруашылығы мақсатында 
пайдаланылмайтын немесе пайдалануға болмайтын, 
жерасты сутұтқыш белдеулерге сарқынды суларды ай-
дауды қоспағанда, нормативті көрсеткіштерге дейін 
тазартылмаған суларды төгу 

Өрескел

Сарқынды суды, олардың тазалану деңгейiне қарамастан, 
орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау көздерiнiң 
са нитарлық қорғалу аймақтарындағы, курорттардағы, суға 
түсуге арналған жерлердегi су айдындарына ағызып жiберу

Өрескел

Сарқынды суды су объектілеріне, жер қойнауына, сар-
қынды су жинақтауыштарға, жергілікті жердің рельефіне 
ағызуды жүзеге асыратын немесе су бөлудің тұйықталған 
циклінде жұмыс істейтін табиғат пайдаланушылардың су 
көлемін есептеу жəне су тұтыну мен су бөлу аспаптарын 
пайдаланбауы 

Елеулі

Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық аймағында шаруа-
шылық жəне өзге де қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық талаптар
Айналымға тартылмайтын жəне жер қойнауына айдалмай-
тын бұрғылау қалдықтарын (шламдар мен қоспаларды) 
залалсыздандыру мен сақтау жөніндегі операцияларды 
жүзеге асыру үшін Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі 
мемлекеттік қорық аймағынан тысқары жерде арнайы 
полигонның болмауы

Болмашы

Бұрғылау платформасында (барждаа) жəне оған 
қызмет ететін кемелерде сарқынды суларды тазар-
ту мен залалсыздандыруға немесе сарқынды суларды 
жинауға, сақтауға жəне кейін арнаулы кемелерге немесе 
жағалаудағы қабылдау құрылғыларына беруге арналған 
қондырғылардың болмауы. Қоқысты жинау немесе өңдеу 
(ұнтақтау немесе сығымдау) үшін тиісті құрылғылардың 
болмауы. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы жасамай 
медициналық жəне тамақ қалдықтарын бұрғылау платфор-
маларына (баржалар) инсинерациялау

Елеулі

Бұрғылау қондырғыларында Халықаралық теңіз ұйымы-
ның тұншықтыратын газ шығарындыларының шекті 
мəндері жөніндегі талаптарына сай келетін іштен жану 
двигательдерінің болмауы 

Елеулі

Теңізде мұнай операцияларын жүргізу кезінде, мұнай 
мен құрамында мұнай бар жүктерді тасымалдайтын 
əрбір теңіз құрылысында жəне əрбір кемеде төгілудің 
зардаптарын шектеу жəне жинау үшін материалдар мен 
абсорбенттердің болмауы

Елеулі

Теңіздегі өндірістік (бұрғылау, өндіру, пайдалану) 
объектілерде жəне оларға қызмет көрсететін кемелерде 
сарқынды суларды тазарту мен залалсыздандыруға не-
месе сарқынды суларды жинауға, сақтауға жəне кейіннен 
арнаулы кемелерге немесе жағалаудағы қабылдау 
құрылғыларына беруге арналған қондырғының болмауы. 
Қоқысты жинау немесе өңдеу (ұнтақтау немесе сығымдау) 
үшін тиісті құрылғының болуы

Болмашы

Теңізде барлау мен өндіру кезіндегі экологиялық талаптар
Кеме қатынауға болатын акваторийде мұз қабаты болған 
жағдайда бұрғылау баржасынан немесе платформасы-
нан бұрғылау жұмыстарын жүргізу, көмірсутегінің ықти-
мал төгілуін тұмшалау үшін қажетті жабдықтары бар 
мұзжарғыш түріндегі кеменің ұдайы бірге болуымен жүзеге 
асырылуға тиіс. 

Елеулі

мұнай операцияларын жүргізу кезінде авариялық 
төгілулердің алдын алу, шектеу жəне оларды жою 
жөніндегі іс-шаралардың болмауы

Елеулі

Кеме жүзуіне қойылатын экологиялық талаптар
кемелерді отынды жабық алып жүру жүйелерімен, лас-
танған сулар мен тұрмыстық қоқыстарды жинайтын ыдыс-
тармен, ашық су айдынына төгінділер мен шыға рын-
дыларға мүмкіндік бермейтін құрылғылармен жабдықтау

Елеулі

Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңізде 
жүзу заңнамасының талаптарына сəйкес сусымалы ма-
териалдарды, химиялық реагенттер мен қауіпті жүктерді 
тасымалдау үшін олардың қоршаған ортаға жайылуын 
болдырмайтын жабық контейнерлердің жəне арнаулы 
ыдыстардың болмауы

Елеулі

Теңізде кемелерге май құю отынның жəне жанар-жағар 
май материалдарының төгілуі мен ағып кетуін болдырмай-
тын жүйелердің болмауы

Елеулі

Кемелерді кеме палубаларының мұнай өнімдерімен ла-
стануына, су айдындарына ластанған сарқынды сулардың 
ағуына жол бермейтін жабдықпен жарақтау

Елеулі

Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық аймағындағы 
қоршаған ортаның мониторингі
Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық 
аймағында шаруашылық қызметін жүзеге асыратын жер 
қойнауын пайдаланушы өндірістік қызметті жоспарлау 
жəне одан əрі жүзеге асыру кезеңінен бастап жыл сайын 
(мұзбен жабылған теңіз акваториясында қысқы кезеңдегі 
мониторингті қоспағанда,төрт климаттық маусым бойын-
ша) барлық келісімшарт аумағы бойынша қоршаған ортаға 
өндірістік мониторинг жүргізбеу

Болмашы

Өндірістік мониторинг өткізу кезінде жер қойнауын пайда-
ланушы өткен жылдардағы қадағалаулардың нəтижелерін 
ескеруі жəне қадағалауды ұзақ мерзім қатарынан 
жалғастыру мақсатында жұмыс алаңында (келісімшарттық 
аумақ шегінде жəне оның айналасында) орналасқан, 
жұмыс істеп тұрған станциялардың көрсеткіштерін 
пайдалануға тиіс

Болмашы

Авариялық жағдайлар туындаған жағдайда қоршаған 
ортаның авариялық ластану салдарының мониторингі 
кідіріссіз ұйымдастырылады

Болмашы

Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі жалпы 
экологиялық талаптар
Шаруашылық қызметі процесінде қалдықтар түзілетін 
жеке жəне заңды тұлғалар олармен қауіпсіз жұмыс істеу 
шараларын көздеуге, экологиялық жəне санитариялық-
эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жəне оларды 
кəдеге жарату, қайта өңдеу, залалсыздандыру жəне 
қауіпсіз жою жөніндегі іс-шараларды орындауға міндетті

Елеулі

Қалдықтарды көму кезінде топырақ сеуіп, тығыздап 
жабу үшін қауіпсіз қалдықтарды қолдану жағдайларын 
қоспағанда, қауіпті қалдықтарды қауіпсіз қалдықтармен, 
сондай-ақ əртүрлі қауіпті қалдықтарды өндіру, тасымалдау 
жəне сақтау процесінде оларды өзара араластыруы

Өрескел

жергілікті атқарушы органдардың шешімдерімен айқын-
далмаған орындардақалдықтарды орналастыру мен жою

Елеулі

Қалдықтарды қалпына келтіргенге немесе өңдегенге дейін 
үш жылдан аспайтын немесе оларды көмгенге дейін бір 
жылдан аспайтын мерзімге қауіпсіз сақтау үшін арналған 
қалдықтарды уақытша сақтау орындарының болмауы

Елеулі

І жəне ІІ санаттағы табиғат пайдаланушы бекіткен 
қалдықтарды басқару бағдарламасының болмауы; 
қалдықтарды кəдеге жаратуды жəне қайта өңдеуді не-
месе олардың көлемін жəне қауіпті қасиеттерін өзге де 
тəсілдермен азайтуды жүзеге асыратын, сондай-ақ өндіріс 
жəне тұтыну қалдықтарын орналастырумен байланысты 
қызметті жүзеге асыратын тұлғаларда қоршаған орта-
ны қорғау саласындағы уəкілетті органымен бекітілген 
қалдықтарды басқару бағдарламасының болмауы

Болмашы

Қауіпті қалдықтар паспортының болмауы Болмашы
қауіптілік қасиеттерін көрсете отырып, қауіпті 
қалдықтардың бумасында таңбалаудың болмауы. Мұндай 
қалдықтарды басқа тұлғаларға белгілі бір мерзімге 
берген кезде қалдықтардың меншік иесі оларды осы 
қалдықтардың қауіпті қасиеттері туралы жəне олармен 
жұмыс істеу кезінде сақтық шаралары туралы жазбаша 
нысанда хабарлайды

Елеулі

Полигонның иесінде учаскеде қабылданған қалдық 
тобының алынғанын жазбаша растауының болмауы жəне 
құжаттаманы бес жыл бойы сақтамауы

Болмашы

Қауіпті қалдықтар орналастырылған жер қалдықтың түрі, 
оның қауіптілік деңгейі жəне көмілген күні көрсетіле оты-
рып, жақсы көрінетін жерде айырым белгілерінің болмауы

Елеулі

Қауіпті қалдықтарды жинауды, кəдеге жаратуды, та-
сымалдауды жəне орналастыруды жүзеге асыратын 
кəсіпорындардың төтенше жəне авариялық жағдайлар 
кезінде іс-қимылдар жоспарларының болмауы

Елеулі

Жойылуы қиын органикалық ластауыштары бар 
қалдықтарды сақтау пункттерінде жойылуы қиын 
органикалық ластауыштардың қоршаған ортаға жəне 
халықтың денсаулығына əсерін болғызбауды қамтамасыз 
ететін қорғаныс құралдарының болмауы

Елеулі

Қалдықтарды сақтау кейіннен кəдеге жарату, өңдеу не-
месе түпкілікті көму мақсатында əрбір қалдық түрлері 
үшін белгіленген кезеңге арнайы жабдықталған жерлердің 
(алаңдарда, көмбелерде, қоймаларда) болмауы

Өрескел

Қалдықтарды көму үшін арнайы жабдықталған 
полигондардың болмауы

Грубое

Əрбір полигонда олардың қоршаған ортаға теріс əсерінің 
алдын алу үшін атмосфералық шығарындылардың (қоқыс 
газы), сақтауға қойылған қалдықтарда құралатын сүзінді су-
дың жəне сарқынды сулардың мониторингі жүйесінің болуы

Елеулі

биологиялық іритін қалдықтарды көму көлемін азайту жəне 
қоқыс газды бақылау мен кəдеге жарату жүйелерін енгізу 
арқылы полигонда метанның құралуын азайту жөнінде 
шаралардың болмауы

Елеулі

Қалдықтарды көму полигонының қызметі қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы уəкілетті органмен келісілген 
мерзімде учаскені экологиялық талаптарға сəйкес келтіру 
жөніндегі жоспарының болмауы

Болмашы

Полигонның меншік иесінде полигон жабылғаннан кейін 
жерлерді рекультивациялау жөніндегі іс-шаралары жəне 
қоршаған ортаға əсердің мониторингін жүргізу үшін тарату 
қорының болмауы.

Өрескел

Полигон иесі бекітетін жəне қоршаған ортаны қорғау 
саласында уəкілетті органымен келісілген, көмуге 
қабылданатын қалдықтарды қабылдау жəне сыныптау 
рəсімдерін растайтын құжаттардың болмауы

Болмашы

Қоршаған ортаға бақылауды, мониторингті жəне (немесе) 
талдауды жүргізуге меншікті аккредиттелген зертхана-
лар дың немесе аккредиттелген зертханалармен шарттың 
болмауы

Елеулі

Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының əрбір секциясы 
үшін газ мониторингін жүргізбеу

Болмашы

Жер асты суларынан алынған сынамаларда талданатын 
параметрлер осы жердегі сүзінді судың күтіліп отырған 
құрамына жəне жер асты суларының сапасына негізделуге 
тиіс. Талдама есебі үшін параметрлерді таңдау процесінде 
жер асты суларының жылдамдығы мен ағыс бағыты 
айқындалуға тиіс

Болмашы

Полигон (полигонның бөлігі) жабылғаннан кейін 
полигонның иесі аумақты рекультивациялауды жүзеге 
асырмауы жəне 1-сыныптағы полигондар үшін – отыз жыл 
бойы, 2-сынып полигондары үшін жиырма жыл бойы қоқыс 
газдың жəне сүзінді судың шығарындыларына монито-
ринг жүргізбеуі

Елеулі

Бүлінген жерлерде рекультивациялау жөнінде 
жұмыстарды жүргізбеу;
Қалдықтарды орналастыру объектілерін пайдалану 
аяқталған нан кейін олардың қоршаған ортаға əсерін 
бақылауды өткізбеуі

Елеулі

Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 
міндеттемелері қолданылатын өнім (тауарлар) 
тізбесіне сəйкес өнімді (тауарларды) Қазақстан 
Республикасының аумағында өндіруді жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелуді жүзеге 
асыратын жеке жəне заңды тұлғалар өндірушілердің 
(импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері 
қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық 
қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды 
жəне оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, 
қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды жəне 
(немесе) кəдеге жаратуды қамтамасыз етуге міндетті

Елеулі

Қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің жəне кəдеге 
жаратудың меншікті жүйесі бар өндірушілер (импортта-
ушылар) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті 
орган айқындаған тəртіпке сəйкес өндірушілердің 
(импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері бой-
ынша міндеттемелерді орындағанын растау ретінде 
өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 
міндеттемелерінің операторына өндірушілердің 
(импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері 
қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық 
қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды 
жəне оның (олардың) орамасын жинауды, қайта өңдеуді 
жəне кəдеге жаратуды растайтын құжаттарды ұсынады

Елеулі

Радиоактивті қалдықтарды сақтау жəне (немесе) көму пункттеріне 
қойылатын экологиялық талаптар
Жер үсті суларының, ызасулардың жəне жер асты 
суларының радиоактивті ластану есебі ерітінділердің 
сүзілуінің жəне ластанудың жылдамдығын, олардың та-
ралу қабілеттерін жəне су сиятын тау жыныстарының 
сорбциондық мүмкіндіктерін айқындау үшін орындалатын 
арнайы гидрологиялық жəне гидрогеологиялық зерттеулер 
жүргізу негізінде орындалады

Елеулі

Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері саласындағы 
мемлекеттік реттеу
Қызметін экономиканың мұнай-газ, электр энергетика, 
тау-кен металлургиясы, химия салаларында, құрылыс 
материалдарын өндіру бөлігінде: цемент, əк, гипс жəне 
кірпіш саласында парниктік газдар шығарындыларын 
жылына көміртегі қостотығының жиырма мың тонна-
сына тең келетін мөлшерден асатын парниктік газдар 
шығарындыларына квоталар алмай қызметті жүзеге асы-
руына жол берілмейді.
Тиісті кезеңдегі парниктік газдар шығарындыларына серти-
фикатта белгіленген квотадан асып түсуге жол берілмейді

Өрескел

Парниктік газдардың жəне озонды бұзатын заттардың 
шығарындыларына жол берілетін шаруашылық жəне өзге де қызметке 
қойылатын жалпы талаптар
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органмен 
берілетін озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып 
жұмыстар жүргізу, құрамында озонды бұзатын заттар 
бар жабдықты жөндеу, монтаждау, оған қызмет көрсету 
жұмыстарын жүргізуге рұқсаттың болуы

Елеулі

расталғаншағы
мдарменарызда
рдыңболуыжəн
есаны

Бірсипаттыемесрасталғанүшжəнеодандакөпөтінішпенша
ғымныңболуы

Өрескел

Бір сипатты емес расталған екі өтініш пен шағымның 
болуы

Елеулі

Расталған бір өтініш немесе шағымның болуы Болмашы
жүргізілген 
міндетті 
экологиялық ау-
дит нəтижелері

экологиялық аудиттiң есебiн қараудың нəтижелерi бой-
ынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi 
органға аудиттелетiн субъектiнiң қызметiн тоқтата тұру 
туралы талап қою арқылы сотқа жүгiнуге мүмкіндік беретін 
фактілердің болуы

Өрескел

экологиялық аудиттiң есебiн қараудың нəтижелерi бойын-
ша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органға 
экологиялық рұқсат талаптарына өзгерiстер енгiзуге не-
месе табиғи ресурстарды пайдалану жəне алып қою, 
қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат шарттарының 
(келiсiмшарттардың) жəне табиғат пайдалануға өзге де 
рұқсаттардың талаптарын өзгерту туралы ұсыныспен ар-
найы уəкiлеттi мемлекеттiк органдарға жүгiнуге мүмкіндік 
беретін фактілердің болуы

Елеулі

экологиялық аудиттiң есебiн қараудың нəтижелерi бой-
ынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi 
органға өндiрiстiк экологиялық бақылау бағдарламасына 
өзгерiстер енгiзу ұсынымдарын беруге мүмкіндік беретін 
фактілердің болуы

Болмашы

Өзге нысан 
бақылаулардың 
қортындылары

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның 
құрамына кіретін зертхана жүргізетін аналитикалық 
бақылау нəтижелерімен анықталған санитарлық-қорғаныш 
аймағынан тыс табиғат пайдаланушылардың қоршаған 
орта сапасының нормативтерін сақтамауы

Өрескел

Мекемелерден 
жəне уəкілетті 
органдардан 
келіп түскен 
мəліметтерінің 
анализі 
қорытындысы 

Атмосфералық ауаның, жер үсті, жер асты сулардың, 
топырақ жамылғысының жоғарғы жəне экстремалды 
жоғарғы ластануы

Өрескел

Қолайсыз оқиғалардың, авария жəне өрттің болуы Өрескел
Табиғат қорғау заңнамасы бұзушылығын қайта жіберу 
(заңнама нормаларын соңғы жылда 2 рет қайталап бұзу)

Өрескел

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 15 желтоқсан 
№419 жəне Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 12 желтоқсан 

№448 бірлескен бұйрығына 2-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 30 желтоқсандағы №835 жəне Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 

2015 жылғы 15 желтоқсандағы №721 бірлескен бұйрығына 2-қосымша 
 

Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды молықтыру жəне пайдалану 
саласындағы тексеру парағы

____________________________________________________________қатысты
             (тексерілетін субъектілердің біртекті тобының атауы)
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган   ____________________________
 _________________________________________________________________
Тексеруді тағайындау туралы акт       __________________________________
     (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы__________________________

___________________________________________________________________________
Тексерілетін субъектінің (объектінің) жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі
____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
Орналасқан жерінің мекенжайы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы есеп жəне есептілік

1. Өндiрiстiк экологиялық бақылау нəтижелерi бойынша есептiң 
болуы жəне оны жүргізуі

2. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға қал-
дықтарды көму полигонының қоршаған ортаға əсеріне мони-
торинг жүргізілгені туралы жыл сайынғы берілген есептің болуы

3. Экологиялық рұқсатқа енгізілген табиғат пайдалану 
шарттарының орындалуы туралы рұқсат берген органға 
ұсынылған тоқсан сайынғы есептің болуы

4. Қалдықтарды есепке алу журналының болуы жəне оны 
жүргізу;
Қалдықтардың меншік иелері қалдықтардың есебі жөніндегі 
құжаттамаларды бес жыл бойы сақтауға тиіс 

5. Қалдықтарды түгендеу жөніндегі жыл сайынғы есептің болуы. 
6. Қалдықтарды орналастыру объектісі бойынша кадастрлық 

істің болуы 
7. Есепті кезеңдегі парниктік газдарды түгендеу туралы немесе 

парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулерінің нақты 
көлемі туралы есептің болуы жəне оны қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті органға беру 

Жалпы экологиялық талаптар
8. Өнеркəсiп, энергетика, көлiк жəне байланыс объектiлерiн, 

ауыл шаруашылығы мақсатындағы жəне мелиорациялау 
объектiлерiн пайдалану белгiленген экологиялық талаптар 
ескерiлiп жəне экологиялық тұрғыдан негiзделген технологи-
ялар, қоршаған ортаның ластануын болдырмайтын қажеттi 
тазарту құрылыстары мен санитарлық күзет аймақтары 
пайдаланыла отырып жүзеге асырылуға тиiс. Аталған 
объектiлердi пайдалану кезiнде экологиялық қауiпсiздiктi 
қамтамасыз ететiн аз қалдықты жəне қалдықсыз технология-
лар енгiзiлуге тиiс

9. Қоршаған ортаны қорғау сапасының нормативтерін сақтауын 
қамтамасыз ететін қауіпті қалдықтарды, шығарындыларды, 
төгінділерді тазарту, залалсыздандыру жəне кəдеге жарату 
бойынша қондырғылар мен жабдықтардың болуы 

10. Өндiрiстiк экологиялық бақылауды ұйымдастыруға, жүргiзуге 
жəне бақылаушы органдармен өзара iс-қимыл жасауға жауап 
беретiн арнайы бөлiмшенің немесе қызметкердi тағайындау 
туралы бұйрықтың болуы

11. Табиғат пайдаланушының өндiрiстiк экологиялық бақылаудың 
бекітілген бағдарламасының болуы жəне оның орындалуы

12. Анықталған сəттен бастап екі сағаттың ішінде қоршаған 
ортаны ластауымен авария болғаны туралы, сонымен 
қатар үш жұмыс күні ішінде өндiрiстiк экологиялық бақылау 
жүргiзу процесiнде анықталған Қазақстан Республикасының 
экологиялық заңнамасын бұзу фактiлерi туралы қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы уəкiлеттi органға хабарлау

13. Аккредиттеу туралы куəліктің немесе Қазақстан 
Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасында 
белгiленген тəртiппен аккредиттелген өндiрiстiк немесе 
тəуелсiз зертханалармен шарттың болуы 

14. Шаруашылық жəне өзге де қызметтiң экологиялық қауiптi 
түрлерiн жүзеге асыратын тұлғалар үшін «Мiндеттi эколо-
гиялық сақтандыру туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңына сəйкес мiндеттi экологиялық сақтандыру 
шартының болуы 

15. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатының болуы 
16. Қоршаған ортаға терiс əсерiн тигiзетiн автомобиль жəне өзге 

де көлiк құралдары үшін белгіленген шекті жол берiлетiн 
шығарындылар нормативтерiн сақтау 

17. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатта көрсетiлген табиғат 
пайдалану шарттарының орындалуы 

18. Табиғат пайдаланушыда өзінің жауапты лауазымды адамда-
ры анықталған кемшiлiктердi жоюдың мерзiмдерiн көрсетiп, 
техникалық жəне экологиялық қауiпсiздiктiң жай-күйiн жаза-
тын тексеру журналдарының болуы 

19. Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының 
бұзылуының, дүлей зiлзалалар мен табиғи катаклизмдердiң 
нəтижесiнде туындаған авариялық жағдайларды жою немесе 
оқшаулау жөнiндегi iс-қимылдар жоспарының болуы 

20. Тексеру нəтижесінде анықталған бұзушылықтарды жою тура-
лы берілген нұсқамаларды орындау 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама oбъектiлерi
21. Айқындалған кезеңдерге сəйкес, қоршаған ортаға əсердің 

оған iлеспе бағалау материалдарымен бірге қоршаған ортаға 
əсер етуші межеленіп отырған қызметтің жобалау алдындағы 
жəне жобалау құжаттамасына мемлекеттiк экологиялық сарап-
тамасының болуы жəне оның талаптарының орындалуы

22. Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерiнiң жобаларына 
мемлекеттiк экологиялық сараптамасының болуы жəне оның 
талаптарының орындалуы

23. Іске асырылуы қоршаған ортаға терiс əсерлерге əкеп соғуы 
мүмкiн Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық 
актiлерiнiң, нормативтiк-техникалық жəне нұсқаулық-
əдiстемелiк құжаттардың жобаларына мемлекеттiк 
экологиялық сараптамасының болуы

24. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру жəне кеңейту, 
республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар 
мен мемлекеттік қорық аймақтарын тарату жəне олардың 
аумақтарын кішірейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми 
жəне техникалық-экономикалық негіздемелердің жобаларына 
мемлекеттiк экологиялық сараптамасының болуы

25.  Өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi ресурстарын алу мен 
пайдалануға арналған биологиялық негiздемелеріне 
мемлекеттiк экологиялық сараптамасының болуы жəне оның 
талаптарының сақтауы

26. Қалалар мен аумақтарды, оның iшiнде арнайы экономикалық 
аймақтар аумақтарын жəне шаруашылық қызметін жүргiзудiң 
айрықша режимiндегi аумақтарды салудың (дамытудың) 
бас жоспарларының жобаларына мемлекеттiк экологиялық 
сараптамасының болуы жəне оның талаптарының орындалуы

27. Осы аумақтарды экологиялық зілзала немесе төтенше 
экологиялық жағдай аймақтарына жатқызуды негiздейтiн 
аумақтарды зерттеу материалдарына мемлекеттiк 
экологиялық сараптамасының болуы жəне оның 
талаптарының орындалуы

28. Шектес мемлекеттердiң қоршаған ортасына əсер етуi мүмкiн 
немесе оны жүзеге асыру үшiн шектес мемлекеттермен ортақ 
табиғи объектілерді пайдалану қажет болатын не шектес 
мемлекеттердiң Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттарында айқындалған, оның ішінде «Байқоңыр» кешені 
бойынша мүдделерiн қозғайтын шаруашылық қызмет жоба-
ларына мемлекеттiк экологиялық сараптамасының болуы 
жəне оның талаптарының орындалуы

Жердi пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
29. Топырақтың ластануына, қоқыстануына, тозуына жəне 

құнарлылығының төмендеуiне, топырақтың құнарлы қабатын 
алуға жол бермеу

Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiндегi экологиялық талаптар
30. Уытты заттардың табиғи объектiлерге көшуiн болғызбау үшiн 

технологиялық алаңдарды гидрологиялық оқшаулай оты-
рып, жер қойнауын пайдаланудың қалдықтарын ұйымдасқан 
түрде жинау мен сақтаудың инженерлiк жүйесiнің болуы жəне 
оны қолдану

31. Ұңғыма құрылысы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда 
салынған жағдайларда, тек қана ұрасыз технологияның бо-
луы жəне оны қолдану

32. Шламдарды кəдеге жарату жəне бұрғылау процесiнде 
қайтадан пайдалану, қоршаған ортаға қайтару үшiн, 
пайдаланылған бұрғылау ерiтiндiлерiн, бұрғылаудан, ка-
рьерлерден жəне шахтадан шыққан сарқынды суды бейта-
раптандыру

33. Қызметi жер асты суы объектiлерiнiң жай-күйiне зиянды əсер 
ететiн немесе зиянды əсер етуi мүмкiн жеке жəне заңды 
тұлғалар су объектiлерiнiң ластануын жəне тартылуын 
болғызбайтын шаралар қабылдауға міндетті

34. Пайдаланудан шығарылған суды сiңiрме ұңғымаларға ай-
дау жүргiзiлетiн ауданда жақын жердегi ұңғымалардағы, 
судың сапасына қоршаған ортаны қорғау бойынша 
мемлекеттiк органдарымен келiсiлген жоспар бойынша су 
пайдаланушылардың күшiмен жүйелi зертханалық байқаулар 
ұйымдастыру жоспарының болуы жəне оның орындалуы
Жер асты суларын барлау жəне (немесе) шығару кезiндегi экологиялық талаптар

35.  Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында 
көзделген талаптарды орындау бөлігінде жер 
асты суларының кен орындарын барлау мен игеру 
келiсiмшартының шарттарын сақтау

36. Жер асты суларына барлау жəне (немесе) өндiру процесiнде 
жарамсыз күйге келтiрiлген жер учаскелерiнде кешендi 
қалпына келтiру жұмыстарының жүргiзiлуі

37. Ашылған су тұтқыш жиектерiнің ластануын болғызбайтындай 
оны сенiмдi оқшаулаумен қамтамасыз ету

Су объектiлерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
38. Су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн кəсiпорындар мен 

басқа да құрылыстарды қоршаған ортаны қорғаудың, жер 
қойнауын қорғаудың, су ресурстарын молайту мен ұтымды 
пайдаланудың талаптары мен ережелерiн сақтай отырып, 
сондай-ақ аталған объектiлер қызметiнiң экологиялық сал-
дарларын ескере отырып орналастыру

Сарқынды суды ағызып жiберу кезiндегi экологиялық талаптар
39. Сарқынды суларды бар табиғат пайдаланушылар олардың 

қоршаған ортаға əсерiн болғызбау жөніндегі қажеттi шара-
ларды қабылдауға мiндеттi

40. жерасты сулары минералға қаныққан, ауызсу, 
бальнеологиялық, техникалық қажеттіліктер үшін, сондай-ақ 
ирригация жəне мал шаруашылығы мақсатында пайдаланыл-
майтын немесе пайдалануға болмайтын, жерасты сутұтқыш 
белдеулерге сарқынды суларды айдауды қоспағанда, 
сондай-ақ қосымша ілесіп шыққан шахта жəне карьер сула-
рын жинақтауыш тоғандарға жəне (немесе) буландырғыш 
тоғандарға ағызуды қоспағанда, нормативтiк көрсеткiштерге 
дейін тазартылмаған сарқынды суларды төгу

41. Сарқынды суды, олардың тазалану деңгейiне қарамастан, 
орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау көздерiнiң 
санитарлық қорғалу аймақтарындағы, курорттардағы, суға 
түсуге арналған жерлердегi су айдындарына ағызып жiберуге 
жол берiлмейді

42. Сарқынды суды су объектілеріне, жер қойнауына, сарқынды 
су жинақтауыштарға, жергілікті жердің рельефіне ағызуды 
жүзеге асыратын немесе су бөлудің тұйықталған циклінде 
жұмыс істейтін табиғат пайдаланушылар су көлемін есеп-
теу аспаптарының жəне су тұтыну мен су бөлуді есепке алу 
журналының болуы жəне оны жүргізу

Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық аймағында шаруашылық жəне өзге 
де қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық талаптар

43. Айналымға тартылмайтын жəне жер қойнауына айдалмай-
тын бұрғылау қалдықтарын (шламдар мен ерітінділерді) 
залалсыздандыру мен сақтау жөніндегі барлық операция-
лар Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық 
аймағынан тысқары жерде арнайы полигонның болуы

44. Теңіздегі өндірістік (бұрғылау, өндіру, пайдалану) объекті лерде 
жəне оларға қызмет көрсететін кемелерде сарқынды суларды 
тазарту мен залалсыздандыруға немесе сарқынды суларды 
жинауға, сақтауға жəне кейіннен арнаулы кемелерге неме-
се жағалаудағы қабылдау құрылғыларына беруге ар нал ған 
қондырғының болуы. Қоқысты жинау немесе өңдеу (ұнтақтау 
немесе сығымдау) үшін тиісті құрылғылардың болуы.

45. Бұрғылау қондырғыларының Халықаралық теңіз 
ұйымының тұншықтыратын газ шығарындыларының шекті 
мəндері жөніндегі талаптарына сай келетін іштен жану 
двигательдерінің болуы жəне қолдануы

46. Теңізде мұнай операцияларын жүргізу кезінде, мұнай мен 
құрамында мұнай бар жүктерді тасымалдайтын əрбір теңіз 
құрылысында жəне əрбір кемеде төгілудің зардаптарын 
шектеу жəне жинау үшін материалдар мен абсорбенттердің 
орналастырылуы

Теңізде барлау мен өндіру кезіндегі экологиялық талаптар
47. Кеме қатынауға болатын акваторийде мұз қабаты болған 

жағдайда бұрғылау баржасынан немесе платформасынан 
бұрғылау жұмыстарын жүргізу, көмірсутегінің ықтимал төгілуін 
тұмшалау үшін қажетті жабдықтары бар мұзжарғыш түріндегі 
кеменің ұдайы бірге болуымен жүзеге асырылуға тиіс.

48. Жер қойнауын пайдаланушы мұнай операцияларын жүргізу 
кезінде авариялық төгілулердің алдын алу, оларды оқшаулау 
жəне жою жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз етуге тиіс.

Кеме жүзуіне қойылатын экологиялық талаптар
49. Кемелер отынды жабық алып жүру жүйелерімен, ластанған 

сулар мен тұрмыстық қоқыстарды жинайтын ыдыстар-
мен жабдықталуы, ашық су айдынына төгінділер мен 
шығарындыларға мүмкіндік бермейтін құрылғылармен 
жарақталуы жəне қолдануы
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50. Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңізде жүзу 
заңнамасының талаптарына сəйкес сусымалы материалдар-
ды, химиялық реагенттер мен қауіпті жүктерді тасымалдау 
олардың қоршаған ортаға жайылуын болдырмайтын жабық 
контейнерлердің жəне арнаулы ыдыстардың болуы жəне 
қолдануы

51. Теңізде кемелерге май құю кезінде отынның жəне жанар-
жағар май материалдарының төгілуі мен ағып кетуін болдыр-
майтын жүйелердің болуы жəне қолдануы

52. Кемелер кеме палубаларының мұнай өнімдерімен 
ластануына, су айдындарына ластанған сарқынды сулардың 
ағуына жол бермейтін жабдықпен жарақталуы жəне қолдануы

Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық аймағындағы қоршаған ортаның 
мониторингі

53. Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық 
аймағында шаруашылық қызметін жүзеге асыратын жер 
қойнауын пайдаланушы өндірістік қызметті жоспарлау жəне 
одан əрі жүзеге асыру кезеңінен бастап жыл сайын (мұзбен 
жабылған теңіз акваториясында қысқы кезеңдегі мониторингті 
қоспағанда, төрт климаттық маусым бойынша) барлық 
келісім шарт аумағы бойынша қоршаған ортаға өндірістік мо-
ниторинг жүргізуі

54. Өндірістік мониторинг өткізу кезінде жер қойнауын пайда-
ланушы өткен жылдардағы қадағалаулардың нəтижелерін 
ескеруі жəне қадағалауды ұзақ мерзім қатарынан жалғастыру 
мақсатында жұмыс алаңында (келісімшарттық аумақ шегінде 
жəне оның айналасында) орналасқан, жұмыс істеп тұрған 
станциялардың көрсеткіштерін пайдалануға тиіс

55. Авариялық жағдайлар туындаған жағдайда қоршаған 
ортаның авариялық ластану салдарының мониторингі 
кідіріссіз ұйымдастырылады

Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі жалпы экологиялық талаптар
56. Шаруашылық қызметі процесінде қалдықтар түзілетін 

жеке жəне заңды тұлғалар олармен қауіпсіз жұмыс істеу 
шараларын көздеуге, экологиялық жəне санитариялық-
эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жəне оларды кəдеге 
жарату, қайта өңдеу, залалсыздандыру жəне қауіпсіз жою 
жөніндегі іс-шараларды орындауға міндетті.

57. Қалдықтарды көму кезінде топырақ сеуіп, тығыздап жабу 
үшін қауіпсіз қалдықтарды қолдану жағдайларын қоспағанда, 
қауіпті қалдықтарды қауіпсіз қалдықтармен, сондай-ақ 
əртүрлі қауіпті қалдықтарды өндіру, тасымалдау жəне сақтау 
процесінде оларды өзара араластыруға болмайды.

58. Қалдықтарды орналастыру мен жоюдың жергілікті атқарушы 
органдардың шешімдерімен айқындалған орындарының 
болуы

59. Қалдықтарды қалпына келтіргенге немесе өңдегенге дейін үш 
жылдан аспайтын немесе оларды көмгенге дейін бір жылдан 
аспайтын мерзімге қауіпсіз сақтау үшін қалдықтарды сақтау 
орындарының болуы.

60. қалдықтарды кəдеге жаратуды жəне қайта өңдеуді неме-
се олардың көлемін жəне қауіпті қасиеттерін өзге де тəсіл-
дермен азайтуды жүзеге асыратын, сондай-ақ өндіріс жəне 
тұтыну қалдықтарын орналастырумен байланысты қызметті 
жүзеге асыратын І жəне ІІ санаттағы табиғат пайдаланушы 
бекіткен қалдықтарды басқару бағдарламасының болуы;

61. Қауіпті қалдықтар паспортының болуы 
62. Бүлінген жерлерде рекультивациялау жөнінде жұмыстар 

жүргізу;
Объектілерді пайдалану аяқталғаннан кейін олардың жай-
күйі мен қоршаған ортаға əсерін бақылауды жүргізуі 

63. Қауіпті қалдықтардың меншік иесі қауіптілік қасиеттерін 
көрсете отырып, қауіпті қалдықтардың бумасында 
таңбалаудың болуы. Мұндай қалдықтарды басқа тұлғаларға 
белгілі бір мерзімге берген кезде қалдықтардың меншік иесі 
оларды осы қалдықтардың қауіпті қасиеттері туралы жəне 
олармен жұмыс істеу кезінде сақтық шаралары туралы жаз-
баша нысанда хабарлайды.

64. Полигонның иесінде учаскеде қабылданған қалдық тобының 
алынғаныны туралы жазбаша растаудың болуы жəне осы 
құжаттаманы бес жыл бойы сақталуы.

65. Қауіпті қалдықтар орналастырылған жер қалдықтың түрі, 
оның қауіптілік деңгейі жəне көмілген күні көрсетілген, айы-
рым белгілерінің жақсы көрінетін жерде орналастырылуы

66. Қауіпті қалдықтарды жинауды, кəдеге жаратуды, тасымалда-
уды жəне орналастыруды жүзеге асыратын кəсіпорындарда 
төтенше жəне авариялық жағдайлар кезінде іс-қимылдар 
жоспарларының болуы

67. Жойылуы қиын органикалық ластауыштары бар қалдықтарды 
сақтау пункттерінде жойылуы қиын органикалық ластауыш-
тардың қоршаған ортаға жəне халықтың денсаулығына əсерін 
болғызбауды қамтамасыз ететін қорғаныс құралдарының 
болуы. 

68. Қалдықтарды сақтау кейіннен кəдеге жарату, өңдеу немесе 
түпкілікті көму мақсатында əрбір қалдық түрлері үшін жобалау 
құжаттамасында белгіленген кезеңге арнайы жабдықталған 
жерлердің (алаңдарда, көмбелерде, қоймаларда) болуы

69. Қалдықтарды көмуге арнайы жабдықталған полигондардың 
болуы.

70. Əрбір полигон олардың қоршаған ортаға теріс əсерінің алдын 
алу үшін атмосфералық шығарындылардың (қоқыс газы), 
сақтауға қойылған қалдықтарда құралатын сүзінді судың 
жəне сарқынды сулардың мониторингі жүйесінің болуы

71. Полигонның иесі биологиялық іритін қалдықтарды көму 
көлемін азайту жəне қоқыс газды бақылау мен кəдеге жарату 
жүйелерін енгізу арқылы полигонда метанның құралуын азай-
ту жөнінде шаралар қабылдауға тиіс.

72. Қалдықтарды көму полигонының қызметі қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті органмен келісілген мерзімде 
учаскені экологиялық талаптарға сəйкестікке келтіру 
жөніндегі жоспардың болуы,

73. Полигон жабылғаннан кейін жерлерді рекультивациялау 
жөніндегі іс-шараларды жəне қоршаған ортаға əсердің 
мониторингін жүргізу үшін тарату қорының болуы. 

74. Көму үшін қабылданатын қалдықтарды қабылдау мен сынып-
тау рəсімін растайтын құжаттардың болуы.
Көму үшін қабылданатын қалдықтарды қабылдау мен сынып-
тау рəсімін полигон иесі белгілейді жəне қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті органмен келісіледі.

75. Бақылауды, мониторингті жəне (немесе) талдауды жүргізетін 
аккредиттелген зертханалардың болуы немесе аккредиттел-
ген зертханалармен жасалған шарттың болуы.

76. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының əрбір секциясы 
үшін газ мониторингін жүргізу.

77. Жер асты суларынан алынған сынамаларда талданатын 
параметрлер осы жердегі сүзінді судың күтіліп отырған 
құрамына жəне жер асты суларының сапасына негізделуге 
тиіс. Талдама есебі үшін параметрлерді таңдау процесінде 
жер асты суларының жылдамдығы мен ағыс бағыты 
айқындалуға тиіс.

78. Полигон (полигонның бөлігі) жабылғаннан кейін полигонның 
иесі аумақты рекультивациялауды жүзеге асырады жəне 
1-сыныптағы полигондар үшін - отыз жыл бойы, 2-сынып 
полигондары үшін – жиырма жыл бойы қоқыс газдың жəне 
сүзінді судың шығарындыларына мониторинг жүргізеді.

79. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндет-
темелері қолданылатын өнім (тауарлар) тізбесіне сəйкес 
өнімді (тауарларды) Қазақстан Республикасының аумағында 
өндіруді жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
аумағына əкелуді жүзеге асыратын жеке жəне заңды 
тұлғалар өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 
міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) 
тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған 
қалдықтарды жəне оның (олардың) орамасын жинауды, тасы-
малдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды 
жəне (немесе) кəдеге жаратуды қамтамасыз етуге міндетті 

80. Қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің жəне кəдеге жара-
тудың меншікті жүйесі бар өндірушілер (импорттаушы-
лар) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган 
айқындаған тəртіпке сəйкес өндірушілердің (импорт таушы-
лардың) кеңейтілген міндеттемелері бойынша міндетте-
мелерді орындағанын растау ретінде өндірушілердің 
(импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің опе-
раторына өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 
міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұты-
нушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қал-
дықтарды жəне оның (олардың) орамасын жинауды, қайта 
өңдеуді жəне кəдеге жаратуды растайтын құжаттарды 
ұсынады
Радиоактивті қалдықтарды сақтау жəне (немесе)көму пункттеріне қойылатын

экологиялық талаптар
81. Жер үсті суларының, ызасулардың жəне жер асты 

суларының радиоактивті ластану есебі ерітінділердің 
сүзілуінің жəне ластанудың жылдамдығын, олардың таралу 
қабілеттерін жəне су сиятын тау жыныстарының сорбциондық 
мүмкіндіктерін айқындау үшін орындалатын арнайы 
гидрологиялық жəне гидрогеологиялық зерттеулер жүргізу 
негізінде орындалады.

Парниктік газдардың жəне озонды бұзатын заттардың шығарындыларына жол берілетін 
шаруашылық жəне өзге де қызметке қойылатын жалпы талаптар

82. Озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстар 
жүргізу, құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықты 
жөндеу, монтаждау, оған қызмет көрсету қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган беретін 
рұқсаттың болуы
Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері саласындағы мемлекеттік реттеу

83.  Қызметін мұнай-газ, электроэнергетика, тау-кен өндіруші, 
металлургия, химияның реттеуші салаларында, құрылыс 
материалдарын: цемент, əк, гипс жəне кірпіш өндіруге 
қатысты өңдеуші салада жүзеге асыратын табиғат 
пайдаланушылардың парниктік газдар шығарындыларын 
жылына көміртегі қостотығының жиырма мың тонна-
сына тең келетін мөлшерден асатын парниктік газдар 
шығарындыларына квоталарының болуы.

Лауазымды адам (адамдар):______________ _____________ ____________
   (лауазымы) (қолы) (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
     ______________ _____________ ____________
   (лауазымы) (қолы) (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)

Тексерілетін субъектінің басшысы: ____________ _____________ ________
   (лауазымы) (қолы) (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16159 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 қараша               №196             Алматы қаласы 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді 
ноталарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және 
өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі 
№ 239 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы жəне «Бағалы 
қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын шығару, орнала-
стыру, айналысқа жіберу жəне өтеу тəртібін жəне талаптарын жетілдіру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын шығару, орнала-
стыру, айналысқа жіберу жəне өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі № 239 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14423 болып тіркелген, 2016 жылғы 5 
желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді 
ноталарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу жəне өтеу қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қағидаларда Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда, «Қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы (бұдан əрі – КЖТҚҚ туралы заң), «Дербес деректер жəне 
оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы, «Төлемдер жəне төлем жүйелері тура-
лы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ұғымдар, 
сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) бір реттік код – жеке тұлғаның сұрауы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен 
жасалатын жəне жеке тұлғаның Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алуына 
немесе сатуына рұқсат бергенде бір реттік пайдалануға арналған электрондық цифрлық 
символдардың бірегей қатары;

2) веб-портал – жеке тұлғаға Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алуға немесе 
сатуға қол жеткізу орнын ұсынатын ақпараттық жүйе;

3) жеке тұлғаны сəйкестендіру – жеке тұлғаның шот жəне (немесе) электрондық əмиян ашу 
жəне Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарымен мəмілелерді жүзеге асыру құқығын нақты 
растау мақсатында жеке тұлғаның нағыз өзі екенін айқындау рəсімі;

4) көп реттік код – жеке тұлғаның сұрауы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен 
жасалатын жəне жеке тұлғаға Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алуға немесе 
сатуға рұқсат берілген кезде белгілі бір уақыт кезеңі ішінде көп рет пайдалануға арналған 
электрондық цифрлық символдардың бірегей қатары;

5) кірістілік мөлшерлемесі – Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру немесе 

құнын төлеп алу бағасын есептеу үшін пайдаланылатын жеке тұлғалардан Ұлттық Банктің қысқа 
мерзімді ноталарын сатуға немесе құнын төлеп алуға жасалатын мəмілелердің параметрі;

6) қадағалау бөлімшесі – Ұлттық Банктің бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеуге 
жауапты бөлімшесі;

7) Орталық – «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп ай-
ырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны;

8) уəкілетті бөлімше – Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын шығаруға жəне 
орналастыруға жауапты Ұлттық Банктің бөлімшесі;

9) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын құнын төлеп алу – Ұлттық Банктің қысқа мерзімді 
ноталарының айналыс мерзімі аяқталғанға дейін оларды бағалы қағаздардың қайталама 
нарығында Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын одан əрі сату мүмкіндігімен Ұлттық 
Банктің оларды ұстаушы болып табылатын жеке тұлғадан сатып алуы;

10) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын өтеу – эмитенттің Ұлттық Банктің қысқа 
мерзімді ноталарының (кейіннен сату мақсатынсыз) номиналды құнын электрондық ақшамен 
төлеу жолымен орналастырылған қысқа мерзімді ноталарын айналыстан алу əрекеттері;

11) шот – орталық депозитарий Ұлттық Банкке жəне (немесе) мемлекеттік бағалы 
қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде жеке тұлғаға ашылған Ұлттық Банктің қысқа 
мерзімді ноталарын есепке алуға арналған шот;

12) электрондық əмиян – микропроцессор (чип), дербес компьютердің бағдарламалық 
қамтамасыз етуі, операторы Орталық болатын жəне (немесе) оларға рұқсатты қамтамасыз 
ететін электрондық ақша жүйесінде пайдаланылатын электрондық ақша сақталатын өзге 
бағдарламалық-техникалық құрал;

13) электрондық қосымша – мобильді телефондарда жəне өзге құрылғыларда не веб-
порталдарда Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу немесе сату қызметін жеке 
тұлғаларға ұсынуға арналған арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету.»;

18 жəне 19-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Шот жəне (немесе) электрондық əмиян ашу өтінімінде мынадай мəліметтер қамтылады:
1) жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса);
2) жеке сəйкестендіру нөмірі;
3) мобильді телефон нөмірі;
4) электрондық пошта мекенжайы;
5) Қағидалардың 19-тармағында көрсетілген жеке тұлғаны сəйкестендіру мақсатында 

орталық депозитарийге, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне өзге үшінші тұлғаларға 
жеке тұлғаның дербес деректерін жинауға, өңдеуге жəне жариялауға келісімі туралы белгі.

19. Жеке тұлғаны сəйкестендіру үшін мыналар пайдаланылады:
1) жеке тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы;
2) немесе Орталық жəне орталық депозитарий ақпарат алмасу туралы келісім жасаған 

екінші деңгейдегі банк немесе Ұлттық пошта операторы шығарған төлем карточкасының дерек-
темелері (төлем карточкасының нөмірі, қолданылу мерзімі, төлем карточкалар жүйесінің атауы);

3) немесе орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жеке тұлғаға ашылған қосалқы 
шоттың нөмірі;

4) немесе Қағидалардың 18-тармағының 1), 2) тармақшаларында көзделген бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорында бар мəліметтер; 

5) немесе орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген жеке тұлғаны 
сəйкестендіру тəсілдері.»;

мынадай редакциядағы 19-1-тармақпен толықтырылсын:
«19-1. Жеке тұлғаны Қағидалардың 19-тармағының 1) тармақшасында көзделген тəсілмен 

сəйкестендіру кезінде электрондық қосымшада шот жəне (немесе) электрондық əмиян ашу 
өтініміне клиенттің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі қоса беріледі.».

2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы 
тармақтың 2), 3) тармақшаларында жəне осы қаулының 3-тармағында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төр-
ағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16037 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 қараша               № 197            Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу 

мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес қоса беріліп отырған Өзгерістер енгізілетін Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық 
актілерінің тізбесі бекітілсін.

2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төр-
ағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 2 қарашадағы №197 қаулысына қосымша

 
Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын 

реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

1. «Жобалық қаржыландыру жəне секьюритилендiру кезде бөлінген активтердің құрамына 
кіретін ақшаны инвестициялауды жүзеге асыруға қойылатын талаптарды жəне бөлінген ак-
тивтер есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 ақпандағы №38 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7475 тіркелген, 
2012 жылғы 24 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде № 261-266 (27340) жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақта:
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жəне Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15175 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №54 қаулысымен бекітілген Эмитенттерге жəне 
олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ 
қор биржасы тізімінің ж екелеген санаттарына қойылатын талаптарға (бұдан əрі - № 54 талап-
тар) сəйкес келетін борыштық бағалы қағаздар;

2) қор биржасының ресми тізіміне енгі зілген жəне № 54 талаптарда көзделген талаптарға 
сəйкес келетін акциялар;»;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар:
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі;
Еуропалық қайта құру жəне даму банкi;
Америкааралық даму банкi;
Халықаралық есеп айырысу банкi;
Азиялық даму банкi;
Африкалық даму банкi;
Халықаралық қаржылық корпорация;
Ислам даму банкi;
Еуропалық инвестициялық банк;
Еуразиялық даму банкi;
Еуропалық Кеңестің Даму Банкі;
Скандинавия инвестициялық банкі;»;
10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) базалық активі мыналар:
шетелдік жəне ұлттық валюта;
валюталық индекстер;
Лондондық қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London billion market association) 

қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сай келетiн жəне осы қауымдастықтың 
құжаттарында «Лондондық сапалы жеткiзiлiм» («London good delivery») стандарты ретiнде 
белгіленген тазартылған қымбат металдар;

 қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жəне № 54 талаптарда көзделген талаптарға 
сəйкес келетін бағалы қағаздар;

осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Есептік көрсеткіштердің (индекстердің) тізбесінде 
айқындалған есептік көрсеткіш тер (индекстер);

көрсетілген тауар активтерінің нақты жеткізілуін жүзеге асырмай, осы қаулыға 2-қосымшада 
Тауар активтерінің тізбесінде айқындалған тауар активтері, сондай-ақ тауар активтерінің 
индекстері болып табылатын туынды қаржы құралдары жəне туынды бағалы қағаздар;».

2. «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі бірыңғай 
тіркеуші қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 тамыздағы № 167 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9803 тіркелген, 2014 жылғы 18 қарашада «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін 
жүргізу жөніндегі бірыңғай тіркеуші қызметін жүзеге асыру қағидаларында:

9-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) тізілімдер жүйесінде операциялар жүргізілген Қағидалардың 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 жəне 74-тармақтарында көрсетілген құжаттар;»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі шартты (бұдан 

əрі - шарт) жасау кезінде эмитент ұсынған құжаттар негізінде тіркеуші тізілімдер жүйесіне 
эмитент туралы мəліметтерді енгізеді жəне оған жарияланған бағалы қағаздарды есепке 
алуға арналған жеке шот жəне сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған 
жеке шот ашады.

Инвестициялық пай қорының пайларын есепке алу үшін тіркеуші инвестициялық пай 
қорының басқарушы компаниясы ұсынған мынадай құжаттар негізінде инвестициялық пай 
қорының орналастырылған пайларын есепке алуға арналған инвестициялық пай қорының 
басқарушы компаниясының жеке шотын ашады:

жарғының көшірмесі;
инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының жеке шот ашуға бұйрығы;
пайлардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің көшірмесі;
инвестициялық пай қоры қағидаларының көшірмесі;
инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы анықтаманың немесе куəліктің көшірмесі;
жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған 

құжаттарға қол қою құқығы бар басқарушы компания өкілдерінің нотариат куəландырған қол 
қою үлгілері мен заңды тұлғаның мөрінің таңбасы (ол болған кезде), мынадай мəліметтер:

тіркеушінің атауы;
инвестициялық пай қорының атауы;
құжатқа қол қоюға құқық беретін басқарушы компанияның атауы;
басқарушы компания өкілінің лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), жеке басын 

куəландыратын құжат деректері;
осы құжатта бар қол қою үлгілері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде ашылған жеке 

шоты бойынша операцияларды жəне ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті 
болып саналатынына нұсқау;

жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған 
құжаттарды растау құқығы бар кастодиан өкілдерінің нотариат куəландырған қол қою үлгілері 
мен заңды тұлғаның мөрінің таңбасы (ол бар болса), мынадай мəліметтер:

тіркеушінің атауы;
инвестициялық пай қорының атауы;
басқарушы компанияның атауы;
инвестициялық пай қорының активтерін есепке алуды жүзеге асыратын кастодианның атауы;
кастодиан өкілінің лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), жеке басын куəлан-

дыратын құжат деректері;
осы құжатта бар қол қою үлгілері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде ашылған жеке 

шоты бойынша операцияларды жəне ақпараттық операцияларды растау кезінде міндетті бо-
лып саналатынына нұсқау қамтылатын құжаттар.»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Егер бағалы қағаздарға меншік құқығы бірнеше тұлғаға тиесілі болса, тізілімдер 

жүйесіндегі жеке шот олардың ортақ өкілінің жеке шот ашуға бұйрығы негізінде ортақ меншіктің 
барлық қатысушыларының оны сайлау туралы жазбаша келісімін қоса бере отырып ашылады.»;

37-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Жеке шоттар бойынша операция жүргізу кезінде тіркеуші бағалы қағаздарды 

ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректеріне қарай мəмілеге қатысушылардың бұйрықтары 
мазмұнының Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына 
сəйкестігін тексереді жəне бұйрықтарға қойылған қолдардың жеке шоттар бойынша опера-
циялар мен ақпараттық операцияларды тіркеуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар 
заңды тұлға өкілдерінің нотариат куəландырған қол қою үлгілері, заңды тұлғаның мөр таңбасы 
(ол бар болса) бар құжатта немесе мəміле тарабы не сенімхат бойынша өкілдері болып табы-
латын жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжатта (түпнұсқасында немесе нотариат 
куəландырған көшірмесінде) көрсетілген қолдарға сəйкестігін тексеруді жүзеге асырады.»;

41-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«41. Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды 

(эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету 
құқықтарын) есептен шығару (есепке жазу) операцияларын тіркеуші эмиссиялық бағалы 
қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша та-
лап ету құқықтарымен) мəмілелерді тіркеу туралы қарсы бұйрықтарды жəне Қағидалардың 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 66 жəне 69-тармақтарында белгіленген 
жағдайларды қоспағанда, Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
нарығы туралы заңнамасына сəйкес осы операцияны жүргізу үшін қажетті өзге құжаттарды 
алған кезде жүргізеді.»;

48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«48. Банктер жəне банк қызметі туралы заңға сəйкес жүзеге асырылатын эмитентті қайта 

құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарына 
есепке жазу операциясы эмитенттің осы эмитентті қайта құрылымдау процесін жүзеге асыруға 
байланысты жойылған эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың жеке шоттарынан есеп-
тен шығарылғаннан кейін эмитенттің қайта құрылымдау жоспары болған кезде эмитенттің 
бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.»;

51-тармақ алып тасталсын;
52, 53, 54, 55 жəне 56-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«52. Акционерлік қоғамдарды қайта ұйымдастыру кезінде тіркелген тұлғалардың жеке 

шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жазу) операци-
ясы Қағидалардың 53, 54, 55 жəне 56 - тармақтарында айқындалған тəртіппен жүргізіледі.

Акционерлік қоғамдарды қайта ұйымдастыру кезінде құқықтарына ауыртпалық салынған 
жəне (немесе) сенімгерлік басқарудағы тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке 
шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жазу) операциясы Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, бағалы қағаздардан ауыртпалықты алу (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) жəне (немесе) сенімгерлік басқарушы 
туралы жазбаны алып тастау операцияларын жүргізу талабымен жүргізіледі.

Тіркеуші орталық депозитарийдің жеке шоты бойынша Қағидалардың 53, 54, 55 жəне 
56-тармақтарында көзделген операциялар жүргізілгеннен кейін бір сағат ішінде оған ілеспе 
хатты, қайта ұйымдастырылатын акционерлік қоғамдар акционерлерінің жалпы жиналысы 
шешімінің көшірмесін жəне тізілімдер жүйесіндегі орталық депозитарийдің жеке шотынан 
үзінді-көшірмені жібереді.

53. Акционерлік қоғамдарды біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде бағалы 
қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есепке 
жазу) операциясын тіркеуші қайта ұйымдастырылатын акционерлік қоғамдардың акционерлері 
жалпы жиналысының шешімі, біріктіру туралы шарт, егер осындай қайта ұйымдастыру үшін 
Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына, Қазақстан Республикасының сақтандыру 
жəне сақтандыру қызметі туралы, бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы заңнамасына сəйкес уəкілетті органның рұқсаты талап етілетін болса, акционерлік қоғамды 
ерікті түрде қайта ұйымдастыру жүргізуге уəкілетті органның рұқсаты жəне жаңадан құрылған 
ұйымның бұйрығы негізінде жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке 
шотынан акцияларды есептен шығару жəне оларды қайта ұйымдастырылған акционерлік 
қоғамдардың тіркелген тұлғаларының жеке шоттарына есепке жазу жолымен жүргізеді.

54. Акционерлік қоғамды басқа акционерлік қоғамға қосу нысанында акционерлік 
қоғамдарды қайта ұйымдастыру кезінде бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке 
шоттарынан (жеке шоттарына) есептен шығару (есепке жазу) операциясын тіркеуші қайта 
ұйымдастырылатын акционерлік қоғамдардың акционерлері жалпы жиналысының шешімі, 
қосу туралы шарт, егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасының банктік 
заңнамасына, Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы, 
бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес уəкілетті 
органның рұқсаты талап етілетін болса, акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру 
жүргізуге уəкілетті органның рұқсаты жəне қосу жүзеге асырылатын акционерлік қоғамының 
бұйрығы негізінде:

1) қосылатын акционерлік қоғамының акцияларын кейіннен оларды жоя отырып тіркелген 
тұлғалардың жеке шоттарынан есептен шығару жəне оларды қосу жүзеге асырылатын 
акционерлік қоғамның жеке шотына есепке жазу; 

2) қосу жүзеге асырылатын акционерлік қоғамның акцияларын жарияланған бағалы 
қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотынан жəне (немесе) сатып алынған бағалы 
қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотынан есептен шығару жəне оларды қосылатын 
акционерлік қоғамның акцияларын ұстаушылары бұрын болған тіркелген тұлғаларының жеке 
шоттарына есепке жазу жолымен жүргізеді.

55. Акционерлік қоғамды бөлу нысанында қайта ұйымдастыру кезінде бағалы қағаздарды 
тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) есептен шығару (есепке жазу) 
операциясын тіркеуші акционерлердің жалпы жиналысының шешімі, бөлу балансы, егер осын-
дай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына, Қазақстан 
Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы, бағалы қағаздар нарығы, 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес уəкілетті органның рұқсаты та-
лап етілетін болса, акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру жүргізуге уəкілетті 
органның рұқсаты жəне бөлу нəтижесінде құрылған акционерлік қоғамдардың бұйрықтары 
негізінде жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттердің жеке шотынан 
акцияларды есептен шығару жəне оларды қайта ұйымдастырылатын қоғамның тіркелген 
тұлғаларының жеке шоттарына есепке жазу жолымен жүргізеді.

56. Акционерлік қоғамды бөліп шығару нысанында қайта ұйымдастыру кезінде тіркелген 
тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есеп-
ке жазу) операциясын тіркеуші акционерлердің жалпы жиналысының бөліп шығару туралы 
шешімі, бөлу балансы, егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасының 
банктік заңнамасына, Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі ту-
ралы, бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес 
уəкілетті органның рұқсаты талап етілетін болса, акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта 
ұйымдастыру жүргізуге уəкілетті органның рұқсаты жəне жаңадан құрылған акционерлік 
қоғамның (акционерлік қоғамдардың) бұйрығы (бұйрықтары) негізінде жүргізеді.»;

59-1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) егер көрсетілген келісімнің болуы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 

немесе кепіл шартында көзделген жағдайда, кепілге берілген бағалы қағаздар бойынша талап 
ету құқықтарының (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша 
талап ету құқықтарының) өтуіне кепіл ұстаушының жазбаша келісімі.»;

63-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастауды тіркеуші мыналарға байланысты 

мүлікті сенімгерлік басқару шарты тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, сенімгерлік басқару 
құрылтайшысы мен сенімгерлік басқарушы берген сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны 
алып тастау туралы қарсы бұйрықтары негізінде жүргізеді:

сенімгерлік басқарушы-азаматтың қайтыс болуына, ол қайтыс болды деп жариялануға, 
ол əрекетке қабілетсіз немесе əрекет қабілеттілігі шектеулі, хабарсыз жоғалып кетті деп 
танылуға; сенімді басқарушы заңды тұлғаның таратылуына байланысты - сенімгерлік басқару 
құрылтайшысының хабарламасының негізінде;

сенімгерлік басқарушының сеніп тапсырылған мүлікті өзі басқаруының мүмкін болмауына 
байланысты сенімгерлік басқару құрылтайшысының бас тартуына байланысты - сенімгерлік 
басқару құрылтайшысының хабарламасының негізінде;

сенімгерлік басқарушының сеніп тапсырылған мүлікті өзі басқаруының мүмкін болмауына 
байланысты сенімгерлік басқарушының бас тартуына байланысты - сенімгерлік басқарушының 
хабарламасының негізінде;

сенімгерлік басқарушыға, егер ол шартта көзделсе, шығындар мен сыйақыны төлеу 
талабымен құрылтайшының шартты орындаудан бас тартуына байланысты - сенімгерлік 
басқарушының хабарламасының негізінде;

сенімгерлік басқарушыға, егер ол шартта көзделсе, оған сыйақы төлей отырып, кепілмен 
ауыртпалық салынған мүлік басқаруға берілгені туралы оған хабарланбаған жағдайда 
сенімгерлік басқарушының бас тартуына байланысты - сенімгерлік басқарушының хабарлама-
сының негізінде.»;

65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«65. Акциялар шығарылымы жойылған кезде тіркеуші уəкілетті органның акциялар 

шығарылымының жойылғаны туралы хабарламасын алғаннан кейін акцияларды олардың 
ұстаушыларының жеке шоттарынан жəне эмитенттің жеке шоттарынан бір мезгілде есептен 
шығару операцияларын жүргізеді.

Акциялар шығарылымы жойылған, эмитент таратылған не қайта ұйымдастырылған жағ-
дайда, тізілімдер жүйесін жүргізу тоқтатылады.»;

67-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«67. Тіркеуші жеке шотты жабу бойынша операцияны жеке шотты жабуға бұйрықтың 

негізінде жүргізеді. Жеке шот жабылған кезде клиентке тіркеушінің ішкі құжатында белгіленген 
нысанда тиісі хабарлама жіберіледі.

Оларға қатысты банкроттық немесе тарату рəсімі аяқталған заңды тұлғалардың жеке шотта-
рын жабу бойынша операция жəне ондай жеке шоттарда бағалы қағаздар болмаған жағдайда, 
заңды тұлға қызметінің тоқтатылғанын растайтын Бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 
тізілімінің мəліметтері негізінде жүзеге асырылады. 

Қайтыс болған деп танылған немесе қайтыс болған деп жарияланған жеке тұлғалардың 
жеке шоттарын жабу бойынша операция жəне ондай жеке шоттарда бағалы қағаздар болмаған 
жағдайда, қайтыс болғаны туралы куəліктің (анықтаманың) жəне (немесе) тиісті сот шешімінің 
негізінде жүзеге асырылады.

Тіркеуші Қағидалардың 19-тармағына сəйкес ашылған жеке шотта бағалы қағаздарды жою 
немесе мұраға алу нəтижесінде барлық бағалы қағаздарды есептен шығарған күннен бастап 
алты ай ішінде онда бағалы қағаздар болмаған жағдайда жеке шотты жабуды жүзеге асырады.»;

75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Миноритарлық акционердің өтініш беру жəне тіркеушінің акционерлердің жалпы жи-

налысына қарауға енгізілген мəселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде миноритарлық 
акционерлер басқа акционерлермен біріккен жағдайдағы осы акционерлік қоғамның басқа 
миноритарлық акционерлеріне ақпарат тарату тəртібі тіркеушінің басқа миноритарлық 
акционерлерді хабардар ету мерзімі жəне хабардар ету тəсілдері қамтылатын тіркеушінің 
қағидалар жинағында белгіленеді.»;

77-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне тіркеушінің ішкі құжаттарында айқындалған 

уəкілетті тұлғалар қол қояды жəне тіркеушінің мөрімен расталады.»;
80-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Эмитенттің ірі акционерлері туралы анықтамаға тіркеушінің ішкі құжаттарында айқындалған 

уəкілетті тұлғалар қол қояды жəне тіркеушінің мөрімен расталады.»;
81-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Акционерлер тізіміне тіркеушінің ішкі құжаттарында айқындалған уəкілетті тұлғалар қол 

қояды жəне тіркеушінің мөрімен расталады.»;
82-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жеке шоттан үзінді көшірмеге тіркеушінің ішкі құжаттарында айқындалған уəкілетті 

тұлғалар қол қояды жəне тіркеушінің мөрімен расталады.»;
87-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«87. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін немесе акционерлер тізімін беруді тіркеуші, 

егер бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін немесе акционерлер тізімін беруге бұйрық 
бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі немесе акционерлер тізімі жасалған күннен ерте емес 
берілу талабымен эмитенттен бұйрықты алған сəттен бастап жиырма төрт сағаттан кеш емес 
мерзімде жүзеге асырады.

Егер бағалы қағаздар номиналды ұстауға берілсе, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу 
немесе бағалы қағаздары номиналды ұстаудағы акционерлер туралы өзге ақпаратты ұсыну 
үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін немесе акционерлер тізімін беруді тіркеуші ол 
жасалған күннен бастап күнтізбелік жиырма сегіз күннен кеш емес мерзімде жүзеге асырады.»;

88-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұйрықтардың орындалуы туралы есепке тіркеушінің ішкі құжаттарында айқындалған 

уəкілетті тұлғалар қол қояды жəне тіркеушінің мөрімен расталады.»;
89-тармақтың 12) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мəтін 

өзгермейді;
91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«91. Тіркеушіге келіп түскен құжаттар келіп түскен құжаттарды тіркеу, эмитенттердің жəне 

тіркелген тұлғалардың бұйрықтарын есепке алу, сенімхаттарды есепке алу журналдарында 
тіркеледі. Тіркеуші құжатты қабылдағаннан кейін (ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып 
электрондық құжаттар қабылдау жағдайларын қоспағанда) өтініш білдірген тұлғаның сұрауы 
қабылдаған күнін (уақытын) жəне құжатты қабылдауды жəне тіркеуді жүзеге асырған тіркеуші 
қызметкерінің тегін, атын, əкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, оны қабылдау фактісін 
растайтын құжат береді.»;

95-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) тізілімдер жүйесінде операциялар жүргізілген Қағидалардың 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 жəне 74-тармақтарында көрсетілген құжаттар;».

3. «Эмиссиялық бағалы қағаздармен мəмілелерді бағалы қағаздарды номиналды ұстауды 
есепке алу жүйесінде тіркеу, номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды номиналды ұстауды 
есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені 
беру жəне номиналды ұстаушының ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9876 тіркелген, 2014 жылғы 28 
қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта 

эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мəмілелерді номиналды ұстау жүйесінде 
(орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу 
жүйесінде жəне (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды 
ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру жəне номиналды ұстаушының өзiнiң номи-
налды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық 
депозитарийдің жəне эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе 

ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мəмілелерді но-
миналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номинал-
ды ұстаушының есепке алу жүйесінде жəне (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу 
жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру жəне номи-
налды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы 
ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің жəне эмитенттің талап етуі бойынша табыс 
ету қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Эмиссиялық бағалы қағаздармен мəмілелерді бағалы 
қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеу, номиналды ұстаушының бағалы 
қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды ұстаушының жеке 
шотынан үзінді көшірмені беру жəне номиналды ұстаушының ақпаратты ашу қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта 

эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мəмілелерді номиналды ұстау жүйесінде 
(орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу 
жүйесінде жəне (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды 
ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру жəне номиналды ұстаушының өзiнiң номи-
налды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық 
депозитарийдің жəне эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидалары»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта 

эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мəмілелерді номиналды ұстау жүйесінде 
(орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу 
жүйесінде жəне (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды 
ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру жəне номиналды ұстаушының өзiнiң номи-
налды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық 
депозитарийдің жəне эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидалары (бұдан əрі - 
Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан əрі - Бағалы 
қағаздар нарығы туралы заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, 
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес əзірленді жəне номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе 
ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мəмілелерді номи-
налды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу тəртібін, номи-
налды ұстаушының есепке алу жүйесінде жəне (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу 
жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру талаптары мен 
тəртібін, сондай-ақ номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары 
бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің жəне эмитенттің талап 
етуі бойынша табыс ету тəртібін белгілейді.»;

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Номиналды ұстаушы клиентпен номиналды ұстау туралы шарт жасасқаннан кейін 

клиентке номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот жəне орталық депозитарийдің 
есепке алу жүйесінде жəне (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымында клиенттің қосалқы 
шотын ашады.

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шотты ашу үшін номиналды 
ұстаушы орталық депозитарийге Қағидалардың 5-тармағының талаптарына сəйкес оны ашу 
үшін қажетті барлық деректемелерді көрсете отырып, клиент туралы мəліметтер береді.

Жасырын жеке шоттарды жəне қосалқы шоттарды, сондай-ақ ойдан шығарылған аттарға 
жеке шоттарды жəне қосалқы шоттарды ашуға жол берілмейді. 

Осы Қағидалардың мақсатында шетелдік есеп айырысу ұйымы болып мыналар ұғынылады:
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақмерзімді 

кредиттік рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес-банк;

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» төмен емес ұзақмерзімді 
кредиттік рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 59-бабының 1-тар-
мағында белгіленген міндеттерді жүзеге асыратын номиналды ұстаушының функцияларына 
ұқсас функцияларды жүзеге асыратын шетелдік ұйым;

Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мəселелері жөніндегі халықаралық қауымдастықтың 
(International Securities Services Association) мүшесі болып табылатын Қазақстан Республика-
сының резиденті емес-ұйым.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Номиналды ұстаушының жеке шоты номиналды ұстаушыларға орталық депозитарийдің 

есепке алу жүйесінде немесе кастодианның есепке алу жүйесінде немесе шетелдік есеп 
айырысу ұйымында олар шетелдік бағалы қағаздарға қатысты немесе басқа шетелдік есеп 

айырысу ұйымдарға номиналды ұстау қызметін көрсету кезінде жеке шотты ашуға бұйрықтың 
жəне орталық депозитарийдің қағидалар жинағында немесе кастодианның немесе шетелдік 
есеп айырысу ұйымдарының ішкі құжатында айқындалған құжаттар негізінде ашылады.»;

17 жəне 18 - тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Резервтік көшірмелерді сақтау сейфтік операцияларды жүзеге асыратын, номиналды 

ұстаушымен үлестес емес ұйымда сыртқы тасымалдағыштарда (CD-R, CD-RW, Flash-Drive) 
жүзеге асырылады.

Резервтік көшірмелерді сақтау үшін сейфтік операцияларды жүзеге асыратын ұйыммен 
шарт жасалған (бұзылған) сəттен бастап күнтізбелік он күн ішінде номиналды ұстаушы шарт 
жасалған (бұзылған) ұйымның атауын, сондай-ақ жасалған шарттың күні мен нөмірін көрсете 
отырып, уəкілетті органды бұл туралы хабардар етеді.

Резервтік көшірмелер жаңартылған резервтік көшірмелермен ауыстырылғанға дейін 
сақталады.

Осы тармақ номиналды ұстаушылар болып табылатын екінші деңгейдегі банктерге 
қолданылмайды.

18. Сейфтік операцияларды жүзеге асыратын ұйыммен жасалатын шартта уəкілетті органға 
сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты қолда бары мен сақталу жайын тексеруге 
мүмкіндік беретін талаптар көзделеді.

Осы тармақ номиналды ұстаушылар болып табылатын екінші деңгейдегі банктерге 
қолданылмайды.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған 

нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мəмілелерді номиналды ұстау жүйесінде 
(орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу тəртібі. Номиналды ұстаушының есепке 
алу жүйесінде жəне (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды 
ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру талаптары мен тəртібі»;

19-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған 

нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқығымен) жасалған мəмілелерді номиналды ұстауды есепке 
алу жүйесінде тіркеу жеке шоттар бойынша тиісті операцияларды жүргізу арқылы жасалады.»;

22-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Орталық депозитарийден жеке шоттар бойынша операциялар жүргізілгені жөнінде 

растау алған күні номиналды ұстаушы мұндай операцияны номиналды ұстауды есепке алу 
жүйе сінде көрсетеді.»;

31-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен алынған тiркелген операциялар тура-

лы есептің негізінде жүзеге асырылатын акционерлік қоғамдарды қайта ұйымдастыру кезінде 
бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды 
есептен шығару (есепке жазу) операциялары;»;

35-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер номиналды ұстаушы клиентінің жеке шотында мəмілелер жүргізуге шектеулер 

белгіленген бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері 
бойынша талап ету құқығы) тұрса, онда Қағидалардың осы тармағында көрсетілген іс-əрекеттер 
салынған мұндай шектеулер туралы мəліметтерді орталық депозитарийге бір мезгілде бе-
румен, оларды мұндай бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқығы) есепке жазылатын жеке шотта міндетті түрде 
көрсетумен жəне ол шектеулерді салған адамға ол бойынша салынған шектеулермен мұндай 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бой-
ынша талап ету құқығы) одан əрі есепке алу жүзеге асырылатын жеке шоттың жаңа дерек-
темелерін көрсетумен жүргізілген операциялар туралы бір мезгілде хабарлай отырып жүзеге 
асырылады.»;

37-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы орталық депозитарийдің есепке 

алу жүйесінде операцияның орындалғаны туралы орталық депозитарийден растама алған 
күні тіркеушіге кастодиан растаған, басқарушы компанияның бұйрығында көрсетілген санда 
пайлардың есепке жазылғаны туралы бұйрық жібереді.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Жеке шоттар бойынша операцияны жүргізуге бағалы қағаздарды ұстаушылардың 

бұйрықтарында мынадай мəліметтер қамтылады:
1) бұйрықты тіркеу нөмірі, күні жəне уақыты;
2) эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы;
3) мəмілеге қатысатын тұлғалар туралы мəліметтер;
4) мəмілеге қатысатын тұлғалардың жеке шоттарының нөмірлері;
5) бағалы қағаздардың ұлттық сəйкестендіру нөмірі, түрі (эмитенттің эмиссиялық бағалы 

қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сəйкестендіргіші);
6) операцияны жүргізуге арналған бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы 

қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) саны;
7) бағалы қағаздарға қатысты мəмілелер (операциялар) түріне берілген нұсқау;
8) кепіл мəмілесін тіркеу кезінде кепіл ұстаушыға берілетін бағалы қағаздар (эмитенттің 

эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) бой-
ынша құқықтарға қатысты мəліметтер;

9) мəміле мəні болып табылатын бір бағалы қағаздың (эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығының) бағасы туралы мəліметтер;

10) номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында көзделген өзге де мəліметтер.»;
40-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банктер туралы заңға сəйкес қайта құрылымдау жүргізілген олардың біреуіне қатысты 

қосылу нысанында банктерді қайта ұйымдастырған кезде тіркелген тұлғалардың жеке шо-
тынан (шоттарынан) шотына (шоттарына) бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) 
бойынша операциялар жүргізген кезде ауыртпалық бойынша жəне ауыртпалықты алып тастау 
жөніндегі операциялар орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жеке шотынан (қосалқы 
шотынан) үзінді көшірменің негізінде Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 37-1-бабында 
белгіленген тəртіпте жүргізіледі.»;

47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«47. Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотын жабу жөніндегі операцияны номинал-

ды ұстаушы:
1) клиенттің жеке шотты жабуға бұйрығының негізінде;
2) егер осы клиентпен номиналды ұстау туралы шартпен өзге мерзім белгіленбесе соңғы 

он екі айда осы жеке шотта бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) болмаған жағдайда;

3) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік жəне 
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушы ли-
цензиясынан айырылған жағдайда клиентке активтер қайтарылған кезде жүргізеді.

Оларға қатысты банкроттық жəне тарату рəсімі аяқталған заңды тұлғалардың жеке шотта-
рын жабу бойынша операция жəне ондай жеке шоттарда бағалы қағаздар болмаған жағдайда, 
заңды тұлға қызметінің тоқтатылғанын растайтын Бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 
тізілімінің мəліметтері негізінде жүзеге асырылады. 

Қайтыс болған деп танылған немесе қайтыс болған деп жарияланған жеке тұлғалардың 
жеке шоттарын жабу бойынша операция жəне ондай жеке шоттарда бағалы қағаздар болмаған 
жағдайда, қайтыс болғаны туралы куəліктің жəне (немесе) тиісті сот шешімінің негізінде 
жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты жабылған кезде клиентке номиналды 
ұстаушының ішкі құжатында белгіленген нысанда тиісі хабарлама жіберіледі.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар 

клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің жəне эмитенттің талап етуі 
бойынша табыс ету тəртібі».

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16032 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 қараша                  №200                 Алматы қаласы 

«Арнайы қаржы компанияларының бухгалтерлік есеп 
жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 
28 қарашадағы №100 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Арнайы қаржы компанияларының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 28 
қарашадағы № 100 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 5434 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Арнайы қаржы компанияларының бухгалтерлік есеп 
жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын негізгі ұғымдар»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Бөлінген активтердің бухгалтерлік есебі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Облигациялардың бухгалтерлік есебі»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Бөліп көрсетілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау 

операцияларының бухгалтерлік есебі»;
61, 62, 63-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«61. Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдарда салымдарға ақша орналастырған кезде мынадай бухгалтерлік жазба-
лар жүзеге асырылады:

1) салым сомасына:

Дт 1150 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа 
мерзімді салымдар»,

 1150 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бой-
ынша қысқа мерзімді салымдар» ,

1150 04 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар» ,

1150 05 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді 
шартты салымдар» ,

2040 01 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар» ,

2040 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді 
шартты салымдар»,

Кт 1060 91 «Арнайы қаржы компаниясының кастодиан банктегі ағымдағы шотта-
рында бөліп көрсетілген активтері»;

2) сыйлықақы немесе дисконт (жеңілдік) пайда болған жағдайда:
дисконт (жеңілдік) сомасына:

Дт 1150 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа 
мерзімді салымдар» ,

 1150 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бой-
ынша қысқа мерзімді салымдар» ,

1150 04 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар» ,

1150 05 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді 
шартты салымдар» ,

2040 01 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар» ,

2040 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді 
шартты салымдар»,

Кт 1150 11 «Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт» ,
2040 08 «Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт»;

сыйлықақы сомасына:

Дт 1150 12 «Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы» ,
2040 09 «Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы»

Кт 1060 91 «Арнайы қаржы компаниясының кастодиан банктегі ағымдағы шотта-
рында бөліп көрсетілген активтері».

62. Салымдар бойынша сыйақы есептеу жəне құны валюталардың айырбастау бағамы 
бойынша шетел валютасымен көрсетілген салымдарды қайта бағалау кезінде ұйымның есеп 
саясатына сəйкес мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сыйақы есептегенде:

Дт 1270 22 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бой-
ынша салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

1270 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді са-
лымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» ,

 1270 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салым-
дар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» ,

2170 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді са-
лымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» ,

2170 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салым-
дар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»

Кт 6110 29 «Талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер» ,
6110 30 «Мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер» ,
6110 31 «Шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»;

2) оң бағам айырмасы сомасына:
Дт 1150 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа 
мерзімді салымдар» ,

 1150 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бой-
ынша қысқа мерзімді салымдар» ,

1150 04 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар» ,

1150 05 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді 
шартты салымдар» ,

1150 11 «Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт»,
1150 12 «Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы»,
1270 22 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету са-
лымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

1270 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді са-
лымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» ,
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(Соңы. Басы 19-бетте) 1) Басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің қажетті мəнін 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдарды;

2) Басқарушының меншікті активтері мен міндеттемелерінің құрылымын өзгерту жөніндегі 
іс-қимылдарды;

3) Басқарушының ұйымдық құрылымын өзгерту жөніндегі іс-қимылдарды;
4) Басқарушының жай акциялары бойынша дивидендтерді есептеуді жəне (немесе) төлеуді 

(таза кірісті бөлуді) тоқтата тұру жөніндегі оның акционерлері арасындағы іс-қимылдарды;
5) инвестициялық комитеттің құрамын өзгертуді көздейді.
Осы тармақта көзделген шұғыл қамтамасыз ету шаралары Басқарушының меншікті 

капиталының жеткіліктілігі коэффициенттері төмендеген жəне осы қаулының 2-тармағында 
көзделген тұрақты қамтамасыз ету шаралары жеткіліксіз болған жағдайда қолданылады.

4. Басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің қажетті мəнін 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдар Басқарушының ірі қатысушысының Басқарушының 
орналастырылатын акцияларын сатып алуынан жəне Басқарушының меншікті капиталының 
жеткіліктілігі коэффициенттерінің мөлшерін № 7 қаулыда белгіленген қажетті мəнге келтіру 
мақсатында осы акциялардың құнын төлеуден тұрады, бірақ олармен шектелмейді.

5. Басқарушының меншікті активтері мен міндеттемелерінің құрылымын өзгерту жөніндегі 
іс-қимылдар:

1) Басқарушыны кредиттік жəне (немесе) нарықтық тəуекелдерге итермелейтін операци-
яларды шектеу немесе тоқтата тұру;

2) өтімсіз активтерді өтімді активтерге ауыстыруды қоса алғанда, Басқарушының 
инвестициялық портфелінің сапасын жақсарту;

3) Басқарушының міндеттемелеріне қызмет көрсету шығыстарын қысқарту;
4) Басқарушының əкімшілік-шаруашылық шығыстарын қысқарту түрінде жүзеге асырылады.
6. Басқарушының ұйымдық құрылымын өзгерту жөніндегі іс-қимылдар:
1) Басқарушының құрылымын өзгерту, оқшауланған жəне өзге де құрылымдық бөлімшелерін 

қысқарту жəне тарату;
2) Басқарушы қызметкерлерінің құрамын жəне санын оңтайландыру, сондай-ақ Басқарушы-

ның меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің төмендеуін туындатқан себептерді 
жоюға ықпал ететін өзге тəсілдер түрінде жүзеге асырылады.

7. Мына:
1) «Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының инвестициялық 

портфельді басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентін қолдауы 
жөніндегі шаралар туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 200 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8697 болып тіркелген, 2013 жылғы 2 қазанда «Заң газеті» 
газетінде № 148 (2349) жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын 
реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы № 265 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14733 болып тіркелген, 2017 жылғы 28 ақпанда Қазақстан 
Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 
бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері 
бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 9-тармағының күші жойылды деп танылсын.

8. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 9-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

9. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

10. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16040 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2017 жылғы 29 қараша              №230            Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының 
банкноттары мен монеталарының төлемділігін айқындау 

қағидаларын бекіту туралы

 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес, Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкнот-
тары мен монеталарының төлемділігін айқындау тəртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банк-
ноттары мен монеталарының төлемділігін айқындау қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Қолма-қол ақшамен жұмыс жүргізу басқармасы (Əбішева Т.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы 
тармақтың 2), 3) тармақшаларында жəне осы қаулының 4-тармағында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуникаци-
ялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік болып тіркелгеннен кейін күнтізбелік 
он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

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

Ұлттық Банк  Төрағасы  Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы №230 қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 

төлемділігін айқындау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес əзірленді.

2. Қағидалар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалдарының (бұдан əрі – 
Ұлттық Банк филиалдары), екінші деңгейдегі банктердің жəне Ұлттық пошта операторының 
жəне банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бойынша операци-
яларды жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан əрі – уəкілетті банктер) бағалы металдардан 
жасалған монеталардан басқа, банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды қайта санау, 
сұрыптау, орау, сақтау қызметін жүзеге асырған жағдайда Қазақстан Республикасының ұлттық 
валютасы банкноттары мен монеталарының төлемділігін айқындау жөніндегі операцияларды 
жəне түпнұсқалығы мен төлемділігі айқындалғаннан кейін олармен жекелеген операцияларды 
жүргізу тəртібін белгілейді.

2-тарау. Заңды төлем құралының күші бар Қазақстан Республикасы ұлттық 
валютасының банкноттары мен монеталарының төлемділігін айқындау 

3. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының (бұдан 
əрі – банкноттар мен монеталар) төлемділігі олардың Қазақстан Республикасында заңды төлем 
құралы ретінде пайдаланылу қабілеті болып табылады. 

4. Төлем банкноттарына заңды төлем құралы ретінде күшін жоймаған, айналыстан 
алынбаған жəне айналыстан алынатын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– Ұлттық Банк) белгілеген банкнот көлемдерінің 70%-нан (жетпіс пайыздан) кем емес, олардың 
номиналын білдіретін белгілерін (жазбаша немесе сандық) сақтаған жəне елеусіз зақымдары 
бар (егер олар банкноттардың түпнұсқалығын анықтауға кедергі келтірмесе), оның ішінде 
тозған түпнұсқа банкноттар жатады.

5. Төлем монеталарына заңды төлем құралы болып табылатын, айналыстан алынбаған 
жəне айналыстан алынатын, бүліну сипатына қарамастан аверсінде (бет жағында), реверсінде 
(сырт жағында) немесе гуртында (қырында), сондай-ақ биколорлыққа жататын монеталардың 
(түрлі металдардан дайындалған екі жəне одан көп құрамдас бөліктерден тұратын монета) екі 
бөлігінде жазбаша жəне (немесе) цифрлық белгілерін сақтап қалған түпнұсқалық монеталар, 
оның ішінде ақаулы (зақымданған) монеталар жатады.

6. Ұлттық Банк айналысқа шығарған жəне қолдан жасалмаған банкноттар мен монеталар 
тұпнұсқа банкноттар жəне монеталар болып табылады.

7. Төлем банкноттары мынадай болып бөлінеді:
1) айналысқа жарамды;
2) тозығы жеткен, 
3) айналыстан алынатын.
8. Төлем монеталары мынадай болып бөлінеді:
1) айналысқа жарамды;
2) ақаулы (зақымданған);
3) айналыстан алынатын.
9. Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген ақаулары жоқ банкноттар жəне Қағидалардың 

11-тармағында көрсетілген ақаулары жоқ монеталар айналысқа жарамды банкноттар мен 
монеталар болып табылады. 

Айналысқа жарамды банкноттар мен монеталар эмиссиялық ораудағы банкноттар мен 
монеталар жəне айналыстағы банкноттар мен монеталар деп бөлінеді. 

Жыртылған жерлері бар, банкнот өлшемінің бір бөлігін жоғалтпаған, есептеу-сұрыптау 
машинкаларында сұрыпталған банкноттар жарамды банкноттарға жатады. 

10. Мынадай ақаулары бар:
1) бояғыш заттар төгілген, оның ішінде жайылып кеткен бояулармен жазылған жазбалары бар;
2) бөгде жазбалары бар, оның ішінде:
ультракүлгін жарық түсірген кезде көрінетін, арнайы химиялық ұнтақпен өңделген;
 машинамен оқылатын белгілерді көрсетпейтін;
3) жыртылған, желімденген немесе желімденбеген бөліктері сөзсіз бір банкноттікі болып 

табылатын жəне бірге Ұлттық Банк белгілеген банкнот өлшемінің кемінде 70% (жетпіс пайы-
зын) құрайтын банкноттар;

4) бұрышынан немесе шетінен өлшемінің 1% (бір пайызынан) астамын жоғалтқан, бұл 
ретте Ұлттық Банк белгілеген банкнот өлшемінің кемінде 70% (жетпіс пайызын) сақтап қалған;

5) түссіз жабысқақ лентамен желімденген жыртығы бар;
6) банкноттағы тесіктердің болуы оны айналыстан шығару үшін тесілгенін білдіретін 

жағдайларды қоспағанда, диаметрі 3 (үш) жəне одан астам миллиметр болатын ойықтары, 
тесіктері жəне жыртықтары бар;

7) банкнот бейнесінің жоғалуына əкеп соқтырған сырылу белгілері бар;
8) от шалған жəне күйген, бірақ бұл ретте Ұлттық Банк белгілеген банкнот көлемінен кемінде 

70% (жетпіс пайызынан) сақтап қалған;
9) банкнот бейнесінің жəне ашықтығының төмендеуіне əкеп соқтырған, бет жəне (неме-

се) сырт жақтары кірлеген банкноттар тозған банкноттар болып табылады. Кірлеу дегеніміз 
шаңның, кірдің, майдың жəне басқа да ластағыш заттардың болуы салдарынан банкнот бетінің 
қараюымен сипатталатын банкноттардың жай-күйі;

10) үлбіреу жəне қағаздың қаттылығын жоғалту белгілері бар банкноттар тозған банкнот-
тар болып табылады. 

11. Ақаулы (зақымданған) монеталарға мынадай зақымдары бар: 
1) жаншылған, тесілген, майысқан, кетік, сынған, сырылған (механикалық өңдеуге (бедер-

леуге) ұшыраған монеталарды қоспағанда);
2) қышқылға күйдіріліп, қандай да бір металдар қосылған; 
3) жоғары температураның əсерінен зақымдалған; 
4) бастапқы түсін өзгерткен, бірақ аверсінде (бет жағында), реверсінде (сырт жағында) неме-

се гуртында (қырында) жазбаша жəне (немесе) цифрлық белгілерін сақтаған монеталар жатады.
12. Уəкілетті банктерге келіп түскен төлемге арналған тозған банкноттар, ақуалы 

(зақымданған) монеталар сұрыпталады, айналысқа жіберілмейді, Ұлттық Банктің филиал-
дарына беріледі жəне айналысқа жарамды банкноттар мен монеталарға айырбасталады.

13. Заңды төлем құралы болып табылатын жəне жаңа үлгідегі банкноттармен жəне мо-
неталармен қатар айналыста болатын ескі үлгідегі банкноттар мен монеталар айналыстан 
алынатын банкноттар мен монеталар болып табылады. 

14. Қазақстан Республикасының аумағындағы төлем банкноттары мен монеталары (тозған 
банкноттар мен ақаулы (зақымданған) монеталарды қоспағанда) барлық төлем түрлері мен 
ақша аударымдары үшін қабылданады. 

15. Уəкілетті банктер тозған төлем банкноттары мен ақаулы (зақымданған) монеталарды 
барлық төлем түрлері мен ақша аударымдары үшін шектеусіз қабылдайды.

3-тарау. Қазақстан Республикасындағы заңды төлем құралы болып
табылма  йтын банкноттар мен монеталар

16. Заңды төлем құралы болып табылмайтын банкноттар мен монеталарға:
1) заңды төлем құралы күшін жойған банкноттар мен монеталар;
2) қолдан жасалған банкноттар мен монеталар;
3) төлеуге жарамсыз банкноттар мен монеталар;
4) ақаулы банкноттар мен монеталар жатады. 
17. Айналыстан алынған, сондай-ақ жарамсыз ету үшін тесілген банкноттар мен бедерлен-

ген монеталар заңды төлем құралы күшін жойған банкноттар мен монеталар болып табылады.
18. Ұлттық Банктің айналыстан алу туралы шешімінің негізінде заңды төлем құралы бо-

луын тоқтатқан ескі үлгідегі банкноттар мен монеталар айналыстан алынған банкноттар мен 
монеталар болып табылады. 

19. Арнайы механикалық өңдеуге ұшыраған (тесілген) банкноттар жарамсыз ету үшін 
тесілген банкноттар болып табылады. 

Ұлттық Банк жарамсыз ету үшін тесу белгілерінің сипаттамасын уəкілетті банктерге жібереді. 
20. Арнайы механикалық өңдеуге (бедерлеуге) ұшыраған монеталар бедерленген моне-

талар болып табылады.
Ұлттық Банк бедерлеу белгілерінің сипаттамасын уəкілетті банктерге жеткізеді. 
21. Қайта жасалған банкноттар, сондай-ақ қолдан жасалған белгілері бар банкноттар мен 

монеталар қолдан жасалған банкноттар мен монеталар болып табылады. Банкноттар мен 
монеталардың қолдан жасалғанының анық белгісіне Қағидалардың 22 жəне 23-тармақтарында 
көрсетілген белгілер жатады. 

22. Ұлттық Банк айналысқа шығарған, бірақ банкноттың номиналын өзгертетін жапсыр-
масы бар, сурет салынған немесе мəтін немесе сандар басылған банкноттар қайта жасалған 
банкноттар болып табылады. Қайта жасалған банкноттың сыртқы түрі басқа номиналдағы 
түпнұсқалық банкноттың түріне ұқсас. 

23. Қолдан жасалған белгілері бар банкноттар мен монеталарға түпнұсқама болып табыл-
майтын жəне кез келген тəсілмен түпнұсқалық банкноттар мен монеталардың сыртқы түріне 
ұқсас етіп көрсететін банкноттар мен монеталар, сондай-ақ бір фрагменті жалған болып та-
былатын бірнеше фрагменттен тұратын банкноттар жатады.

24. Қолдан жасалған банкноттар мен монеталар айырбасталуға, клиентке қайтарылуға 
жатпайды жəне Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына берілуге тиіс.

25. Ұлттық Банк белгілеген мөлшердің 50% (елу) жəне одан да көп пайызынан айырылған 
банкноттар, «ҮЛГІ», «ОБРАЗЕЦ», «SPECIMEN», «МУЛЯЖ» деген жазуы бар банкноттар, 
сондай-ақ түпнұсқалық банкноттардың фрагменті бар жəне желімнің жəне (немесе) жабысқақ 
таспаның іздері бар кесілген банкноттар төлемге жарамсыз болып табылады. (Соңы 21-бетте) 

1270 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салым-
дар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

2040 01 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар»,

2040 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді 
шартты салымдар»,

2040 08 «Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт»,
2040 09 «Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы», 
2170 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді са-
лымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» ,

2170 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салым-
дар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» ,

Кт 6250 01 «Шетел валютасын қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер»;
3) теріс бағам айырмасы сомасына:

Дт 7430 01 «Шетел валютасын қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар»
Кт 1150 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа 
мерзімді салымдар»,

 1150 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бой-
ынша қысқа мерзімді салымдар»,

1150 04 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар»,

1150 05 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді 
шартты салымдар»,

1150 11 «Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт»,
1150 12 «Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы»,
1270 22 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету са-
лымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

1270 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді са-
лымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

1270 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салым-
дар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

2040 01 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар»,

2040 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді 
шартты салымдар»,

2040 08 «Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт»,
2040 09 «Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы»,
2170 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді са-
лымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

2170 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салым-
дар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер».

63. Банк салымы шартының талаптарында есептелген (жинақталған) сыйақы сомасын 
салым ның жалпы сомасына капиталдандыру көзделген жағдайда, мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

есептелген (жинақталған) сыйақы сомасына:

Дт 1150 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа 
мерзімді салымдар»,

 1150 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бой-
ынша қысқа мерзімді салымдар»,

1150 04 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар»,

1150 05 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді 
шартты салымдар»,

2040 01 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар»,

2040 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді 
шартты салымдар»,

Кт 1270 22 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету са-
лымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

1270 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді са-
лымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

1270 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салым-
дар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

2170 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді са-
лымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер»,

2170 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салым-
дар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер».»;

66-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«66. Ұйым орналастырылған салым бойынша борыштың негізгі сомасын қайтарған кезде 

мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

Дт 1060 91 «Арнайы қаржы компаниясының кастодиан банктегі ағымдағы шотта-
рында бөліп көрсетілген активтері»

Кт 1150 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа 
мерзімді салымдар»,

 1150 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бой-
ынша қысқа мерзімді салымдар»,

1150 04 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар»,

1150 05 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді 
шартты салымдар»,

2040 01 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар»,

2040 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді 
шартты салымдар»;

іске асырылған кірістер сомасына:

Дт 6250 01 «Шетел валютасын қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер»
Кт 6250 02 «Шетел валютасын қайта бағалаудан іске асырылған кірістер»;

іске асырылған шығыстар сомасына:

Дт 7430 02 «Шетел валютасын қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар»
Кт 7430 01 «Шетел валютасын қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар».»;

67-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) салымдарды құрылған резервтердің (провизиялардың) есебінен баланстан есептен 

шығарған кезде:

Дт 1290 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бой-
ынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)»

Кт 1150 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа 
мерзімді салымдар»,

 1150 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бой-
ынша қысқа мерзімді салымдар», 

1150 04 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар»,

1150 05 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді 
шартты салымдар»,

2040 01 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар»,

2040 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді 
шартты салымдар».»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Заем шарттарының бухгалтерлік есебі».
2. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республикасының заңнама-

сында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 

Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы
Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16035 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 қараша            №208            Алматы қаласы

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі 
қатысушысы инвестициялық портфельді басқарушының 
меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерін 

қолдау жөнінде қолданатын шаралар туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Инвестициялық портфельді басқарушының (бұдан əрі – Басқарушы) ірі қатысушысы 
инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициент-
терін қолдау жөнінде мынадай шаралар белгіленсін:

1) ірі қатысушының сақтауы үшін міндетті Басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі 
коэффициенттерін қолдау жөнінде шаралар қолданудың талаптары мен тəртібін белгілейтін 
ішкі құжаттарды Басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының əзірлеуі 
жəне бекітуі;

2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9410 болып тіркелген 
«Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық 
нормативті белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар 
үшін пруденциялық нормативтің мəндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту жəне Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 7 қаулысының (бұдан əрі – № 
7 қаулы) 1-тармағында белгіленген Басқарушының меншік капиталының жеткіліктілігі 
коэффициенттерінің қажетті мəнін тұрақты түрде қамтамасыз ету;

3) Басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің № 7 қаулының 
1-тармағында белгіленген қажетті мəнін шұғыл қамтамасыз ету.

2. Басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің қажетті мəнін 
тұрақты қамтамасыз ету шаралары:

1) Басқарушыға қатысты белгіленген пруденциялық нормативтердің сақталуын тексеру 
мақсатында Басқарушының тоқсан сайынғы қаржылық есептілігіне жүргізілген талдау негізінде 
Басқарушының қаржылық жай-күйін тоқсан сайын бағалауды, сондай-ақ Басқарушының 
меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерін төмендетуге əсер ететін тəуекелдерді 
бағалауды;

2) Басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің болжамды 
мəндерін тоқсан сайын бағалауды;

3) Басқарушының тəуекелдерді басқару жүйесінің жұмыс істеу тиімділігінің қамтамасыз 
етілуіне жыл сайын бақылауды, оның ішінде көрсетілген жүйелердің «Бағалы қағаздар рыногы 
туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 49-1-бабында белгіленген 
талаптарға сəйкес келуін бағалауды;

4) осы қаулының 3-тармағында көзделген шұғыл қамтамасыз ету шараларын қолдану 
қажеттілігін айқындайтын рəсімдердің Басқарушыда болуын жыл сайын бақылауды;

5) Басқарушының клиенттермен активтерді басқаруға жасалған шарттар бойынша 
міндеттемелерді, сондай-ақ меншікті активтерді инвестициялау саясатын сақтауын тоқсан 
сайын бақылауды;

6) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 болып тіркелген, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 
қаулысымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының 
ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларына жəне 
көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарға сəйкес жасалған 
Басқарушының қаржылық жағдайының ықтимал нашарлауы жағдайында Басқарушының қайта 
капиталдандыру жоспарында көзделген шараларды қолдануды көздейді.

3. Басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің қажетті мəнін 
шұғыл қамтамасыз ету шаралары:

26. Аверсте (бет жағында), реверсте (сырт жағында) немесе гуртында (қырында) жазба 
жəне (немесе) цифрлық белгілері сақталмаған, сондай-ақ «МУЛЯЖ» жазуы бар монеталар 
төлемге жарамсыз болып табылады.

27. Дайындау кезінде техникалық талаптардан көзге түсерліктей ауытқу (өлшемінің сəйкес 
келмеуі, жыртықтар, нөмірленуінің сəйкес келмеуі, графикалық суреттің (бір жəне одан да көп) 
болмауы, түзетулер болуы, бояулардың араласып кетуі, бедердің араласып кетуі жəне (не-
месе) көмескіленіп көрінуі) жіберілген банкноттар мен монеталар ақауы бар банкноттар мен 
монеталар болып табылады. Банкноттар мен монеталар Ұлттық Банк сараптама жүргізгеннен 
кейін ақауы бар банкноттар мен монеталар болып табылады.

28. Заңды төлем құралы болып табылмайтын банкноттар мен монеталар төлемдер жəне 
ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін қабылдауға жатпайды.

4-тарау. Банкноттар мен монеталардың төлемділігін айқындау бойынша 
операцияларды жəне төлемділігі мен түпнұсқалығы айқындалғаннан кейін олармен 

жекелеген операцияларды жүзеге асыру
29. Күмəнді банкноттар мен монеталар Ұлттық Банк белгілеген банкнот көлемдерінің 50%-

ынан (елу пайызынан) астамын сақтаған, бүлінген, банкноттардың түпнұсқалығын айқындауды 
қиындататын банкноттар жəне бүлінген, монеталардың түпнұсқалығын айқындауды 
қиындататын монеталар болып табылады.

30. Күмəнді банкноттар мен монеталарды уəкілетті банктер қабылдайды жəне олардың 
түпнұсқалығын жəне айырбастау мүмкіндігін айқындау үшін сараптамаға Ұлттық Банк тің фи-
лиалдарына жібереді .

31. Сараптама түпнұсқа деп таныған банкноттар мен монеталар айналысқа жарамды 
банкноттар мен монеталарға айырбасталуы тиіс.

32. Ұлттық Банк филиалының, уəкілетті банктердің касса қызметкерлері бүлінген банкнот-
тардың сақталған көлемін анықтаған кезде арнайы торларды (Қағидаларға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9-қосымшалар) пайдаланылады. 

Бүлінген банкнот оның сериялық нөмірлері басылған беті көрінетіндей жəне сақталған 
шеттері тордың шектеріне дəл келетіндей етіп тиісті номиналға арналған торға орналасты-
рылады. Егер банкноттың ешбір шеті толық сақталмаса, онда банкноттың ең аз зақымдалған 
екі шеті тордың төменгі жəне оң жақ шегімен беттестіріледі, бұл ретте оның бағытына мəн 
берілмейді. Бүлінген банкноттың контуры айналдыра жиектеліп сызылады. Контурдың сызығы 
өткен торкөздер саны жинақталып қосылады да, екіге бөлінеді. Шыққан санға банкнотты жай-
ып салған кезде жабылған торкөз саны қосылады. Шыққан нəтижеден бөлшек бөлігі алып 
тасталады. Егер алынған нəтиже тордың 140 (жүз қырық) немесе одан артық торкөзін құраса, 
банкнот айырбасталуға жатқызылады деп саналады.

Ұлттық Банк филиалының касса қызметкерлері бүлінген банкноттың алаңын айқындауға 
мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланады. 

33. Толтырылған торлар Ұлттық Банк филиалы, уəкілетті банк кассасының жеке ісінде 
сақталады. Торға оны толтырған касса қызметкері қол қояды жəне Ұлттық Банк филиалының 
жəне уəкілетті банктің касса меңгерушісі куəландырады. Қажет болған жағдайда, уəкілетті банк 
толтырылған торларды Ұлттық Банк филиалының талап етуі бойынша ұсынады. 

34. Бірнеше фрагменттен тұратын банкнотты (оның ішінде əртүрлі номиналдыларын) 
зерттегенде, егер аталған фрагменттерді Ұлттық Банк белгілеген банкноттар көлемінің 50 
%-дан (елу пайыздан) астамы сақтаған болса немесе бұл еш даусыз бір банкнотқа жата-
тын бірнеше фрагмент болып, олардың жиынтық шамасы Ұлттық Банк белгілеген банкнот-
тар көлемінің 50%-дан (елу пайыздан) астамын құраса, оларды (егер олар түпнұсқа болса) 
айналысқа жарамдыларымен алмастыру керек екенін ескеру қажет. Мұндайда банкноттың 
қанша бөлікке айрылып жыртылғанына (кесілгеніне) мəн берілмейді. Фрагменттерді талдаған 
кезде, жыртылған (кесілген) сызығы, сутамғы белгілері, графикалық суреттері, жиектерінің 
көлемі, серия нөмірлері назарға алынады.

35. Егер банкнот əртүрлі банкноттардың (оның ішінде əртүрлі номиналдағыларының) екі 
фрагментінен құралса жəне фрагменттердің əрқайсысының шамасы Банк белгілеген банкнот 
көлемінің 50%-дан (елу пайыздан) астамын құраса, онда бұл фрагменттердің əрқайсысы жеке 
банкнот болып қарастырылады жəне ол түпнұсқа болып табылған жағдайда, айналысқа жа-
рамды банкноттарға айырбасталуға тиіс.

5-тарау. Банкноттар мен монеталардың машинамен оқылатын қорғаныш 
белгілерінің тізбесі

36. Банкноттардың машинамен оқылатын қорғаныш белгілеріне мыналар жатады:
1) банкноттың екі жағынан да тексерілетін, банкноттың көрінетін бейнесінің Ұлттық Банктің 

ресми интернет-ресурсында ұсынылған ресми сипаттамасына сəйкес келуі;
2) арнайы бояумен басылған сериясы мен нөмірінде ферромагниттік құрамдастардың болуы;
3) ультракүлгін сəулелердің əсерінен банкнот бейнесіндегі люминесценция элементтерінің 

Ұлттық Банк уəкілетті банктерге жеткізген ақпараттық материалдарда көрсетілген ресми 
сипаттамаға сəйкес келуі;

4) толқын ұзындығы 250-380 нанометр болатын ультракүлгін сəуле түсіргенде банкнот 
қағазының жылтырамауы.

37. Ұлттық Банк жəне уəкілетті банктер банкноттарды өңдеген кезде Қағидалардың 
36-тармағында көзделген, кемінде 2 (екі) машинамен оқылатын қорғаныш белгілерін таңдайды.

38. Монеталардың машинамен оқылатын қорғаныш белгілеріне мыналар жатады:
1) монета диаметрінің Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында ұсынылған ресми си-

паттамасына сəйкес келуі;
2) монетанның қалыңдығының Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында ұсынылған 

ресми сипаттамасына сəйкес келуі;
3) монета салмағының Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында ұсынылған ресми си-

паттамасына сəйкес келуі;
39. Ұлттық Банк, уəкілетті банктер монеталарды өңдеген кезде Қағидалардың 38-тарма-

ғында көзделген, кемінде 2 (екі) машинамен оқылатын қорғаныш белгілерін таңдайды.

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының қоса алғанда 2005 жылға дейін 
эмиссияланған, номиналы 200, 500, 1000 жəне 2000 теңгелік банкноттарының төлемділігін 

айқындауға арналған тор 

Өлшемі 144 х 69 мм.

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
Банкноттың деректемелері:
шығарылған жылы ________________
номиналы __________, сериясы ____, № __________
Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды

Төлемділігін айқындауды тексерген: 
___________________________________ ___________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Касса меңгерушісі _________________________________ __________
                             (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларына 2-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының қоса алғанда 2005 жылға дейін 
эмиссияланған, номиналы 5000 жəне 10000 теңгелік банкноттарының төлемділігін 

айқындауға арналған тор 

Өлшемі 149 х 74 мм.

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
Банкноттың деректемелері:
шығарылған жылы ________________
номиналы __________, сериясы ____, № __________
Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды

Төлемділігін айқындауды тексерген:
 ___________________________________ ___________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

 Касса меңгерушісі _________________________________ __________
              (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларына 3-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының номиналы 200 теңгелік банкноттарының 
төлемділігін айқындауға арналған тор 

Өлшемі 126 х 64 миллиметр

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
 Банкноттың деректемелері:
 шығарылған жылы ________________
 номиналы __________, сериясы ____, № __________
 Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды

Төлемділігін айқындауды тексерген:
 ___________________________________ ___________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

 Касса меңгерушісі _________________________________ __________
                               (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен 
монеталарының төлемділігін айқындау қағидаларына 

4-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының номиналы 500 теңгелік банкноттарының 
төлемділігін айқындауға арналған тор

Өлшемі 130 х 67 миллиметр

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
 Банкноттың деректемелері:
 шығарылған жылы ________________
 номиналы __________, сериясы ____, № __________
 Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды
 
Төлемділігін айқындауды тексерген:
 ___________________________________ ___________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

 Касса меңгерушісі _________________________________ __________
                                (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларына 5-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының номиналы 
1000 теңгелік банкноттарының төлемділігін айқындауға 

арналған тор

Өлшемі 134 х 70 миллиметр

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
Банкноттың деректемелері:
шығарылған жылы ________________
номиналы __________, сериясы ____, № __________
Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды
 
Төлемділігін айқындауды тексерген:
 ___________________________________ ___________
      (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

 Касса меңгерушісі _________________________________ __________
                                (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларына 6-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының номиналы 2000 теңгелік банкноттарының 
төлемділігін айқындауға арналған тор

Өлшемі 139 х 73 миллиметр

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
 Банкноттың деректемелері:
 шығарылған жылы ________________
 номиналы __________, сериясы ____, № __________
 Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды
 
Төлемділігін айқындауды тексерген:
 ___________________________________ ___________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

 Касса меңгерушісі _________________________________ __________
                                (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларына 7-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының номиналы 5000 теңгелік банкноттарының 
төлемділігін айқындауға арналған тор

Өлшемі 144 х 76 миллиметр

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
Банкноттың деректемелері:
 шығарылған жылы ________________
номиналы __________, сериясы ____, № __________
Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды

Төлемділігін айқындауды тексерген:
 ___________________________________ ___________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

 Касса меңгерушісі _________________________________ __________
                                (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларына 8-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының номиналы 10000 теңгелік 
банкноттарының төлемділігін айқындауға арналған тор

Өлшемі 149 х 79 миллиметр

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
 Банкноттың деректемелері:
 шығарылған жылы ________________
 номиналы __________, сериясы ____, № __________
 Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды
 
Төлемділігін айқындауды тексерген:
 ___________________________________ ___________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

 Касса меңгерушісі _________________________________ __________
               (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларына 9-қосымша

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының номиналы 20000 теңгелік 
банкноттарының төлемділігін айқындауға арналған тор

Өлшемі 155 х 79 миллиметр

200 торкөз банкноттың 100%-дық шамасына сəйкес келеді

Банкноттың түскен күні: ______________________
 Банкноттың деректемелері:
 шығарылған жылы ________________
 номиналы __________, сериясы ____, № __________
 Банкноттың ауданы: _____________ %-ды құрайды
 
Төлемділігін айқындауды тексерген:
 ___________________________________ ___________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

 Касса меңгерушісі _________________________________ __________
                                (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) (қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы  №230 қаулысына 2-қосымша 

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының 
төлемділігін айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2003 жылғы 26 желтоқсандағы № 477 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2689 болып тіркелген, 2004 жылғы 10 ақпанда «Егемен 
Қазақстан» газетінде № 30 (23668) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы 
ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының төлемділігін анықтау ережесін 
бекіту туралы» 2003 жылғы 26 желтоқсандағы № 477 қаулысына толықтырулар енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 14 наурыздағы № 
23 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4610 болып 
тіркелген, 2007 жылғы 25 сəуірде «Заң газеті» газетінде № 62 (1091) жəне 2007 жылғы наурыз-
сəуірде Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік 
органдарының актілер жинағында жарияланған). 

3. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы 
ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының төлемділігін анықтау ережесін бекіту 
туралы» 2003 жылғы 26 желтоқсандағы № 477 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 25 маусымдағы № 62 
қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6348 болып тіркелген, 
2010 жылғы 8 қыркүйекте «Егемен Қазақстан» газетінде № 364-365 (26208) жарияланған).

4. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы 
ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының төлемділігін анықтау ережесін бекіту 
туралы» 2003 жылғы 26 желтоқсандағы № 477 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 251 
қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7983 болып тіркелген, 
2012 жылғы 14 қарашада «Егемен Қазақстан» газетінде № 746-751 (27823) жарияланған).

5. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 
жылғы 27 мамырдағы № 128 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8567 болып тіркелген, 2013 жылғы 7 тамызда «Заң газеті» газетінде № 116 
(2317) жарияланған) қоса берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне енгізілетін өзгерістер тізбесінің 2-тармағы.

6. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы 
ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының төлемділігін анықтау ережесін бекіту 
туралы» 2003 жылғы 26 желтоқсандағы № 477 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 248 қаулысы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10217 болып тіркелген, 2015 
жылғы 3 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған). 

7. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына Қазақстан 
Республикасындағы қолма-қол ақша айналысы мəселелері бойынша өзгерістер енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 
230 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13316 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 14 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының Қазақстан 
Республикасындағы қолма-қол ақша айналысы мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін 
қаулылары тізбесінің 2-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16120 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 29 қараша             №234           Алматы қаласы 

Облигацияларын банктер және банк холдингтері 
меншікке сатып алатын халықаралық қаржы 

ұйымдарының тізбесін және банктер мен банк холдингтері 
меншікке сатып алатын облигацияларға қойылатын 

талаптарды белгілеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыз-
дағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы қаулы етеді:

1. Облигацияларын банктер жəне банк холдингтері меншікке сатып алатын халықаралық 
қаржы ұйымдарының төмендегідей тізбесі белгіленсін: 

Азия Даму Банкі (the Asian Development Bank);
Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі (the Asian Infrastructure Investment Bank);
Америкааралық даму банкi (the Inter-American Development Bank);
Африка даму банкi (the African Development Bank);
Еуразиялық даму банкi (the Eurasian Development Bank);
Еуропа инвестициялық банкi (the European Investment Bank);
Еуропа кеңесінің даму банкі (the Council of Europe Development Bank);
Еуропа қайта құру жəне даму банкi (the European Bank for Reconstruction and Development);
Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам Корпорациясы (the Islamic Corporation for the 

Development of the Private Sector); 
Ислам даму банкi (the Islamic Development Bank);
Скандинавия инвестициялық банкi (the Nordic Investment Bank);
Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);
Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);
Халықаралық қайта құру жəне даму банкi (the International Bank for Reconstruction and 

Development).
2. Банктер мен банк холдингтері меншікке сатып алатын облигацияларға төмендегідей 

талаптар белгіленсін:
1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі шығарған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздары мəр-
тебесі бар (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес эмиссияланған) облигациялар; 

2) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан 
Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілген облигациялар; 

3) «В» төмен емес (Standard & Poor’s жəне (немесе) Fitch рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі 
бойынша) немесе «В2» төмен емес (Moody’s Investors Service рейтингтік агенттігінің жіктеуі 
бойынша) рейтингі бар шетел эмитенттерінің облигациялары; 

4) қор биржасының ресми тізіміндегі тиісті алаңның «борыштық бағалы қағаздар» сек-
торының «буферлік санат» санатындағы немесе Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің 
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жіктеуі бойынша «В» төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар облигацияларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы 
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы эмитенттерінің облигаци-
ялары. Осы тармақшаның мақсаттары үшін жарғылық капиталдарына қатысу үлестерінің не 
орналастырылған акцияларының 50 (елу) пайызынан астамы Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі 
ұйымдар болып табылатын Қазақстан Республикасы эмитенттерінің облигациялары Қазақстан 
Республикасының тəуелсіз рейтингін иеленетін Қазақстан Республикасы эмитенттерінің об-
лигациялары ретінде танылады;

5) шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік бағалы қағаздар 
мəртебесі бар облигациялар Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкiлi бойынша 
«ВВВ-» төмен емес тəуелсіз рейтингіне немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингіне ие. 

3. Осы қаулының қосымшасына сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінің 
құрылымдық элементінің күші жойылды деп танылсын.

4. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 5-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

7. Осы қаулы 2018 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жария-
лануға жатады.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы №234 қаулысына қосымша 

Күші жойылған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінің құрылымдық 

элементінің тізбесі

1. «Рейтингілік агенттіктерді жəне банктер мəмілелерін жүзеге асыра алатын облигация-
ларға арналған ең төменгі талап етілетін рейтингіні белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 141 қаулысы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8594 болып тіркелген, 2013 жылғы 5 
қыркүйекте «Заң газеті» газетінде № 133 (2334) жарияланған).

2. «Кейбір нормативтік құқықтық актілерге банктік қызметті реттеу мəселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 294 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9124 болып тіркелген, 2014 жылғы 20 ақпанда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Банктік қызметті реттеу 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 4-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін рет-
теу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі № 140 қаулысы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11985 болып тіркелген, 2015 жылғы 16 қыркүйекте 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16149 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 20-бетте) 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан              №246               Алматы қаласы

Ашық деректердің интернет-порталында 
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің ашық деректер тізбесін бекіту туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 
9-бабының 15) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ашық деректер тізбесі (бұдан əрі – Тізбе) бекітілсін.

2. Тізбеде көрсетілген жауапты бөлімшелер ашық деректердің интернет-порталында ашық 
деректердің уақтылы орналастырылуын жəне өзектендірілуін қамтамасыз етсін.

3. «Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ашық деректер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 50 қаулысының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13377 тіркелген, 2016 жылғы 16 наурызда Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

4. Зерттеулер жəне статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 5-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар 
Министрінің м.а.__________ Қ. Балықбаев
2018 жылғы 5 қаңтар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсан №246 қаулысымен бекітілген

Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ашық деректер тізбесі

№ Ашық деректер жиынтығының атауы Өзектендіру 
кезеңі Ұсыну мерзімі

Дереккөзі (Ашық 
деректердің интернет-

порталының 
автоматтандырылған 
жұмыс орны (бұдан əрі 
-АЖО) арқылы немесе 

мемлекеттік органның API1 
жүйелері арқылы)

Жауапты тұлға

Статистика
1 Халықаралық резервтер жəне Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қорының активтері
Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-

порталының АЖО арқылы
Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

2 Ақша агрегаттары Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

3 Депозиттік ұйымдардағы депозиттер Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

4 Банктердегі ағымдағы шоттар, аймақтар бойынша Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

5 Банктер тартқан ағымдағы шоттар, аймақтар 
бойынша

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

6 Банктердегі салымдар, аймақтар бойынша Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

7 Банктер тартқан салымдар, аймақтар бойынша Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

8 Банктердегі салымдар (қалдықтар) Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

9 Тартылған депозиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері (орташа алынған)

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

10 Экономикаға берілген кредиттер Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

11 Шағын кəсіпкерлікке берілген кредиттер Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

12 Ауыл шаруашылығына берілген кредиттер Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

13 Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін 
өнеркəсіпке берілген кредиттер

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

14 Шетел валютасын сатып алу/сату Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

15 Биржадан тыс операциялар Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

16 Банкаралық кредиттер мен депозиттер нарығы Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

17 Валюталардың күн сайынғы ресми бағамдары Күн сайын Күн сайын ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Монетарлық операциялар 
департаменті

18 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесі

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

19 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық 
мөлшерлемесі

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті 

20 Банкаралық ақша аударымдары жүйесі Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-ші күнінен 
кешіктірмей

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем жүйелері департаменті

21 Банкаралық клиринг жүйесі Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-ші күнінен 
кешіктірмей

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем жүйелері департаменті

22 Төлем карточкалары Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-ші күнінен 
кешіктірмей

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем жүйелері департаменті

23 Қазақстан Республикасының төлем балансы: 
талдамалық ұсыныс

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 95-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем балансы жəне валюталық 
реттеу департаменті 

24 Халықаралық инвестициялық позиция: 
талдамалық ұсыныс

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 100-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем балансы жəне валюталық 
реттеу департаменті 

25 Сыртқы борыш: талдамалық ұсыныс Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 100-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем балансы жəне валюталық 
реттеу департаменті 

Қаржы секторының жиынтық есептері
26 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 

банктері бойынша жиынтық баланс
Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 

күніне дейін
ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

27 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктері бойынша кірістер мен шығыстар туралы 
жиынтық есеп

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

28 Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары бойынша жиынтық 
бухгалтерлік баланс

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

29 Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары бойынша пайда мен зиян 
туралы жиынтық есеп

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

30 Инвестициялық портфельді басқарушылардың 
жиынтық бухгалтерлік балансы

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

31 Брокерлердің жəне (немесе) дилерлердің 
жиынтық бухгалтерлік балансы

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

32 Инвестициялық портфельді басқарушылардың 
пайда мен зиян туралы жиынтық есебі

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

33 Брокерлердің жəне (немесе) дилерлердің пайда 
мен зиян туралы жиынтық есебі

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

34 Ипотекалық ұйымдардың жиынтық балансы Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

35 Қазақстан Республикасының ипотекалық 
ұйымдары бойынша кірістер мен шығыстар тура-
лы жиынтық есеп

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

36 Агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық 
басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының 
жиынтық бухгалтерлік балансы

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

37 Агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық 
басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының пай-
да мен зиян туралы жиынтық есебі

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

38 Микроқаржы ұйымдары бойынша жиынтық 
бухгалтерлік баланс

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі үшінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

39 Микроқаржы ұйымдары бойынша пайда мен зиян 
туралы жиынтық есеп

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі үшінші айдың 10-шы 
күніне дейін

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Зерттеулер жəне статистика 
департаменті

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
40 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізбесі
Жаңартылуына 
қарай

Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Ұйымдастыру жұмысы жəне 
бақылау басқармасы

Ұлттық Банктің құрылымы
41 Ұлттық Банктің ұйымдық құрылымы Жаңартылуына 

қарай
Қазақстан Республикасының Президенті 
бекіткен Ұлттық Банктің құрылымы, сондай-ақ 
оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар 
негізінде Ұлттық Банктің Директорлар кеңесі 
бекіткен Ұлттық Банктің орталық аппараты 
бөлімшелерінің құрылымы күшіне енген күннен 
бастап 10 күн ішінде 

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қызметкерлермен жұмыс 
жүргізу басқармасы

42 Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары Жаңартылуына 
қарай

Қазақстан Республикасының Президенті 
бекіткен Ұлттық Банктің құрылымы, сондай-ақ 
оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар 
негізінде Ұлттық Банктің Директорлар кеңесі 
бекіткен Ұлттық Банктің орталық аппараты 
бөлімшелерінің құрылымы күшіне енген күннен 
бастап 10 күн ішінде 

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қызметкерлермен жұмыс 
жүргізу басқармасы

43 Ұлттық Банктің ұйымдары жəне еншілес 
кəсіпорындары

Жаңартылуына 
қарай

Ұлттық Банктің ұйымдары жəне еншілес 
ұйымдары ресми түрде тиісті хаттарды қағаз 
тасымалдағышта ұсынған күннен бастап 10 
күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қызметкерлермен жұмыс 
жүргізу басқармасы

44 Ұлттық Банкте жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштеріне шолу

Тоқсан сайын Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-ші күніне дейін ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Ұйымдастыру жұмысы жəне 
бақылау басқармасы

45 Ұлттық Банк басшыларының жəне Ұлттық Банк 
филиалдарының жеке тұлғаларды жəне заңды 
тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

Тоқсан сайын Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-ші күніне дейін ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Ұйымдастыру жұмысы жəне 
бақылау басқармасы

Ұлттық Банкке жұмысқа орналасу
46 Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына 

орналасуға конкурс өткізу туралы мəліметтер
Қажеттілігіне 
қарай

Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында 
хабарландыру жарияланғаннан күннен бастап 
1 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қызметкерлермен жұмыс 
жүргізу басқармасы

47 Ұлттық Банктің кадр резервіне есептеу үшін іріктеу 
өткізу туралы мəліметтер

Қажеттілігіне 
қарай

Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында 
хабарландыру жарияланғаннан күннен бастап 
1 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қызметкерлермен жұмыс 
жүргізу басқармасы

Ұлттық Банктің хабарламалар тізілімі
48 Уəкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің 

басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы 
хабарламалардың тізілімі

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем балансы жəне валюталық 
реттеу департаменті

49 Екінші деңгейдегі банктердің қаржылық өнімдерін 
бекіту туралы хабарламалардың тізілімі

Жаңартылуына 
қарай

есепті айдан кейінгі айдың əрбір 5-ші күні ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қаржылық қызметтерді тұтыну-
шылардың құқықтарын қорғау 
жəне сыртқы коммуникациялар 
басқармасы

50 Сақтандыру ұйымдарының қаржылық өнімдерін 
бекіту туралы хабарламалардың тізілімі

Жаңартылуына 
қарай

есепті айдан кейінгі айдың əрбір 5-ші күні ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қаржылық қызметтерді тұтыну-
шылардың құқықтарын қорғау 
жəне сыртқы коммуникациялар 
басқармасы

51 Бағалы қағаздар нарығының кəсiби 
қатысушылары ұсынатын қаржылық қызметтерді 
бекіту туралы хабарламалардың тізілімі

Жаңартылуына 
қарай

есепті айдан кейінгі айдың əрбір 5-ші күні ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қаржылық қызметтерді тұтыну-
шылардың құқықтарын қорғау 
жəне сыртқы коммуникациялар 
басқармасы

52 Микроқаржы ұйымдарының өнімдерді бекіту тура-
лы хабарламалардың тізілімі

Жаңартылуына 
қарай

есепті айдан кейінгі айдың əрбір 5-ші күні ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қаржылық қызметтерді тұтыну-
шылардың құқықтарын қорғау 
жəне сыртқы коммуникациялар 
басқармасы

53 Банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық 
өнімдерді бекіту туралы хабарламалардың тізілімі 

Жаңартылуына 
қарай

есепті айдан кейінгі айдың əрбір 5-ші күні ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қаржылық қызметтерді тұтыну-
шылардың құқықтарын қорғау 
жəне сыртқы коммуникациялар 
басқармасы

Ұлттық Банктің рұқсаттар тізілімі
54 Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау опе-

рацияларын ұйымдастыруға уəкілетті ұйымдарға 
берілетін лицензия

Ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 35-ші күніне ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем балансы жəне валюталық 
реттеу департаменті

55 Банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, моне-
таларды жəне құндылықтарды инкассациялауға 
берілетін лицензиялар

Жаңартылуына 
қарай

банкноттарды, монеталарды жəне 
құндылықтарды инкассациялауға лицензия 
берілген, қайта ресімделген, қайтарып алынған 
немесе қайтарылған күнінен бастап 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қолма-қол ақшамен жұмыс 
жүргізу басқармасы

56 Банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге 
жəне бағалы қағаздар нарығында қызметті 
жүзеге асыруға берілген, қайта ресімделген 
лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына 
қарай

банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге 
жəне бағалы қағаздар нарығында қызметті 
жүзеге асыруға лицензия берілген, қайта 
ресімделген күнінен бастап 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

57 Тоқтатыла тұрған не қолданылуы тоқтатылған 
(айырылған) лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына 
қарай

лицензия уақытша тоқтатылған не қолданылуы 
тоқтатылған (айырылған) күннен бастап 3 күн 
ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

58 Ерікті түрде қайтаруға байланысты қолда-
нылуы тоқтатылған лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына қарай ерікті түрде қайтаруға байланысты лицензияның 
қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

59 Cақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін 
жүзеге асыруға берілген, қайта ресімделген 
лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына қарай жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

60 Cақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін 
жүзеге асыруға тоқтатыла тұрған не 
қолданылуы тоқтатылған (айырылған) 
лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына қарай жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

61 Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті 
жүзеге асыруға берілген, қайта ресімделген 
лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына қарай жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

62 Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті 
жүзеге асыруға тоқтатыла тұрған не 
қолданылуы тоқтатылған (айырылған) 
лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына қарай жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

63 Банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыруға берілген, қайта ресімделген 
лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына қарай банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыруға лицензия берілген, қайта ресімделген күннен 
бастап 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

64 Банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыруға тоқтатыла тұрған 
не қолданылуы тоқтатылған (айырылған) 
лицензиялардың тізілімі

Жаңартылуына қарай банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыруға лицензия берілген, тоқтатыла тұрған не 
қолданылуы тоқтатылған (айырылған) күннен бастап 
3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

65 Ерікті түрде қайтаруға байланысты 
қолданылуы тоқтатылған лицензиялардың 
тізілімі

Жаңартылуына қарай ерікті түрде қайтаруға байланысты лицензияның 
қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

66 Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеу Ұлттық Банктің аумақтық 
филиалдарынан 
ақпараттың келіп түсуіне 
қарай

Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

67 Кредиттік бюроның қызметін жүзеге асы-
ру құқығына берілген жəне айырылған 
рұқсаттардың тізілімі

Жаңартылуына қарай кредиттік бюроның қызметін жүзеге асыруға рұқсаттар 
берілген жəне айырылған күннен бастап 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

68 Кредиттік бюроның қызметін жүзеге асыруға 
тоқтатыла тұрған не қолданылуы тоқтатылған 
(айырылған) лицензиялардың тізілімі

1 рет 
орналастырылды

Қазақстан Республикасының заңнамасына 
өзгерістердің енгізілуіне байланысты кредиттік бюро 
қызметін жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын 
тоқтата тұру не тоқтату одан əрі мүмкін емес 

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

69 Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу Ұлттық Банктің аумақтық 
филиалдарынан 
ақпараттың келіп түсуіне 
қарай

Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Қаржылық қызмет-
терді тұтыну шы-
лардың құқықтарын 
қорғау жəне сыртқы 
коммуникациялар 
басқармасы

70 Төлем жүйелерінің тізілімі Жаңартылуына қарай Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 1 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем жүйелері 
департаменті

71 Көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды 
берушілер тізілімі 

Жаңартылуына қарай Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 1 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Төлем жүйелері 
департаменті

Қаржы секторы
72 Екінші деңгейдегі банктер Жаңартылуына қарай Қаржы ұйымдарынан ақпарат алған, атап айтқанда 

басшы қызметкерлердің құрамы, мекенжайлары, ли-
цензиясы өзгерген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

73 Банк өкілдіктерінің тізімі Жаңартылуына қарай Қаржы ұйымдарынан (бірінші басшының, 
мекенжайдың өзгеруі туралы) ақпаратты алған күннен 
бастап 10 жұмыс күні ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

74 Тіркелген инвестициялық пай қорлары тура-
лы мəліметтер

Ай сайын Есепті айдан кейінгі айдың 10-шы күнінен кешіктірмей ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

75 Акционерлік қоғамдардың дауыс беретін ак-
циялар саны бойынша мəліметтер

Ай сайын əр айдың 20-шы күні ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

76 Инвестициялық пай қорларының пай 
ұстаушыларының саны

Тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 10-шы күнінен 
кешіктірмей

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

77 Брокерлер жəне дилерлер Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

78 Инвестициялық портфельді басқарушылар Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

79 Кастодиандар Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

80 Трансфер-агенттер Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

81 Сауда-саттықты ұйымдастырушылар Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

82 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

83 Сақтандыру брокерлері Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

84 Актуарийлер Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

85 Өзара сақтандыру қоғамдарының тізілімі Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

86 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 
өкілдіктерінің тізімі

Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

87 Шығарылып тасталған сақтандыру агенттері Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

88 Банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдардың тізімі

Жаңартылуына қарай Қаржы ұйымдарынан ақпарат алған, атап айтқанда 
басшы қызметкерлердің құрамы, мекенжайлары, ли-
цензиясы өзгерген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

89 Қаржы ұйымдарының ірі қатысушылары Жаңартылуына қарай 
(ірі қатысушылар 
құрамының өзгерістері 
мен толықтырулары не 
ағымдағы ірі қатысушылар 
бойынша ақпараттың 
өзгеруі жəне т.б.)

Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті,
Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

90 Банк холдингтері Жаңартылуына қарай 
(өзгерістер, толықтырулар)

Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

91 Банк конгломераттары Жаңартылуына қарай Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

92 Сақтандыру холдингтері Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

93 Таратылатын екінші деңгейдегі банктер Жаңартылуына қарай Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

94 Таратылған екінші деңгейдегі банктер Жаңартылуына қарай Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жаңартылып 
орналастырылғаннан кейін 3 күн ішінде

ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктерді қадағалау 
департаменті

95 Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдары

Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

96 Таратылған сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдары

Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Банктік емес қаржы 
ұйымдарын реттеу 
департаменті

97 Қазақстан Республикасы банктік 
бірегейлендіру кодтарының (ББК) 
анықтамалығы

Жаңартылуына қарай Жаңартылуына қарай ашық деректердің интернет-
порталының АЖО арқылы

Монетарлық опера-
цияларды есепке алу 
басқармасы

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 18 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16249 болып 
енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы            №247            Алматы қаласы
            22 желтоқсан

«Банктердің ең төмен резервтік талаптарды 
есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің 

құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік 
талаптар туралы қағидаларды, ең төмен резервтік 

талаптарды есептеу, ең төмен резервтік 
талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен 
резервтік талаптарды резервтеу және олардың 

нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге 
асыру тәртібін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 
жылғы 20 наурыздағы №38 қаулысына өзгерістер 

енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын 
міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар ту-
ралы қағидаларды, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік 
талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резерв-
теу жəне олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру 
тəртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 20 наурыздағы № 38 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10776 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 ма-
мырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 

наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы қаулы етеді:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің ең төмен резервтік талаптарды 
есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең 
төмен резервтік талаптар туралы қағидаларда, ең төмен резервтік талаптарды 
есептеу, ең төменгі резервтік талаптарды еспетеу тəртібі, ең төмен резервтік 
талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу 
жəне олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тəртібінде:

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Ең төменгі резервтік талаптар Ұлттық Банкке Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14804 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы 
№316 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму 
Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мəліметтерді 
ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес ұсынылған күн сайынғы мəліметтер 
негізінде есептеледі.»;

27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Банк ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау туралы 

ақпаратты банктің резервтік активтерді қалыптастыруының есепті кезеңінің соңғы 
күнінен кейінгі оныншы жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде электрондық 
форматта ұсынады.

Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы ең төменгі резервтік 
талаптардың нормативтерін орындау туралы ақпаратқа банктің бірінші басшысы 
не оның міндеттерін атқаратын адам, бас бухгалтері жəне орындаушысы қол 
қойып, банктің мөрімен (бар болса) бекітіледі жəне банкте сақталады.

Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы 
деректерге сəйкестікті банктің бірінші басшысы не оның міндеттерін атқаратын 
адам жəне бас бухгалтер қамтамасыз етеді.».

2. Зерттеулер жəне статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне 
сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз 
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2018 жылғы 27 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануға жатады.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің төрағасы _____________________
2018 жылғы 5 қаңтар 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 
жылғы 22 қаң тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне №16259 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан             №249        Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне коллекторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының 
коллекторлық қызмет мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан əрі – Тізбе) 
бекітілсін.

2. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы 
(Терентьев А.Л.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-
ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз 
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

5) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орын-
басары О. А.Смоляковқа жүктелсін.

4. Осы қаулы, 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін жəне 2018 жылғы 1 шілдеден бастап 
жасалған банктік қарыз шарттарына қолданылатын Тізбенің 1-тармағының он төртінші, жиырма алтыншы, 
жиырма жетінші, жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, қырық бірінші, 
қырық екінші, қырық үшінші, қырық төртінші, қырық бесінші, қырық алтыншы жəне қырық жетінші абзацтарын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №249 қаулысына қосымша

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының коллекторлық қызмет 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

1. «Банктік заем шартының міндетті талаптарының тізбесін айқындау жəне Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі 
құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 18 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6877 тіркелген, 2011 жылғы 31 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде № 
226-227 (26625) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Екінші деңгейдегі банктер, оның ішінде ислам банктері жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік 

қоғамы, банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар, банк операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан əрі - банк) жасасатын банктік қарыз шартында (бұдан əрі 
- шарт) шарттардың тиісті түріне арналған Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген та-
лаптар, тараптардың келісуі бойынша айқындалған талаптар, сондай-ақ мынадай тізбеге сəйкес міндетті 
талаптар қамтылады:

1) шарттың жалпы талаптары;
2) қарыз алушының құқықтары;
3) банктің құқықтары;
4) банктің міндеттері;
5) банк үшін шектеулер;
6) міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі;
7) шарт талаптарына өзгерістер енгізудің тəртібі;
8) синдикатталған банктік қарыз берілген кезде - синдикатқа қатысушы əр банктің, оның ішінде қарыз 

алушы төлемге қабілетсіз болған жағдайда синдикатқа əр қатысушы үшін ықтимал залалдарының үлесін 
бөле отыр ып қар ызына  қатысу сома сы немесе үлесі;

9) ислам банкі банктік қарыз берген кезде - Банктер туралы заңның 52-8, 52-9, 52-10 жəне 52-12-бапта-
рында көрсетілген талаптар;

10) жеке тұлға болып табылатын кепіл берушінің ипотекалық тұрғын үй қарызы бойынша міндеттемелерді 
орындамау туралы хабарлама қолға берілген немесе тапсырыс хатпен жіберілген күннен бастап күнтізбелік 
жиырма бес күннің ішінде ипотекалық шарт тіркелген органда тіркелген ипотеканы сот тəртібінен тыс сатуды 
өткізуден жазбаша бас тартуды ұсыну құқығы туралы талап;

11) банк шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға беру кезінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен шарт шеңберінде кредитордың қарыз алушымен өзара қарым-қатынастарына қатысты 
қойылатын талаптар мен шектеулер қарыз алушының құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық 
қатынастарына қолданылатыны көзделетін талап.»;

3-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді: 
«9) қарызды өтеу əдісі: аннуитеттік (тең төлемдермен өтеу арқылы) немесе сараланған (негізгі борышты 

тең үлеспен өтеу арқылы) не банктің ішкі қағидаларына сəйкес басқа əдісі;»; 
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қарыз алушының құқықтары мынадай мүмкіндік көзделетін талаптарды қамтиды:
1) кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес, тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 

қызметтерді сатып алуға қарыз алған жеке тұлғаның шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн 
ішінде қарызды қайтарғаны үшін тұрақсыздық айыбын жəне айыппұл санкцияларының өзге де түрлерін 
төлемей, қарыз берілген күннен бастап банк есептеген сыйақыны төлей отырып, қарызды қайтару;

2) негізгі борышты жəне (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне түскен жағдайда одан 
кейінгі жұмыс күні тұрақсыздық айыбын жəне айыппұл санкцияларының өзге де түрлерін төлемей, негізгі 
борышты жəне (немесе) сыйақыны төлеуді жүргізу;

3) өтініш бойынша үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, ақысыз, айына кем дегенде бір рет шарт бой-
ынша берешекті өтеу есебіне түсетін ақшаны бөлу (негізгі борышқа, сыйақыға, комиссияларға, тұрақсыздық 
айыбына, айыппұлдарға жəне айыппұл санкцияларының өзге де түрлеріне, сондай-ақ төленуге жататын 
басқа да сомаларға) туралы ақпаратты жазбаша нысанда алу;

4) шарт бойынша берілген ақшаны ішінара немесе толық мерзімінен бұрын банкке қайтару туралы 
өтініш бойынша ақысыз, үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде негізгі борышқа, сыйақыға, комиссияларға, 
тұрақсыздық айыбына жəне айыппұл санкцияларының өзге де түрлеріне, сондай-ақ мерзімі өткен төлемдерді 
көр сете отырып, төленуге жататын басқа да сомаларға бөлінген, қайтарылуға тиісті соманың мөлшері ту-
ралы мəліметті жазбаша нысанда алу;

5) бір жылға дейін мерзімге берілген қарызды алған күннен бастап алты ай өткен соң, бір жылдан астам 
мерзімге берілген қарызды алған күннен бастап бір жыл өткен соң тұрақсыздық айыбын жəне айыппұл 
санкцияларының басқа түрлерін төлемей, қарызды ішінара немесе толық көлемде мерзімінен бұрын өтеу;

6) шарт талаптарын қарыз алушы үшін жақсарту жағына қарай оларды өзгерту туралы хабарлама алған 
күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде банк ұсынған жақсартатын талаптардан шартта көзделген 
тəртіппен бас тартуға;

(Соңы 22-бетте) 
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7) алатын қызметтер бойынша даулы жағд айлар туындаған кезде «Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 8-бабында белгіленген мерзімде банкке жазбаша өтініш жасау 
жəне жауап алу;

8) міндеттемелерді орындау мерзімінің өтуі басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн 
ішінде жеке тұлға банкке баруға жəне өзінің банктік қарыз шартының талаптарына, оның ішінде:

банктік қарыз шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына қарай өзгертуге;
шетел валютасымен берілген банктік қарыз бойынша негізгі борыштың қалдық сомасының 

валютасын ұлттық валютаға өзгертуге;
негізгі борыш жəне (немесе) сыйақы бойынша төлем мерзімін кейінге қалдыруға;
берешекті өтеу əдісін немесе берешекті өтеу кезектілігін, оның ішінде негізгі борышты 

басым тəртіппен өтей отырып өзгертуге;
банктік қарыз шартының қолданылу мерзімін өзгертуге;
мерзімі өткен негізгі борышты жəне (немесе) сыйақыны кешіруге, тұрақсыздық айыбының 

(айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін жоюға байланысты өзгерістер енгізу туралы өтінішін 
негіздейтін шарт бойынша міндеттемелерді орындаудың мерзімі өтуінің туындау себептері, 
кірістер жəне басқа да расталған мəн-жайлар (фактілер) туралы жазбаша өтініш ұсыну.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Банктің міндеттері мынадай талаптарды көздейтін талаптарды қамтиды:
1) шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде қайтарғаны  үшін тұрақсыздық 

айыбын немесе айыппұл санкцияларының өзге де түрлерін ұстамай, қарыз берілген күннен 
бастап есептелген сыйақыны ұстай отырып, осы қаулының 4-тармағының 1) тармақшасында 
көзделген қарызды қабылдау;

2) қарыз алушының өтініші бойынша үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, ақысыз, айына 
кем дегенде бір рет шарт бойынша борышты өтеу есебіне түсетін кезекті ақшаны бөлу (негізгі 
борышқа, сыйақыға, комиссияларға, тұрақсыздық айыбына, айыппұлдарға жəне айыппұл 
санкцияларының өзге де түрлеріне, сондай-ақ мерзімі өткен төлемдерді көрсете отырып, 
төленуге жататын басқа да сомаларға) туралы ақпаратты жазбаша нысанда беру;

3) шарт бойынша берілген ақшаны ішінара немесе толық мерзімінен бұрын банкке қайтару 
туралы қарыз алушының өтініші бойынша ақысыз, үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оны 
негізгі борышқа, сыйақыға, комиссияларға, тұрақсыздық айыбына, айыппұлға жəне айыппұл 
санкцияларының өзге де түрлеріне, сондай-ақ мерзімі өткен төлемдерді көрсете отырып, 
төленуге жататын басқа да сомаларға бөлінген, қайтарылуға тиісті соманың мөлшері тура-
лы хабардар ету;

4) қарыз алушыны шарт талаптарының жақсару жағына қарай оларды өзгерту туралы 
шартта көзделген тəртіпте хабардар ету;

5) шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің өтуі басталған кезде қарыз алу-
шыны шартта көзделген тəсілмен жəне мерзімде, бірақ міндеттемелерді орындау мерзімінің 
өтуі басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, шарт бойынша төлемдерді 
енгізу қажеттілігі жəне қарыз алушының өз міндеттемелерін орындамау салдары туралы ха-
бардар ету. Тараптардың келісімі бойынша шарт бойынша кезекті төлемдер туралы хабардар 
ету мерзімі мен тəсілдері шартта қарастырылады;

6) «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» 2007 жылғы 12 
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабында белгіленген мерзімде қарыз 
алушының жазбаша өтінішін қарау жəне оған жазбаша жауап дайындау;

7) Банктер туралы заңның 36-бабында көзделген қарыз алушы-жеке тұлғаның жазбаша 
өтінішін алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде шарт талаптарына ұсынылған 
өзгерістерді қарау жəне қарыз алушыға жазбаша нысанда мыналар: 

шарт талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісуі;
шарт талаптарын өзгерту бойынша өз ұсыныстары;
мұндай бас тартудың дəлелді себебін көрсетумен шарт талаптарын өзгертуден бас тарту 

туралы хабарлайды;
8) банктің шарт бойынша құқығы (талап етуі) үшінші тұлғаға өту талаптары қамтылған шарт 

(бұдан əрі – талап ету құқығын басқаға беру шарты) жасалған кезде:
талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалғанға дейін құқықтардың (талап етулердің) 

үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осындай басқаға беруге байланысты 
қарыз алушының дербес деректерінің өңделетіні туралы шартта көзделген не Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тəсілмен;

талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде 
банктік қарызды өтеу жөніндегі бұдан былайғы төлемдердің үшінші тұлғаға (шарт бойын-
ша құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы жəне тұрған жері) тағайындалатынын, берілген 
құқықтардың (талап етулердің) толық көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының, 
комиссиялардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен жəне 
ағымдағы сомаларының жəне төленуге жататын басқа да сомалардың қалдықтарын көрсете 
отырып, құқықтың (талап етудің) үшінші тұлғаға өткені туралы шартта көзделген не Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тəсілмен қарыз алушыны (немесе оның 
уəкілетті өкілін) хабардар етуге.»;

9-тармақтың жетінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаулының 8-тармағының жəне осы тармағының талаптары бір айдан аспайтын мерзімге 

берілген қарызға, кредиттік желі шеңберінде төлем карточкасы бойынша берілген қарызға, 
овердрафт кредитіне қолданылмайды.»;

10-тармақтың төртінші бөлігінің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«осы қаулының 2, 4, 4-1, 5, 6 жəне 7-тармақтарында, 3-тармағының 8), 10), 11), 13), 14), 

15), 17), 18) жəне 19) тармақшаларында көзделген талаптар кредиттік желі ұсыну (ашу) ту-
ралы келісімде көрсетілген жағдайда, оларды шартта немесе өтініште қосымша көрсету 
талап етілмейді.»;

қосымша Тізбеге қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. «Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі 

сыйақы мөлшерлемелерін (нақты құнын) есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 137 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7663 тіркелген, 2012 жылғы 
16 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 516-521 (27594) жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, 
салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемелерін (нақты құнын) есептеу қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын: 
«5-1. Банктік қарыз шарты бойынша құқықтарды (талап етулерді) басқаға беру кезінде 

осы Қағидалардың 3-тармағының 2), 3) тармақшаларында көзделген жағдайда жылдық тиімді 
сыйақы мөлшерлемесін есептеуді банктік қарыз шарты бойынша құқықтар (талап етулер) 
берілген үшінші тұлға жүргізеді.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Қарыз бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі мынадай формула бойынша 

есептеледі:

,
мұнда:
D – алғашқы қарыз сомасы;
k – клиенттің банкке алғашқы қарызды алған күнгі қарыздарды алуға байланысты 

төлемдерінің жалпы сомасы;
n – клиентке соңғы төлемнің реттік нөмірі;
j – клиентке алғашқы қарызды алған күннен кейінгі төлемнің реттік нөмірі;
Sj – клиентке j-ші төлем сомасы, оның ішінде кезекті қарыздар;
APR – жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;
tj – алғашқы қарыз берілген күннен бастап клиентке j-ші төлем сəтіне дейінгі уақыт кезеңі 

(күндермен);
m – клиенттің соңғы төлемінің реттік нөмірі;
і – клиент төлемінің реттік нөмірі;
Pi – осы Қағидалардың 8, 8-1-тармақтарына сəйкес төлемдерді қосқанда, клиенттің алғашқы 

қарызды алған күннен кейінгі і-ші төлемінің сомасы;
ti – алғашқы қарыз берілген күннен бастап клиенттің і-ші төлемі сəтіне дейінгі уақыт кезеңі 

(күндермен).»;
8 жəне 8-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Заңды тұлғаға берілетін қарыз бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін ің 

есебіне, төлем мөлшері мен мерзімі банктік қарыз шарты жасалған күні белгілі болатын 
банктік қарыз шартында көзделген қарыз беруге жəне оған қызмет көрсетуге байланысты 
комиссиялар мен өзге де төлемдер, сондай-ақ клиенттердің үшінші тұлғалардың пайдасына 
төленетін мынадай төлемдер:

1) Қағидалардың 9-тармағының 4) тармақшасында көзделген төлемдерді қоспағанда, егер 
сақтандыру жағдайы басталған жағдайда сақтандыру шарты бойынша банк пайда алушы бол-
са, клиенттің сақтандыру ұйымының пайдасына төлемдері;

2) клиенттің кепілдік (кепілдеме) алу үшін кепілгерге (кепіл берушіге), кепілге берілетін 
мүлікті бағалау үшін бағалаушыға төлемдері;

3) банкке клиенттерді тарту, клиенттер берген құжаттардың қарыз беру талаптарына сəйкес 
келуіне тексеруді жүзеге асыру, клиенттердің құжаттарын банкке беру, банктің клиенттерінен 
қарыздарды өтеу есебіне төлемдер қабылдау жəне аудару бойынша қызмет көрсететін 
ұйымдардың (делдалдардың) пайдасына клиенттің төлемдері енгізіледі.

Егер қарыз бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде осы тармақтың 
бірінші бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген төлемдердің кредиттеудің бүкіл 
мерзіміне мөлшерлерін айқындау мүмкіндігі болмаса, қарыз бойынша жылдық тиімді сыйақы 
мөлшерлемесінің есебіне осы тұлғалардың олармен шарттар жасау күнінде айқындалған 
тарифтеріне қарай кредиттеудің бүкіл мерзіміндегі төлемдер енгізіледі.

Банктік қарыз шартын жасау күнінде өндіріп алу фактісі белгісіз банктік қарыз шартында 
көзделген комиссиялар мен өзге де төлемдер, сондай-ақ осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 
2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген төлемдер нақты төлем жасалғаннан кейін клиенттің 
талабы бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі қайта есептелген жағдайда ескеріледі.

8-1. Жеке тұлғаға берілетін қарыз бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің есебіне, 
төлем мөлшері мен мерзімі банктік қарыз шарты жасалған күні белгілі болатын банктік қарыз 
шартында көзделген қарыз беруге жəне қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге 
де төлемдер енгізіледі.

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде ескерілетін, жеке тұлғаға берілген 
банктік қарыз беруге жəне оларға қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге де 
төлемдердің тізбесі (бұдан əрі - Тізбе) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13870 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 30 мамырдағы № 134 қаулысымен бекітілген.

Егер қарыз бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде Тізбенің 
2-тармағының 7), 8) жəне 9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар пайдасына төлемдердің 
мөлшерлерін кредиттеудің бүкіл мерзіміне айқындау мүмкіндігі болмаса, жылдық тиімді 
сыйақы мөлшерлемесінің есебіне осы тұлғалар белгілеген жəне олармен шарттар жасау 
күнінде айқындалған тарифтерге қарай кредиттеудің бүкіл мерзіміндегі төлемдер енгізіледі.

Банктік қарыз шартында көзделген, Тізбенің 2-тармағының 5), 6), 7), 8), 9), 10) жəне 11) 
тармақшаларында көрсетілген, банктік қарыз шартын жасау күнінде өндіріп алу фактісі белгісіз 
комиссиялар мен өзге де төлемдер нақты төлем жасалғаннан кейін клиенттің талабы бойынша 
жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі қайта есептелген жағдайда немесе олар банктік қарызға 
қызмет көрсету кезеңінде енгізілген кезде ескеріледі.».

3. «Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есеп-
теу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 
жылғы 24 желтоқсандағы № 378 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8307 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2013 жылғы 18 мамырда № 129 
(28068) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының жылдық 
тиімді мөлшерлемесін есептеу қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын: 
«4-1. Микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықтарды (талап етулерді) беру кезінде 

осы Қағидалардың 3-тармағының 2), 3) тармақшаларында көзделген жылдық тиімді сыйақы 
мөлшерлемесін есептеуді микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықтар (талап етулер) 
берілген үшінші тұлға жүргізеді.»;

мынадай мазмұндағы 7-1 жəне 7-2-тармақтармен толықтырылсын:
«7-1. Заңды тұлғаға берілетін микрокредит бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерле-

месінің есебіне төлем мөлшері мен мерзімі микрокредит беру туралы шарт жасалған күні 
белгілі болатын микрокредит беру туралы шартта көзделген микрокредит беруге жəне оған 
қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге де төлемдер, сондай-ақ клиенттердің 
үшінші тұлғалардың пайдасына төленетін мынадай төлемдер:

1) Қағидалардың 8-тармағының 3) тармақшасында көзделген төлемдерді қоспағанда, 
егер сақтандыру жағдайы басталған жағдайда сақтандыру шарты бойынша микроқаржы 
ұйымы пайда алушы болса, қарыз алушының сақтандыру ұйымының пайдасына төлемдері;

2) қарыз алушының кепілдік (кепілдеме) алу үшін кепілгерге (кепіл берушіге), кепілге 
берілетін мүлікті бағалау үшін бағалаушыға төлемдері;

3) микроқаржы ұйымына қарыз алушыларды тарту, қарыз алушылар берген құжаттарды 
жəне микрокредит беру талаптарына сəйкес келуіне тексеруді жүзеге асыру, қарыз 
алушылардың құжаттарын микроқаржы ұйымына беру, микроқаржы ұйымының қарыз алушы-
дан микрокредитті өтеу есебіне төлемдер қабылдау жəне аудару бойынша қызмет көрсететін 
ұйымдардың (делдалдардың) пайдасына қарыз алушының төлемдері енгізіледі.

Егер микрокредит бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде 
осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген төлемдердің 
микрокредиттеудің бүкіл мерзіміне мөлшерлерін айқындау мүмкіндігі болмаса, жылдық 
тиімді сыйақы мөлшерлемесінің есебіне осы тұлғалардың олармен шарттар жасау күнінде 
айқындалған тарифтеріне қарай микрокредиттеудің бүкіл мерзіміндегі төлемдер енгізіледі.

Микрокредит беру туралы шарт жасау күнінде өндіріп алу фактісі белгісіз микрокредит беру 
туралы шартта көзделген комиссиялар мен өзге де төлемдер, сондай-ақ осы тармақтың бірінші 
бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген төлемдер нақты төлем жасалғаннан 
кейін қарыз алушының талабы бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі қайта есеп-
телген жағдайда ескеріледі.

7-2. Жеке тұлғаға берілетін микрокредит бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің 
есебіне, төлем мөлшері мен мерзімі микрокредит беру туралы шарт жасалған күні белгілі бо-
латын микрокредит беру туралы шартта көзделген микрокредит беруге жəне қызмет көрсетуге 
байланысты комиссиялар мен өзге де төлемдер енгізіледі.

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде ескерілетін, жеке тұлғаға берілген 
микрокредит беруге жəне оларға қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге де 
төлемдердің тізбесі (бұдан əрі - Тізбе) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13870 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 30 мамырдағы № 134 қаулысымен бекітілген.

Егер жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде Тізбенің 2-тармағының 7), 
8) жəне 9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар пайдасына төлемдердің мөлшерлерін 
микрокредиттеудің бүкіл мерзіміне айқындау мүмкіндігі болмаса, жылдық тиімді сыйақы 
мөлшерлемесінің есебіне осы тұлғалар белгілеген жəне олармен шарттар жасау күнінде 
айқындалған тарифтерге қарай микрокредиттеудің бүкіл мерзіміндегі төлемдер енгізіледі.

Микрокредит беру туралы шартта көзделген, Тізбенің 2-тармағының 5), 6), 7), 8), 9) жəне 10) 
тармақшаларында көрсетілген, микрокредит беру туралы шарт жасау күнінде өндіріп алу фактісі 
белгісіз комиссиялар мен өзге де төлемдер нақты төлем жасалғаннан кейін қарыз арушының 
талабы бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі қайта есептелген жағдайда немесе 
олар микрокредитке қызмет көрсету кезеңінде енгізілген жағдайда ескеріледі.».

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының коллекторлық 
қызмет мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне қосымша

«Банктік заем шартының міндетті талаптарының тізбесін бекіту жəне Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 

2007 жылғы 23 ақпандағы  № 49 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 

агенттiгi Ба сқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 18 қаулысына қосымша
 

Нысан
Қарыз алушы-жеке тұлғаға арналған банктік 

қарыз шарты бойынша жадынама
_______________ (жылы, күні, айы) № ___________

 _______________ жағдай бойынша (жылы, күні, айы)

1 Қарыз сомасы жəне валютасы  
2 Қарыз мерзімі  
3 Төлемдер саны  
4 Сыйақы мөлшерлемесінің түрі (белгіленген не-

месе өзгермелі), жылдық пайыздармен сыйақы 
мөлшерлемесінің мөлшері

 

5 Дəйекті, жылдық, тиімді, салыстырмалы 
есептеудегі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері

 

6 Қарыз алушы банктік қарыз шартын жасаған кез-
де жəне банктік қарыз шартына қосымша келісім 
жасаған кезде төлеген комиссиялар мен өзге де 
төлемдердің атауы жəне мөлшерлері

7 Өтелетін жалпы сома  
8 Сыйақының жиынтық сомасы  
9 Негізгі борышты жəне сыйақыны уақтылы 

өтемегені үшін тұрақсыздық айыбының 
(айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшері 

 

10 Сақтандыру шарттарының мерзімін ұзарту 
мерзімі

 

11 Банктік қарыз шартының талаптарына сəйкес 
айыппұлдардың, өсімпұлдардың өзге де 
түрлері (оның ішінде қарызды мақсатты 
пайдаланбағаны, сақтандыру шарттарын 
уақтылы ресімдемегені үшін жəне сол сияқты)

 1)___________________________
        (айыппұлдың, өсімпұлдың
       атауы, олардың мөлшерлері)
2)___________________________
        (айыппұлдың, өсімпұлдың
      атауы, олардың мөлшерлері)
3)___________________________
          (айыппұлдың, өсімпұлдың
         атауы, олардың мөлшерлері)

12 Банк өкілінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), 
қолы, банк мөрі (ол болған кезде)

 

13 Қарыз алушы ____________(жылы, күні, айы) № ___________ банктік қарыз 
шартының талаптарымен танысқан

14 Қарыз алушының тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болса), қолы

 

15 Күні  

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 23 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16267 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан             №252           Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне бухгалтерлік есепті жүргізу 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бухгалтерлiк 
есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепті жүргізу мəселелері 
бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес бухгалтерлік есепті жүргізу мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің 
тізбесі бекітілсін.

2. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми 
интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы 
қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуникациялар 
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының 
орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №252 қаулысына қосымша

Бухгалтерлік есепті жүргізу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілетін Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

1. «Екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды жəне кастодиандық қызметті 
бухгалтерлік есепке алуды жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 30 қарашадағы № 134 қаулысына (Нор-
мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5089 болып тіркелген) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды жəне 
кастодиандық қызметті бухгалтерлік есепке алуды жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта: 

37-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«37. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы жəне пайда немесе зиян арқылы 

есепке алынатын бағалы қағаздарды қайта бағалау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жүзеге асырылады:»; 

40-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«40. Кастодиан банк əрбір есепті күні халықаралық қаржы есептілігі стандарттарының жəне 

есеп саясатының талаптарына сəйкес сату үшін басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құнмен 
есептелінетін жəне амортизацияланған құнмен бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздануына 
тест өткізеді жəне мынадай бухгалтерлік жазбаларды жүзеге асырады:».

2. «Екінші деңгейдегі банктердің жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының 
бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 152 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5109 болып тіркелген) мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің жəне «Қазақстан Даму Банкі» 
акционерлік қоғамының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:

2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) сыйлықақы немесе дисконт (жеңілдік) амортизациясы – сыйлықақының немесе дисконттың 

(жеңілдіктің) сомасын пайыздың тиімді мөлшерлемесі əдісін пайдалана отырып банктің кірістеріне 
немесе шығыстарына біртіндеп жатқызу.»; 

5-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар 9 «Қаржы құралдары» халықаралық қаржылық 

есептілік стандартына (IFRS) сəйкес пайыздың тиімді мөлшерлемесі əдісі пайдаланыла оты-
рып танылады».»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Шетел валютасындағы активтерді 21 «Валюталардың айырбастау бағамдарының өзгеруінің 

əсері» халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IAS) сəйкес қайта бағалау кезінде мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 

1) оң бағамдық айырма сомасына: 

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»
Кт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»,

сондай-ақ өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 
бойынша əділ құнды түзету бойынша оң бағамдық айырма сомасына:

Дт 1456 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты»

1457 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты»

Кт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері»;

2) теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар»
Кт 2859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық қысқа позицияның) қарсы құны»,

сондай-ақ өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 
бойынша əділ құнды түзету бойынша теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері»

Кт 1456 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты»

1457 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты».

Шетел валютасындағы активтерді 21 «Валюталардың айырбастау бағамдарының өзгеруінің 
əсері» халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IAS) сəйкес қайта бағалау кезінде мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

оң бағамдық айырма сомасына:

Дт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар»
Кт 2859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық қысқа позицияның) қарсы құны»;

теріс бағамдық айырма сомасына:

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»
Кт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер».»; 

9-тармақ алып тасталсын; 
3-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Шетел валютасымен дилингтік операциялардың бухгалтерлік есебі 
1-параграф. Шетел валютасын сатып алу бойынша спот мəмілелерін мəміле жасалған күн 

бойынша есепке алу 
10. Шетел валютасын сатып алу бойынша спот мəмілесі жасалған күні мынадай бухгалтерлік 

жазбалар жүзеге асырылады: 
шетел валютасындағы талаптар сомасына: 

Дт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар»
Кт 2858 «Шетел валютасы бойынша ұзақ валюталық позиция»;

сатып алу бағамы бойынша теңгемен міндеттемелер сомасына: 

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»
Кт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттеме»;

бір мезгілде шетел валютасының сатып алу бағамының есепке алу бағамынан айырма шылығы 
болған жағдайда туындайтын айырмаға мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 

шетел валютасын сатып алу бағамы есепке алу бағамынан асып кеткен жағдайда:

Дт 5530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар» 
Кт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»;

есепке алу бағамы шетел валютасын сатып алу бағамынан асып кеткен жағдайда: 

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»
Кт 4530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер».

11. Шетел валютасын сатып алу бойынша спот мəмілесі банктің есеп саясатында белгі  ленген 
кезеңділікпен валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта баға ланған кезде 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің теріс бағамдық айырма 
сомасына: 

Дт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар» 
Кт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»;

2) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің оң бағамдық айырма со-
масына:

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»
Кт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер». 

12. Осы Нұсқаулықтың 11-тармағына сəйкес қайта бағалау жүргізілгеннен кейін шетел ва-
лютасын сатып алу бойынша спот мəмілесін валюталау күні мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жүзеге асырылады:

1) шетел валютасын сатып алу үшін аударылатын теңгемен сомаға:

Дт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттеме»
Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»

1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;
2) сатып алынатын шетел валютасының сомасына:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»

Кт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар».
2-параграф. Шетел валютасын сатып алу бойынша спот мəмілелерін есеп айырысу күні 

бойынша есепке алу
13. Шетел валютасын сатып алу бойынша спот мəмілесі жасалған күні мынадай бухгалтерлік 

жазбалар жүзеге асырылады:
1) шетел валютасын сатып алу бойынша шетел валютасындағы шартты талаптар сомасына:

Дт 6405 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар»
Кт 6999 «Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция»;

2) шетел валютасын сатып алу бойынша теңгемен шартты міндеттемелер сомасына:

Дт 6999 «Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция»
Кт 6905 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер».

14. Шетел валютасын сатып алу бойынша спот мəмілесі банктің есеп саясатында белгі ленген 
кезеңділікпен валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта бағаланған кезде 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің теріс бағамдық айырма 
сомасына: 

Дт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар»
Кт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттеме»;

2) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің оң бағамдық айырма со-
масына: 

Дт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар»
Кт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»;

3) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының оң жəне теріс өзгеруі бойынша ең аз 
қалдық сомасына:

Дт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттемелер»
Кт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар».

15. Шетел валютасын сатып алу бойынша спот мəмілесін валюталау күні мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) шетел валютасын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер сомасына: 

Дт 6905 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер»
Кт 6999 «Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция»;

2) шетел валютасын сатып алу бойынша шартты талаптар сомасына:

Дт 6999 «Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция»
Кт 6405 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар»;

3) теңгемен жəне шетел валютасындағы сомаға, сондай-ақ шетел валютасын қайта бағалау 
сомасына: 

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;

4) шетел валютасын сатып алу бағамы есептік бағамынан асып кеткен кезде 

Дт 5530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар»
Кт 2859 «Валюталық позицияның қарсы құны»;

5) шетел валютасының есептік бағамы сатып алу бағамынан асып кеткен кезде:

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»
Кт 4530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер»;

6) бұрын орындалған қайта бағалауды қалпына келтіру:

Дт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттемелер»
Кт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар»

немесе

Дт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»
Кт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар».

3-параграф. Шетел валютасын сату бойынша спот мəмілелерін мəміле жасау күні бойын-
ша есепке алу

16. Шетел валютасын сату бойынша спот мəмілесі жасалған күні сату бағамы бойынша 
талаптар мен міндеттемелер сомасына мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

шетел валютасындағы міндеттемелер сомасына:

Дт 1858 «Шетел валютасы бойынша қысқа валюталық позиция»
Кт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттеме»;

теңгемен талаптар сомасына: 

Дт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар»
Кт 2859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық қысқа позицияның) қарсы құны»;

бір мезгілде шетел валютасын сату бағамының есептік бағамнан айырмасы болған жағдайда 
туындайтын айырмаға мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) шетел валютасының есептік бағамы сату бағамынан асып кеткен кезде:

Дт 5530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар»
Дт 2859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық қысқа позицияның) қарсы құны»;

2) шетел валютасын сату бағамы есептік бағамынан асып кеткен кезде:

Дт 2859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық қысқа позицияның) қарсы құны»
Дт 4530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер».

17. Шетел валютасын сату бойынша спот мəмілесі банктің есеп саясатында белгіленген 
кезеңділікпен валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта бағаланған кезде 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 

1) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің теріс бағамдық айырма 
сомасына: 

Дт 2859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық қысқа позицияның) қарсы құны»
Кт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»; 

2) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің оң бағамдық айырма со-
масына: 

Дт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар» 
Кт 2859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық қысқа позицияның) қарсы құны».

18. Осы Нұсқаулықтың 17-тармағына сəйкес қайта бағалау жүргізілгеннен кейін шетел ва-
лютасын сату бойынша спот мəмілесін валюталау күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады: 

1) өткізілетін шетел валютасының сомасына:

Дт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттеме»
Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот» 

1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;
2) шетел валютасын өткізгені үшін алынған теңгемен сомаға:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»

Кт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар».
4-параграф. Шетел валютасын сату бойынша спот мəмілелерін есеп айырысу күні бойын-

ша есепке алу 
18-1. Шетел валютасын сату бойынша спот мəмілесі жасалған күні мынадай бухгалтерлік 

жазбалар жүзеге асырылады:
1) шетел валютасын сату бойынша шартты міндеттемелер сомасына:

Дт 6999 «Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция»
Кт 6905 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер»;

2) шетел валютасын сату бойынша шартты талаптар сомасына:

Дт 6405 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар»
Кт 6999 «Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция». 

18-2. Шетел валютасын сату бойынша спот мəмілесі банктің есеп саясатында белгіленген 
кезеңділікпен валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта бағаланған кезде 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің теріс бағамдық айырма 
сомасына:

Дт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар»
Кт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»; 

2) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің оң бағамдық айырма со-
масына:

Дт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар» 
Кт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттеме»;

3) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының оң жəне теріс өзгеруі бойынша ең аз 
қалдық сомасына:

Дт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттеме»
Кт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар».

18-3. Шетел валютасын сату бойынша спот мəмілесін валюталау күні мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) шетел валютасын сату бойынша шартты міндеттемелер сомасына:

Дт 6905 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер»
Кт 6999 «Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция»;

2) шетел валютасын сату бойынша шартты талаптар:

Дт 6999 «Шетел валютасымен мəмілелер бойынша позиция»
Кт 6405 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар»;

3) шетел валютасындағы жəне теңгемен сомаға, сондай-ақ шетел валютасын қайта бағалау 
сомасына: 

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;

4) шетел валютасының есептік бағамы сату бағамынан асып кеткен кезде:

Дт 5530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар»
Кт 2859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық қысқа позицияның) қарсы құны»;

5) шетел валютасын сату бағамы есептік бағамынан асып кеткен кезде: 

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен (валюталық ұзақ позицияның) қарсы құны»
Кт 4530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер»;

6) бұрын орындалған қайта бағалауды қалпына келтіру: 

Дт 2894 «Спот операциялары бойынша міндеттеме»
Дт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар» 

немесе 

Дт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»
Дт 1894 «Спот операциялары бойынша талаптар».»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Теңгемен жəне шетелдік валютамен банк заемдарын берген кезде мынадай бухгалтерлік 

жазбалар жүзеге асырылады:
1) егер берілген банк заемының сомасы өтелетін банк заемының сомасына тең болған 

жағдайда:
нақты берілген ақша сомасына:

Дт 1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдар»
1302 «Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1303 «Басқа банктерге берілген заемдар»
1304 «Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1407 «Клиенттерге факторинг»
1411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1429 «Клиенттерге берілген басқа да заемдар»

Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа б анктердегі корреспонденттік шоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»;

клиентке банк заемын алған сəтке дейін банк заемын алуға байланысты комиссиялық шығыстар 
түрінде келтірілген шығыстар сомасына (жеңілдік сомасына):

Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»

Кт 1312 «Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт»
1434 «Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт»;

2) егер берілген банк заемының сомасы өтелуге тиіс банк заемының сомасынан аз болған 
жағдайда:

нақты берілген ақша сомасына:

Дт 1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдар»
1302 «Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1303 «Басқа банктерге берілген овернайт заемдар»
1304 «Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»;
1407 «Клиенттерге факторинг»
1411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1429 «Клиенттерге берілген басқа да заемдар»

Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»;

жеңілдік сомасына:

Дт 1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдар»
1302 «Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1303 «Басқа банктерге берілген овернайт заемдар»
1304 «Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»;
1407 «Клиенттерге факторинг»
1411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1429 «Клиенттерге берілген басқа да заемдар»

Кт 1312 «Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт»
1434 «Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт».

Банк заемы шарты № 7339 «Əр түрлі құндылықтар жəне құжаттар» баланстан тыс шотта 1 
(бір) теңге шартты құны бойынша көрсетіледі.»; 

31, 32 жəне 33 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«31. Банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікке сəйкес банк заемдары бойынша 

сыйақы жəне жеңілдік амортизациясын (дисконт) есептеу кезде мынадай бухгалтерлік жазба-
лар жүзеге асырылады:

1) теңгемен сыйақы есептеген кезде:

Дт 1730 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер»
1740 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер»

Кт 4301 «Басқа банктерге берілген овердрафт заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4302 «Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты 
кірістер»
4303 «Басқа банктерге берілген овернайт заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4304 «Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4407 «Клиенттерге факторинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4428 «Клиенттерге берілген өзге де заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»;

2) шетел валютасымен сыйақы есептеген кезде:

Дт 1730 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер»
1740 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер»

Кт 2858 «Шетел валютасы бойынша ұзақ валюталық позиция»;
бір мезгілде теңгедегі қарсы құн сомасына:

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ позиция)»
Кт 4301 «Басқа банктерге берілген овердрафт заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»

4302 «Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4303 «Басқа банктерге берілген овернайт заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4304 «Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4407 «Клиенттерге факторинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»
4428 «Клиенттерге берілген өзге де заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»;

3) теңгедегі дисконтты амортизациялау кезінде:

Дт 1312 «Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт»
1434 «Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт»

Кт 4312 «Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер»
4434 «Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер»;

4) шетел валютасындағы дисконтты амортизациялау кезінде:

Дт 1312 «Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт»
1434 «Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт»

Кт 2858 «Шетел валютасы бойынша ұзақ валюталық позиция»;
бір мезгілде:
Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ позиция)»
Кт 4312 «Басқа банктер берген заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер»

4434 «Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер».
32. Клиент банк заемы бойынша есептелген сыйақыны төлеген кезде мынадай бухгалтерлік 

жазбалар жүзеге асырылады: 
1) Қолма-қол нысанда ақша енгізген кезде: 

Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»;

2) заемшы банк заемы бойынша есептелген сыйақы сомасын алдын ала төлеген кезде:

Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
Кт 2792 «Ұсынылған заемдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу»;

3) есептелген сыйақы бойынша берешекті өтеген кезде: 

Дт 2010 «Корреспонденттік шоттар»
 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары

 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2792 «Ұсынылған заемдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу»
Кт 1730 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген 

кірістер»
 1740 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген 

кірістер».
33. Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, берілген банк заемда-

рын қайта бағалау кезінде банктің есеп саясаты белгілеген кезеңділікпен мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) банк заемының əділ құны оның есепке алынған құнынан асып кеткен кезде айырма сомасына:

Дт 1310 «Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету шоты»
1430 «Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету шоты»

Кт 4310 «Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер»
4430 «Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер»;

2) банк заемының есепке алынған құны оның əділ құнынан асып кеткен кезде айырма сомасына:

Дт 5057 «Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар» 
5232 «Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар»

Кт 1311 «Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты»
1431 «Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты»;

3) банк заемының əділ құнын есепке алынған оң жəне теріс түзету сомасына: 

Дт 1311 «Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты»
1431 «Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты»

Кт 1310 «Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету шоты»
1430 «Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету шоты»;

4) шетел валютасындағы банк заемының əділ құны оның есепке алынған құнынан асып кет-
кен кезде айырма сомасына:

Дт 1310 «Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету шоты»
1430 «Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету шоты»

Кт 2858 «Шетел валютасы бойынша ұзақ валюталық позиция»;
бір мезгілде, теңгемен:

Дт 1859 «Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ по-
зиция)»

Кт 4310 «Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер»
4430 «Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер»;

5) банк заемының есепке алынған құны оның əділ құнынан асып кеткен кезде айырма сомасына: 

Дт 1858 «Шетел валютасы бойынша валюталық қысқа позиция»
Кт 1311 «Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты»

1431 «Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты»; 
бір мезгілде, теңгемен:

Дт 5057 «Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар»
5232 «Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар»

Кт 2859 «Шетел валютасының теңгемен қарсы құны (қысқа валюталық позиция)»;
6) банк заемының əділ құнын есепке алынған оң (теріс) түзету сомасына:

Дт 1311 «Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты»
1431 «Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты»

Кт 1310 «Басқа банктерге берілген заемның құнын оң түзету шоты»
1430 «Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету шоты».»;

мынадай мазмұндағы 33-1-тармақпен толықтырылсын: 
«33-1. Сату үшін басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын қарыздар 

құны банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен қайта бағаланады жəне келесі көрсетілген 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады. 

қарыздардың əділ құны олардың есептік құнынан асып кеткен кезде: 

Дт 1332 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
қарыздардың əділ құнын оң түзету шоты»

Кт 3563 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
қарыздардың қайта бағалау резервтері»;

қарыздардың есептік құны олардың əділ құнынан асып кеткен кезде: 

Дт 3563 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
қарыздардың қайта бағалау резервтері»

Кт 1333 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
қарыздардың əділ құнын теріс түзету шоты»;

бағалы қағаздардың əділ құнының есепте тұрған оң (теріс) түзету сомасына: 

Дт 1333 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
қарыздардың əділ құнын теріс түзету шоты»

Кт 1332 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
қарыздардың əділ құнын оң түзету шоты».

Қарыздар бойынша қайта бағалау осы Нұсқаулықтың 31-тармағына сəйкес қарыздар бойынша 
сыйақы есептеліп, дисконт амортизацияланғаннан кейін жүргізіледі.»;.

35 жəне 36-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«35. Егер банктік қарыз шартында банктік қарыз бойынша төлемдерді теңгемен индекстеу 

көзделсе, банктік қарыз шартында өзгеше белгіленбеген жағдайда, банктің есеп саясатында 
белгіленген мерзімдерде банктік қарыз қалдықтарын қайта бағалау жүргізіледі жəне мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 

1) оң индекстелген кезде: 

Дт 1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар»
1740 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген 

кірістер»
Кт 4703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»;

2) теріс индекстелген кезде:

Дт 5703 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар» 
Кт 1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар»

1740 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген 
кірістер».

36. Банк заемы бойынша негізгі борышты өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жүзеге асырылады:

Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»

2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»;
бір мезгілде: 

Дт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»

Кт 1407 «Клиенттерге факторинг»
1411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1429 «Клиенттерге берілген басқа да заемдар»;

қолма-қол емес нысанда ақша енгізген жағдайда:

Дт  1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»

Кт 1407 «Клиенттерге факторинг»
1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдар»
1302 «Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1303 «Басқа банктерге берілген овернайт заемдар»
1304 «Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1429 «Клиенттерге берілген басқа да заемдар».»;

39, 40 жəне 41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«39. Егер банктік заем шартымен белгіленген мерзім басталғанда заемшы есептелген 

сыйақыны төлемесе, есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы мерзімі өткен активтер шотына 
жатқызылады жəне мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1731 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы»
1741 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы»

Кт 1730 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер»
1740 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер».
40. Егер заемшы мерзімі болған кезде банк заемы бойынша негізгі борышты өтемесе, 

өтелмеген негізгі борыштың сомасы мерзімі өткен активтердің шотына жатқызылады жəне мы-
надай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1306 «Басқа банктердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі»
1424 «Клиенттердің заем бойынша мерзімі өткен берешегі»

Кт 1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдар»
1302 «Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1303 «Басқа банктерге берілген овернайт заемдар»
1304 «Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1407 «Клиенттерге факторинг»
1411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1429 «Клиенттерге берілген басқа да заемдар».
41. Егер банктік қарыз шартында тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептеу көзделсе 

жəне тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік тура-
лы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес актив ұғымының 
анықтамасына сəйкес келсе, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомасына мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 1879 «Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)»
Кт 4900 «Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)».»; 

мынадай мазмұндағы 41-1-тармақпен толықтырылсын: 
«41-1. Егер банктік қарыз шартында қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша негізгі қарыздың 

мерзімі өткен бөлігіне сыйақы есептеу көзделсе, қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі 
өткен сыйақының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес актив ұғымының анықтамасына сəйкес келетін со-
масына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1731 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы»
1741 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы»

Кт 4306 «Қарыздар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға 
байланысты кірістер»

4424 «Клиенттердің заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байла-
нысты кірістер».»;

42, 43, 44, 45 жəне 46-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«42. Банк заемы бойынша мерзімі өткен сыйақы жəне тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

төлеу кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»

Кт 1731 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы»
1741 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы»
1879 «Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)».

43. Банк заемы бойынша мерзімі өткен негізгі борышты төлеу кезінде мынадай бухгалтерлік 
жазба жүзеге асырылады:

Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»

Кт 1306 «Заемдары бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі»
1424 «Заемдары бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі».
44. Банк қарыздар бойынша күтілетін кредиттік шығындарды жабуға арналған резервтер (про-

визиялар) құрған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 5452 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтерге 
(провизияларға) ақша бөлу»

 5455 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтерге 
(провизияларға) ақша бөлу»

Кт 1319 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер 
(провизиялар)»

 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер (про-
визиялар).

3564 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын қарыздар 
бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)».

45. Банк қарыздар бойынша күтілетін кредиттік шығындарды жабуға арналған резервтер (про-
визиялар) азайған (жойылған) кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1319 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер 
(провизиялар)»

 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер (про-
визиялар).

3564 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын қарыздар 
бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»

Кт 4952 «Басқа банктерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша құрылған 
резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден болатын кірістер»

4955 «Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша құрылған 
резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден болатын кірістер».

46. Банк мерзімі өткен банк қарызын жəне ол бойынша сыйақыны банктің ішкі құжаттарында 
белгіленген тəртіппен жəне мерзімде баланстан есептен шығару туралы шешім қабылдаған 
жағдайда мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) теңгедегі банк заемының жəне төленбеген мерзімі өткен сыйақының негізгі сомасына:

Дт 1319 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер 
(провизиялар)»
1428 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер (про-
визиялар)»

Кт 1306 «Заемдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі»
1424 «Заемдар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі»
1731 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен 
сыйақы»
1741 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен 
сыйақы»;

2) шетел валютасындағы банк заемының жəне төленбеген, мерзімі өткен сыйақының негізгі 
сомасына:

Дт 2858 «Шетел валютасы бойынша ұзақ валюталық позициясы»
Кт 1306 «Заемдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі»

1424 «Заемдар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі»
1731 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы»
1741 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен 
сыйақы»;
бір мезгілде теңгедегі қарсы құн сомасына:

Дт 1319 «Басқа банктерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер 
(провизиялар)»
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1428 «Клиенттерге берілген заемдар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер»
Кт 1859 «Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ по-

зиция)».»;
мынадай мазмұндағы 46-1-тармақпен толықтырылсын: 
«46-1. Банк мерзімі өткен сату үшін басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есеп-

ке алынатын банк қарызын жəне ол бойынша сыйақыны банктің ішкі құжаттарында белгіленген 
тəртіппен жəне мерзімде баланстан есептен шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 

Дт 3564 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын қарыздар 
бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»

Кт 3563 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
қарыздардың қайта бағалау резервтері»;

бір мезгілде: 

Дт 1333 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
қарыздардың əділ құнын теріс түзету шоты»

Кт 1302 «Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1304 «Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»
1411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар».»;

6-тараудың 1, 2 жəне 3-параграфтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1-параграф. Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып алынған 

борыштық бағалы қағаздарды есепке алу
50. Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын борыштық жəне (немесе) 

үлестік бағалы қағаздарды сатып алу кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
əділ құнына (борыштық бағалы қағаздар бойынша осы қағаздардың номиналдық құнынан 

аспайтын əділ құнына):

Дт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар»
Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»

1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»;
бір мезгілде борыштық бағалы қағаздар бойынша мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 

асырылады:
сыйлықақы сомасына:

Дт 1206 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»;

дисконт сомасына:

Дт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

Кт 1205 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт»;

алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақы сомасына:

Дт 1744 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар».

51. Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып алынған бағалы 
қағаздар бойынша сыйақыны (тиесілі кірісті) жəне сыйлықақыны (дисконтты) амортизациялауды 
есептеу кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 

1) сыйақы (тиесілі кіріс) сомасына:

Дт 1744 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»

Кт 4201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»;

2) амортизациялауға жататын сыйлықақы сомасына:

Дт 5305 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, са-
тып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясының 
шығыстары»

Кт 1206 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы»;

3) амортизациялауға жататын дисконт сомасына: 

Дт 1205 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт»

Кт 4202 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау кірістері».

52. Банктің есеп саясатында белгіленген мерзімділікпен əділ құны бойынша борыштық жəне 
(немесе) үлестік бағалы қағаздар құнына қайта бағалау жүргізіледі жəне мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады. 

1) бағалы қағаздардың əділ құны олардың есептік құнынан асып кеткен кезде:

Дт 1208 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты»

Кт 4709 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылмаған кіріс»;

2) бағалы қағаздардың есептік құны олардың əділ құнынан асып кеткен кезде:

Дт 5709 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылмаған шығыс»

Кт 1209 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты»;

3) бағалы қағаздардың əділ құнына есептелген оң (теріс) түзету сомасына:

Дт 1209 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты»

Кт 1208 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты».

Осы Нұсқаулықтың 51-тармағына сəйкес борыштық бағалы қағаздар бойынша жарияланған 
сыйақыға (тиесілі кіріске) жəне сыйлықақыны (дисконтты) амортизациялауға есептеу жүргізілгеннен 
кейін борыштық бағалы қағаздар бойынша қайта бағалау жүргізіледі.

53. Эмитент бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақыны (тиесілі кірісті) өтеу кезінде 
алынған сыйақы (тиесілі кіріс) сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»

Кт 1744 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер».

54. Борыштық жəне (немесе) үлестік бағалы қағаздарды сату кезінде жарияланған сый ақыны, 
сыйлықақыны (дисконтты) амортизациялауды есептегеннен кейін жəне əділ құны бойынша 
борыштық жəне (немесе) үлестік бағалы қағаздарды қайта бағалаған соң осы Нұсқаулықтың 51 
жəне 52-тармақтарына сəйкес мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 

1) амортизацияланбаған сыйлықақы сомасына:

Дт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

Кт 1206 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы»;

2) амортизацияланбаған дисконт сомасына:

Дт 1205 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт»

Кт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»; 

3) əділ құны бойынша бағалы қағаздарды жинақталған оң қайта бағалау сомасына:

Дт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

Кт 1208 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты»;

4) əділ құны бойынша бағалы қағаздарды жинақталған теріс қайта бағалау сомасына:

Дт 1209 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты»

Кт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»;

5) əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздарды сату 
туралы мəміле сомасына:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»

Кт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

1744 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынған бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»;

6) əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздарды сату 
туралы мəміле сомасы олардың есептік құнынан асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»

Кт 4510 «Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша кірістер»;
7) əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың есептік 

құны бағалы қағаздарды сату туралы мəміле сомасынан асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт 5510 «Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша шығыстар»
Кт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»;
8) бағалы қағаздарды əділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер сомасына:

Дт 4709 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылмаған кіріс»

Кт 5709 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылмаған шығыс»

4733 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс 
арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске 
асырылған кірістер»;

9) бағалы қағаздарды əділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар сомасына:

Дт 4709 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылмаған кіріс»

5733 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс 
арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске 
асырылған шығыстар»

Кт 5709 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылмаған шығыс».

2-параграф. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздарды есепке алу

55. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын борыштық жəне 
(немесе) үлестік бағалы қағаздарды сатып алу кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады: 

мəміле бойынша шығындарды ескере отырып əділ құнына (борыштық бағалы қағаздар бой-
ынша осы қағаздардың номиналдық құнынан аспайтын əділ құнына): 

Дт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»;

бір мезгілде борыштық бағалы қағаздар бойынша мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады: 

сыйлықақы сомасына:

Дт 1454 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»;

дисконт сомасына:

Дт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

Кт 1453 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт»;

алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақы сомасына:

Дт 1746 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар».

56. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып алынған 
борыштық жəне (немесе) үлестік бағалы қағаздар (артықшылықты акциялар) бойынша сыйақыны 
(тиесілі кірісті) жəне сыйлықақыны (дисконтты) амортизациялауды есептеу кезінде мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 

1) сыйақы (тиесілі кіріс) сомасына: 

Дт 1746 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»

Кт 4452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»;

2) амортизациялауға жататын сыйлықақы сомасына:

Дт 5306 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар»

Кт 1454 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы»;

3) амортизациялауға жататын дисконт сомасына: 

Дт 1453 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт»

Кт 4453 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер».

57. Банктің есеп саясатында белгіленген мерзімділікпен əділ құны бойынша борыштық жəне 
(немесе) үлестік бағалы қағаздар құнына қайта бағалау жүргізіледі жəне мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады: 

1) бағалы қағаздардың əділ құны олардың есептік құнынан асып кеткен кезде:

Дт 1456 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты»

Кт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнын қайта бағалау резервтері»;

2) бағалы қағаздардың есептік құны олардың əділ құнынан асып кеткен кезде:

Дт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнын қайта бағалау резервтері»

Кт 1457 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты»;

3) бағалы қағаздардың əділ құнына есептелген оң (теріс) түзету сомасына:

Дт 1457 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты»

Кт 1456 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты».

Осы Нұсқаулықтың 56-тармағына сəйкес борыштық бағалы қағаздар бойынша жарияланған 
сыйақыға (тиесілі кіріске) жəне сыйлықақыға (дисконтқа) амортизациялауды есептеу жүргі зілгеннен 
кейін борыштық бағалы қағаздар бойынша қайта бағалау жүргізіледі.

58. Эмитент борыштық жəне (немесе) үлестік бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақыны 
(тиесілі кірісті) өтеу кезінде алынған сыйақы (тиесілі кіріс) сомасына мынадай бухгалтерлік жаз-
ба жүзеге асырылады:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»

Кт 1746 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер».

59. Борыштық жəне (немесе) үлестік бағалы қағаздарды сату кезінде жарияланған сый ақыны, 
сыйлықақыны (дисконтты) амортизациялауды есептегеннен кейін жəне əділ құны бойынша 
борыштық жəне (немесе) үлестік бағалы қағаздарды қайта бағалаған соң осы Нұсқаулықтың 56 
жəне 57-тармақтарына сəйкес мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) борыштық бағалы қағаздар бойынша: 
амортизацияланбаған сыйлықақы сомасына:

Дт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

Кт 1454 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы»;

амортизацияланбаған дисконт сомасына:

Дт 1453 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы дисконт»

Кт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»;

2) борыштық жəне (немесе) үлестік бағалы қағаздар бойынша: 
əділ құны бойынша бағалы қағаздарды жинақталған оң қайта бағалау сомасына:

Дт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

Кт 1456 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты»;

əділ құны бойынша бағалы қағаздарды жинақталған теріс қайта бағалау сомасына:

Дт 1457 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты»

Кт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»;

əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздарды сату 
бойынша мəміле сомасына:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»

Кт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

1746 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»;

əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздарды 
сату туралы мəміле сомасы олардың есептік құнынан асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»

Кт 4510 «Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша кірістер»;
əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың 

есептік құны бағалы қағаздарды сату туралы мəміле сомасынан асып кеткен жағдайда, айыр-
ма сомасына:

Дт 5510 «Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша шығыстар»
Кт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»;
əділ құны бойынша борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаудан іске асырылған кірістер 

сомасына:

Дт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнын қайта бағалау резервтері»

Кт 4733 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс 
арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске 
асырылған кірістер»;

əділ құны бойынша борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар 
сомасына:

Дт 5733 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс 
арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске 
асырылған шығыстар»

Кт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнын қайта бағалау резервтері»;

əділ құны бойынша үлестік бағалы қағаздарды қайта бағалаудан іске асырылған кірістер 
сомасына:

Дт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнын қайта бағалау резервтері »

Кт 3599 «Бөлінбеген таза кіріс (жабылмаған шығын)»;
əділ құны бойынша үлестік бағалы қағаздарды қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар 

сомасына:

Дт 3599 «Бөлінбеген таза кіріс (жабылмаған шығын)»
Кт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 

қағаздар құнын қайта бағалау резервтері».
60. Эмитент əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын борыштық 

бағалы қағаздарды өтеген кезде сыйақыны, сыйлықақыны (дисконтты) амортизациялауды есеп-
тегеннен кейін жəне əділ құны бойынша борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаған соң осы 
Нұсқаулықтың 56 жəне 57-тармақтарына сəйкес мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) борыштық бағалы қағаздар эмитентінен келіп түскен ақша сомасына:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
2010 «Корреспонденттік шоттар»

Кт 1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

1746 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»;

2) əділ құны бойынша борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаудан іске асырылған 
кірістер сомасына:

Дт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнын қайта бағалау резервтері»

Кт 4733 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс 
арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске 
асырылған кірістер»;

3) əділ құны бойынша борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаудан іске асырылған 
шығыстар сомасына:

Дт 5733 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс 
арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске 
асырылған шығыстар»

Кт 3561 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнын қайта бағалау резервтері».

61. Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құнмен есептелінетін борыштық жəне (немесе) үлестік 
бағалы қағаздар бойынша күтілетін кредиттік шығындарды жабуға арналған резервтер (провизи-
ялар) құрған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 5464 «Бағалы қағаздар бойынша резервтерге (провизияларға) ақша бөлу»
Кт 3562 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)».
Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құнмен есептелінетін борыштық жəне (немесе) үлестік 

бағалы қағаздар бойынша күтілетін кредиттік шығындарды жабуға арналған резервтер (провизи-
ялар) азайған (жойылған) кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 3562 «Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»

Кт 4954 «Бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден алынған кірістер».

62. Шетел валютасындағы борыштық жəне (немесе) үлестік бағалы қағаздармен операция лар 
жүргізу кезінде бухгалтерлік жазбалар валюта позициясы жəне қарсы құн есепшоттарын (1858 
«Шетел валютасы бойынша валюталық қысқа позиция», 1859 «Шетел валютасының теңгемен 
көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ позиция)», 2858 «Шетел валютасы бойынша валюталық 
қысқа позиция», 2859 «Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ 
позиция)») пайдалана отырып жүзеге асырылады.

3-параграф. Амортизацияланған құны бойынша сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу
63. Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздарды сатып 

алу кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
1) мəміле бойынша шығындарды ескере отырып бағалы қағаздардың əділ құнына (олардың 

номиналдық құнынан аспайтын):

Дт 1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»

1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2010 «Корреспонденттік есепшоттар»;

2) сыйлықақы сомасына:

Дт 1483 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-
ынша сыйлықақы»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2010 «Корреспонденттік есепшоттар»;

3) дисконт сомасына:

Дт 1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
Кт 1482 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-

ынша дисконт»;
4) алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақы сомасына:

Дт 1745 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-
ша есептелген кірістер»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2010 «Корреспонденттік есепшоттар».

64. Банктің есеп саясатында белгіленген мерзімділікпен сатып алынған борыштық бағалы 
қағаздар бойынша сыйақыны жəне сыйлықақы (дисконттың) амортизациясын есептеу кезінде 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сыйақы сомасына:

Дт 1745 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-
ша есептелген кірістер»

Кт 4481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-
ша сыйақыны алумен байланысты кірістер»;

2) сыйлықақы сомасына:

Дт 5308 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-
ша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар» 

Кт 1483 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-
ынша сыйлықақы»;

3) дисконт сомасына:

Дт 1482 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-
ынша дисконт»

Кт 4482 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-
ша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер».

65. Эмитент борыштық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақыны өтеу кезінде мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2010 «Корреспонденттік есепшоттар»

Кт 1745 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-
ша есептелген кірістер».

66. Борыштық бағалы қағаздарды сату кезінде борыштық бағалы қағаздардың жарияланған 
сыйақысы жəне сыйлықақы (дисконт) амортизациясы есептелгеннен кейін осы Нұсқаулықтың 
64-тармағына сəйкес мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) амортизацияланбаған сыйлықақы сомасына:

Дт 1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
Кт 1483 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-

ынша сыйлықақы»;
2) амортизацияланбаған дисконт сомасына:

Дт 1482 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-
ынша дисконт»

Кт 1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»; 
3) амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды сату бойынша 

мəміле сомасына: 

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2010 «Корреспонденттік есепшоттар»

Кт 1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
1745 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-

ша есептелген кірістер»; 
4) амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздарды сату 

туралы мəміле сомасы олардың есептік құнынан асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2010 «Корреспонденттік есепшоттар»

Кт 4510 «Бағалы қағаздарды сату-сатып алу бойынша кірістер»;
5) амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың есептік құнының 

бағалы қағаздарды сату туралы мəміле сомасынан асып кеткен жағдайда, айырма сомасына:

Дт 5510 «Бағалы қағаздарды сату-сатып алу бойынша шығыстар»
Кт 1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар».

67. Амортизацияланған құнмен есептелінетін борыштық бағалы қағаздар бойынша күтілетін 
кредиттік шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) құрған кезде мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 5464 «Бағалы қағаздар бойынша резервтерге (провизияларға) ақша бөлу»
Кт 1486 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-

ша зиянның орнын жабуға резервтер (провизиялар)».
68. Амортизацияланған құнмен есептелінетін борыштық бағалы қағаздар бойынша күтілетін 

кредиттік шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) азайған (жойылған) кезде мы-
надай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 1486 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-
ша зиянның орнын жабуға резервтер (провизиялар)».

Кт 4954 «Бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден кірістер».

69. Эмитент борыштық бағалы қағаздардың құнын өтеу кезінде жарияланған сыйақы жəне 
сыйлықақының немесе дисконттың амортизациясын есептегеннен кейін борыштық баға лы 
қағаздардың эмитентінен түскен ақша сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2010 «Корреспонденттік есепшоттар»

Кт 1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар» 
1745 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-

ша есептелген кірістер».
70. Құнсызданған борыштық бағалы қағаздар қалыптастырылған резервтер (провизиялар) 

есебінен есептен шығарылған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1486 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-
ша зиянның орнын жабуға резервтер (провизиялар)»

Кт 1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар».
1745 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойын-

ша есептелген кірістер».
Дисконттың жəне (немесе) сыйлықақының амортизацияланбаған бөлігінің сомасына 

бухгалтерлік жазбалар осы Нұсқаулықтың 66-тармағына сəйкес жүзеге асырылады. 
71. Шетел валютасындағы борыштық бағалы қағаздармен операциялар жүргізу кезінде 

бухгалтерлік жазбалар валюта позициясы жəне қарсы құн шоттарын (1858 «Шетел валютасы 
бойынша валюталық қысқа позиция», 1859 «Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы 
құны (валюталық ұзақ позиция)», 2858 «Шетел валютасы бойынша валюталық қысқа позиция», 
2859 «Шетел валютасының теңгемен көрсетілген қарсы құны (валюталық ұзақ позиция)») пайда-
лана отырып жүзеге асырылады.»;

89-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) базалық активті сатып алу бойынша форвард мəмілесін орындаған кезде:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар» 
1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар» 
Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»

1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
1892 «Форвард операциялары бойынша талаптар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы есепшоттары»;

4) базалық активті сату бойынша форвардтық мəмілені орындау кезінде:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы есепшоттары»;
2892 «Форвард операциялары бойынша міндеттемелер»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»;»;

99-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) сатып алынған «колл» опционының шарттары бойынша базалық активті сатып алу кезінде:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
1893 «Опциондық операциялар бойынша талаптар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы есепшоттары»;

4) сатып алынған «пут» опционының шарттары бойынша базалық активті сату кезінде: 

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы есепшоттары»;

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
1893 «Опциондық операциялар бойынша талаптар»;»;

102-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) сатылған «колл» опционының шарттары бойынша базалық активті сату кезінде: 

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы есепшоттары»
2893 «Опциондық операциялар бойынша міндеттемелер»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»;

4) сатылған «пут» опционының шарттары бойынша базалық активті сатып алу кезінде: 

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
2893 «Опциондық операциялар бойынша міндеттемелер»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»
2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы есепшоттары»;»;

124-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«124. Кредиттік-дефолт своп мəмілесінің талаптарында көзделген жағдайлар басталған кезде 

мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
1) сатып алушы кредиттік-дефольт своп мəмілесі бойынша:
бағалы қағаздарды нақты жеткізу жағдайында:

Дт 1051 «Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік 
есепшоты»

1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар»
1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
1895 «Своп операциялары бойынша талаптар»;

ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асырған жағдайда:

Дт 1051 «Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік 
есепшоты»

1052  «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1895 «Своп операциялары бойынша талаптар»;

шартты талаптар жəне міндеттемелер сомасына:

Дт 6997 «Бағалы қағаздармен мəмілелер бойынша позиция» 
Кт 6305 «Бағалы қағаздар сату жөніндегі шартты талаптар»;

бір мезгілде:

Дт 6805 «Бағалы қағаздар сату жөніндегі шартты талаптар» 
Кт 6997 «Бағалы қағаздармен мəмілелер бойынша позиция»;

іске асырылған кірістер сомасына :

Дт 4593 «Своп операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс»
Кт 4895 «Своп операциялары бойынша кірістер»

5593 «Своп операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс»;
2) кредиттік-дефолт своп мəмілесі бойынша сатушы: 
бағалы қағаздар нақты жеткізілген жағдайда: 

Дт 1201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

1452 «Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»

1481 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»
2895 «Своп операциялары бойынша міндеттемелер»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар».

Кредиттік-дефолт своп мəмілесі бойынша алынған бағалы қағаздарды кейіннен есепке алу 
осы Нұсқаулықтың 6-тарауында көзделген тəртіппен жүзеге асырылады.

Ақшамен есеп айырысулар жүзеге асырылған жағдайда мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жүзеге асырылады:

Дт 2895 «Своп операциялары бойынша міндеттемелер»
Кт 1051 «Банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік 

есепшоты»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;

шартты талаптар жəне міндеттемелер сомасына:

Дт 6997 «Бағалы қағаздармен мəмілелер бойынша позиция» 
Кт 6205 «Бағалы қағаздар сату жөніндегі шартты талаптар»;

бір мезгілде:

Дт 6705 «Бағалы қағаздар сату жөніндегі шартты міндеттемелер»
Кт 6997 «Бағалы қағаздармен мəмілелер бойынша позиция», 

іске асырылған шығыстар сомасына:

Дт 4593 «Своп операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс»
5895 «Своп операциялары бойынша шығыстар»

Кт 5593 «Своп операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс».»;
126-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«126. Сатып алынған актив немесе орналастырылған міндеттемелер бойынша сыйақы есептеу 

кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
1) сатып алынған актив бойынша:

Дт 1744 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынған бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»

1746 «Əділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынған бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»

Кт 4201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынған бағалы 
қағаздар бойынша сыйақылар алумен байланысты кірістер» 

4452 «Əділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынған бағалы 
қағаздар бойынша сыйақылар алумен байланысты кірістер»;

2) орналастырылған міндеттеме бойынша:

Дт 5301 «Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы 
 төлеуге байланысты шығыстар» 

Кт 2730 «Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша 
 есептелген шығыстар».»;

128 жəне 129-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«128. Хеджирленетін бап бойынша сыйақы түрінде есептелген кірісті алу кезінде мынадай 

бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»

Кт 1744 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар 
бойынша есептелген кірістер»

1746 «Əділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынған бағалы қағаздар 
бойынша есептелген кірістер»;

хеджирленетін бап бойынша есептелген шығыстарды төлеу бойынша:

Дт 2730 «Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар»
Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»

1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар».
129. Своп мəмілесі бойынша кезеңдік есеп айырысуларды жүзеге асыру бойынша мынадай 

бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады: 
1) қарсы агенттен алынған сомаға:

Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар»

Кт 4201 «Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынған бағалы 
қағаздар бойынша сыйақылар алумен байланысты кірістер» 

4452 «Əділ құны бойынша басқа жиынтық кіріс арқылы есепке алынған бағалы 
қағаздар бойынша сыйақылар алумен байланысты кірістер»;

2) қарсы агентке төлем сомасына:

Дт 5301 «Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы 
 төлеуге байланысты шығыстар»

Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік есепшот»
1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік есепшоттар».»;

мынадай мазмұндағы 139-1-тармақпен толықтырылсын: 
«139-1. Кредиттік карточка бойынша құнсызданудан болған зияндардың орнын жабуға ре-

зервтер (провизиялар) құру кезінде осы Нұсқаулықтың 44-тармағында көзделген бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады. 

Бұдан былай резервтер (провизиялар) азайған, кредиттік карточка бойынша борышты өтеу 
немесе баланстан есептен шығарған кезде осы Нұсқаулықтың 45, 46-тармақтарында көзделген 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады.»;

163-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«163. Банк кепілдік сомасын төлеу туралы кредитордың талабын қанағаттандыруының 

нəтижесінде туындаған дебиторлық берешекті қайта ресімдеу кезінде банк заемы сомасына мы-
надай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1411 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар»
1417 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар»

Кт 1861 «Кепілдіктер бойынша дебиторлар».»;
мынадай мазмұндағы 164-1-тармақпен толықтырылсын: 
«164-1. Шығарылған банктік кепілдіктер бойынша дебиторлық берешектің құнсыздануынан 

болған зияндардың орнын жабуға құрылған резервтердің (провизиялардың) азаюы кезінде мы-
надай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 1877 «Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек 
 бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер 
 (провизиялар)»

Кт 4953 «Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек 
 бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен 
кірістер».».

3. «Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» 
акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы №3 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6793 тіркелген, 2011 жылғы 7 
қарашада № 11 Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік 
органдарының актілері жинағында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне 
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарында:

1-тарауда:
7-тармақта: 
1320-шоттар тобының нөмірі мен аты алып тасталсын; 
1450-шоттар тобының аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1450 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар»;

1480-шоттар тобының аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1480 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар»;
1490-шоттар тобының аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1490 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері»;
1600-шоттар тобының аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1600 Қорлар»;
10-тармақта:
4050-шоттар тобынан кейін мынадай мазмұндағы 4090-шоттар тобымен толықтырылсын: 

«4090 Сыйақы алуға байланысты басқа кірістер»;
4320-шоттар тобының нөмірі мен аты алып тасталсын; 
4450-шоттар тобының аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4450 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»;

4480-шоттар тобының аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4480 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
сыйақы алуға байланысты кірістер»;

4490-шоттар тобының аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4490 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы құралдары 
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»;

2-тарауда:
1-параграфта: 
1054-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1055-шотпен толықтырылсын:

«1055 Банктердің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттары»;
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 жəне 1331-шоттарының 

нөмірі мен аты алып тасталсын;
1331-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1332 жəне 1333-шоттармен толықтырылсын: 

«1332 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдардың 
əділ құнын оң түзету шоты

1333 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдардың 
əділ құнын теріс түзету шоты»;

1450-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын: 

«1450 Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар»;
1451-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
1452, 1453, 1454, 1456, 1457 жəне 1459-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1452 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар

1453 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт

1454 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып 
алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы

1456 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын оң түзету шоты

1457 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың əділ құнын теріс түзету шоты

1459 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек»;

1477-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1477 Капиталға жəне реттелген борышқа инвестициялар бойынша зияндарды жабуға 
арналған резервтер (провизиялар)»;

1480, 1481, 1482, 1483, 1485 жəне 1486-шотардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1480 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар
1481 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

1482 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
дисконт

1483 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
сыйлықақы

1485 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
мерзімі өткен берешек

1486 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)»; 

1490, 1491, 1492, 1493, 1494 жəне 1495-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1490 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері 
1491 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері
1492 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері 

бойынша дисконт 
1493 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері 

бойынша сыйлықақы
1494 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бой-

ынша мерзімі өткен берешек
1495 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бой-

ынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)»; 
1600-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1600 Қорлар»;
1602-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1602 Басқа да қорлар»;
1733 жəне 1734-шоттарының нөмірі мен аты алып тасталсын;
1745 жəне 1746-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1745 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
есептелген кірістер 

1746 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша есептелген кірістер»;

1844-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1845 шотпен толықтырылсын:

«1845 Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабуға 
арналған резервтер (провизиялар)»;

1870-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1871 шотпен толықтырылсын: 

«1871 Шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдарына арналған транзиттік шоттар»; 
2-параграфта:
2030-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 2031 жəне 2032-шоттармен толықтырылсын:

«2031 Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті 
атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар 
бойынша сыйлықақы 

2032 Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті 
атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар 
бойынша дисконт»;

2209-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
2221-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
2406-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 2407 жəне 2408-шоттармен толықтырылсын:

«2407 Реттелген борыш бойынша сыйлықақы
2408 Реттелген борыш бойынша дисконт»;

2726-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
2817-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«2817 Клиенттердің банк шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет көрсетулер үшін 
есептелген комиссиялық шығыстар»;

2873-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 2874-шотпен толықтырылсын: 

«2874 Шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдарына арналған транзиттік шоттар»; 
3-параграфта:
3561-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын: 

«3561 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздарының құнын қайта бағалау резервтері»;

3561-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 3562, 3563 жəне 3564-шоттармен толықтырылсын:

«3562 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздары бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)

3563 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қарыздардың 
құнын қайта бағалау резервтері

3564 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдар бой-
ынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)»;

4-параграфта: 
4052-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 4090 жəне 4091-шоттармен толықтырылсын:

«4090 Сыйақы алуға байланысты басқа кірістер
4091 Басқа банктермен жүргізілетін операциялар бойынша сыйақы алуға байланысты 

басқа кірістер»;
4266-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 4267-шотпен толықтырылсын: 

«4267 Міндеттемелерді қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде берілетін ақша сома-
сына сыйақы алуға байланысты кірістер»; 

4320, 4321, 4322, 4323 жəне 4324-шоттарының нөмірі мен аты алып тасталсын;
4326, 4327, 4328 жəне 4330-шоттарының нөмірі мен аты алып тасталсын;
4434-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 4435-шотпен толықтырылсын: 

«4435 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдардың 
құнының өзгеруінен болатын іске асырылған кірістер»; 

4450-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4450 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер»;

4452 жəне 4453-шоттарының мынадай редакцияда жазылсын:

«4452 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер

4453 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер»;

4455-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 4456-шотпен толықтырылсын:

«4456 Реттелген борыш бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер»;
4480-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4480 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
сыйақы алуға байланысты кірістер»;

4481 жəне 4482-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4481 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
сыйақы алуға байланысты кірістер

4482 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
дисконтты амортизациялау бойынша кірістер»;

4490, 4491 жəне 4492-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4490 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бой-
ынша сыйақы алуға байланысты кірістер

4491 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бой-
ынша сыйақы алуға байланысты кірістер

4492 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бой-
ынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер»;

4618-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 4619-шотпен толықтырылсын: 

«4619 Төлем карточкаларына қызмет көрсету үшін комиссиялық кірістер»; 
4703-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын; 

«4703 Шетел валютасын қайта бағалаудан болатын кірістер»;
4713-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 4714-шотпен толықтырылсын:

«4714 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын зиянды 
қалпына келтіруден түсетін кірістер»;

4731-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
4733-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4733 Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс 
арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске 
асырылған кірістер»;

4853-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4853 Қорларды сатудан түсетін кірістер»;
4853-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 4854-шотпен толықтырылсын:

«4854 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін кірістер»;
4956-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
4957-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4957 Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабу үшін 
жасалған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер»;

4959-шоттан кейін мынадай мазмұндағы шотпен толықтырылсын:

«4960 Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша жасалған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер»;
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5-параграфта:
5067-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
5071-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
5221-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
5236-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 5237-шотпен толықтырылсын:

«5237 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдардың 
құнының өзгеруінен болатын іске асырылған шығыстар»;

5306-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«5306 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар»;

5308 жəне 5309-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«5308 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар»;

«5309 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бой-
ынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар»;

5402-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 5403-шотпен толықтырылсын:

«5403 Реттелген борыш бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар»;
5457-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«5457 Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабуға 
арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу»;

5466-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
5468-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 5469-шотпен толықтырылсын:

«5469 Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша зияндарды жабуға 
арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу»;

5607-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«5607 Клиенттердің банк шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет көрсетулер үшін 
комиссиялық шығыстар»;

5609-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 5610 жəне 5611-шоттармен толықтырылсын:

«5610 Құжаттық есеп айырысулар бойынша комиссиялық кірістер 
5611 Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін комиссиялық шығыстар»;

5703-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«5703 Шетел валютасын қайта бағалаудан болатын шығыстар»;
5714-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 5715-шотпен толықтырылсын:

«5715 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын шығыстар»;
5731-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын; 
5733-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«5733 Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс 
арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске 
асырылған шығыстар»;

5854-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«5854 Қорларды сатудан болатын шығыстар»;
5856-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 5857-шотпен толықтырылсын:

«5857 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан болатын шығыстар»;
7-параграфта:
7220-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«7220 Операциялық жалға алынған үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа 
құралдар»;

3-тарауда:
1-параграфта:
1052-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Корреспондент банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған корреспонденттік шоттардағы ақша сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша корреспондент банкте жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған корреспонденттік шотқа түскен ақша сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша корреспондент банкте жəне банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған корреспонденттік шоттан ақша сомаларын есеп-
тен шығару жазылады.»;

1054-шоттың сипатынан кейін 1055-шоттың мынадай мазмұндағы нөмірімен, атымен жəне 
сипаттамасымен толықтырылсын:

«1055. Банктердің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттары (актив).
Шоттың мақсаты: банктердің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған ағымдағы 

шоттарындағы ақша сомаларын есепке алу
Шоттың дебеті бойынша банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған 

ағымдағы шотына түскен ақша сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша банктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған 

ағымдағы шотынан ақша сомаларын есептен шығару жазылады.»;
1105-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар 

бойынша қайтарылатын ақша сомасының салымдар бойынша нақты орналастырылған ақшаның 
сомасынан асып түскен сомаларын есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша салым бойынша қайтарылатын ақша сомасының салым бойынша 
нақты орналастырылған ақша сомасынан асып түскен сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша орналастырылған салымдар бойынша № 4105 баланстық шот-
пен байланыстыра отырып дисконтты амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде 
амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»;

1106-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасының (мəміле бой-

ынша шығындарды қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған 
салымдар бойынша қайтарылатын ақша сомасынан асып түскен сомаларын есепке алу 
(сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша салым бойынша нақты орналастырылған ақша сомасының (мəміле 
бойынша шығындарды қоса алғанда) салым бойынша қайтарылатын ақша сомасынан асып түскен 
сомасы жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған салымдар бойынша № 5140 баланстық шотпен 
байланыстыра отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде 
амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»;

1205-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздардың номиналдық құнының олардың сатып алу құнынан асып кету сомаларын есепке 
алу (дисконт). 

Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын 
бағалы қағаздардың номиналдық құнының олардың сатып алу құнынан асып кету сомасы жа-
зылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын 
бағалы қағаздар бойынша № 4202 баланстық шотпен байланыстыра отырып дисконтты аморти-
зациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен 
шығару жазылады.»; 

1206-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздардың сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып кетуі сомаларын есепке 
алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын 
бағалы қағаздардың сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып кету сомасы жа-
зылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын, 
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша № 5305 баланстық шотпен байланыстыра отырып 
сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»; 

1265-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша қайтарылған ақша 

сомасының салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасынан асып түскен сомала-
рын есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша салым бойынша қайтарылған ақша сомасының салым бойынша нақты 
орналастырылған ақша сомасынан асып түскен сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша орналастырылған салымдар бойынша № 4266 баланстық шот-
пен байланыстыра отырып дисконтты амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде 
амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

1266-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша нақты 

орналастырылған ақша сомасынан (мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) салымдар 
бойынша қайтарылатын ақша сомасынан асып түскен сомаларды есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша салым бойынша нақты орналастырылған ақша сомасының (мəміле 
бойынша шығындарды есепке алғанда) салым бойынша қайтарылатын ақша сомасынан асып 
түскен сомасы жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған салымдар бойынша № 5141 баланстық шотпен 
байланыстыра отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде 
амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»;

1312-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Заемның өтелетін сомасының нақты берілген заем сомасынан (мəміле бой-

ынша шығындарды есепке алғанда) асып түскен сомаларын есепке алу (дисконт).
Шоттың кредиті бойынша заемның өтелетін сомасының нақты берілген заем сомасынан асып 

түскен сомасы жазылады (дисконт).
Шоттың дебеті бойынша берілген заем бойынша № 4312 баланстық шотпен байланыстыра 

отырып дисконтты амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

1313-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Нақты берілген заем сомасының (мəміле бойынша шығындарды есепке 

алғанда) заемның өтелетін сомасынан асып түскен сомаларын есепке алу (сыйлықақы).
Шоттың дебеті бойынша нақты берілген заем сомасының (мəміле бойынша шығындарды есепке 

алғанда) заемның өтелетін сомасынан асып түскен сомасы жазылады (сыйлықақы).
Шоттың кредиті бойынша берілген заем бойынша № 5070 баланстық шотпен байланыстыра 

отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»;

1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 жəне 1331-шоттардың нөмірі, аты 
жəне сипаттамасы алып тасталсын; 

1331-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 1332 жəне 1333-шоттардың аттары-
мен жəне сипаттамаларымен толықтырылсын:

«1332. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдардың əділ 
құнын оң түзету шоты (актив). 

Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
заемдардың құнын қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кірістер сомасын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
заемдардың əділ құнының өсуінен түскен іске асырылмаған кірістер сомасы жазылады. 

Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
заемдардың əділ құнын оң түзету сомасын оларды өтеу, сату немесе баланстан есептен шығару 
кезінде есептен шығару жазылады.

1333. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдардың əділ 
құнын теріс түзету шоты (қарсы актив). 

Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
заемдардың құнын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыстар сомасын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
заемдардың əділ құнының төмендеуінен болған іске асырылмаған шығыстар сомасы жазылады. 

Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
заемдардың əділ құнын теріс түзету сомаларын есептен шығару осы соманы № 1332 баланстық 
шотпен сальдо жасаған кезде, əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
осы заемдарды сату кезінде жазылады.»;

1407-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Клиенттердің үшінші тұлғалар иелігінен шығарған борыштары бойынша 

талаптардың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиенттің үшінші тұлға иелігінен шығарған борыштары бойынша 

талаптардың сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша иеліктен шығарылған талаптардың сомаларын оларды клиент 

өтеген немесе оларды № 1409 баланстық шотқа жатқызған кезде есептен шығару жазылады.»;
1432-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша есепке алынған вексельдер бойынша дисконт сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша есептеу əдістемесіне сəйкес есепке алынған вексельдер бойынша 

дисконт сомаларын кірістердің тиісті баланстық шоттарына есептен шығару жəне тану тоқтатылған 
кезде амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

1433-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Вексельдің сатып алу құнының оның номиналдық құнынан асып түскен со-

маларын есепке алу (сыйлықақы).
Шоттың дебеті бойынша вексельдің сатып алу құнының оның номиналдық құнынан асып түскен 

сомасы жазылады (сыйлықақы).
Шоттың кредиті бойынша есепке алынған вексельдер бойынша № 5235 баланстық шотпен 

байланыстыра отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде 
амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»; 

1434-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Заемды өтеу сомасының нақты берілген заем сомасынан (мəміле бойынша 

шығындарды есепке алғанда) асып түскен сомаларын есепке алу (дисконт).
Шоттың кредиті бойынша заемды өтеу сомасының нақты берілген заем сомасынан (мəміле 

бойынша шығындарды есепке алғанда) асып түскен сомасы жазылады (дисконт).
Шоттың дебеті бойынша берілген заем бойынша № 4434 баланстық шотпен байланыстыра 

отырып дисконтты амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

1435-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Нақты берілген заем (мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) 

сомасының заемды өтеу сомасынан асып түскен сомаларын есепке алу (сыйлықақы).
Шоттың дебеті бойынша нақты берілген заем (мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) 

сомасының заемды өтеу сомасынан асып түскен сомасы жазылады (сыйлықақы).
Шоттың кредиті бойынша берілген заем бойынша № 5240 баланстық шотпен байланыстыра 

отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»; 

1451-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын; 
1452, 1453 жəне 1454-шоттардың аттары жəне сипаттары мынадай редакцияда жазылсын:
«1452. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар 

(актив).
Шоттың мақсаты: Нарықтағы сыйақы мөлшерлемелері, бағалы қағаздар бойынша кірістілік, 

өтімділікті ұстап тұру қажеттілігі өзгерген жағдайда сатылуы мүмкін бағалы қағаздардың құнын 
есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
бағалы қағаздардың құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздардың сатылған кездегі құнын есептен 
шығару, сондай-ақ олардың құнын № 1459 баланстық шотқа жатқызу немесе бағалы қағаздарды 
басқа санатқа аудару жазылады.

1453. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып алынған 
бағалы қағаздар бойынша дисконт (қарсы актив).

Шоттың мақсаты: əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
бағалы қағаздардың номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып түскен сомаларын 
есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алына-
тын бағалы қағаздардың номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып түскен сомалары 
жазылады (дисконт). 

Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алына-
тын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша № 4453 баланстық шотпен байланыстыра отырып 
дисконтты амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған дисконт 
сомасын есептен шығару жазылады.

1454. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын, сатып алынған 
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы (актив).

Шоттың мақсаты: əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздардың сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып түскен сомаларын есепке 
алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
бағалы қағаздардың сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып түскен сомалары 
жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алына-
тын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша № 5306 баланстық шотпен байланыстыра оты-
рып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»;

1456 жəне 1457-шоттардың аттары жəне сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1456. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың 

əділ құнын оң түзету шоты (актив).
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар құнын қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кірістер сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

бағалы қағаздардың əділ құнының өсуінен болатын іске асырылмаған кірістердің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

бағалы қағаздардың əділ құнын оң түзету сомаларын оларды өтеген, сатқан немесе баланстан 
есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

1457. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың 
əділ құнын теріс түзету шоты (қарсы актив).

Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнын қайта бағалаудан болатын іске асырылмаған шығыстар сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алы-
натын бағалы қағаздардың əділ құнын төмендетуден болған іске асырылмаған шығыстардың 
сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
бағалы қағаздардың əділ құнын теріс түзету сомаларын осы соманы № 1456 баланстық шотпен 
сальдо жасау кезінде, əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын осы 
бағалы қағаздарды сату кезінде есептен шығару жазылады.»;

1459-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1459. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша мерзімі өткен берешек (актив).
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек сомаларын оларды сатқан, өтеген немесе оларды 
баланстан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.»;

1477-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1477. Капиталға жəне реттелген борышқа инвестициялар бойынша зияндарды жабуға арналған 

резервтер (провизиялар) (қарсы актив).
Шоттың мақсаты: Капиталға жəне реттелген борышқа инвестициялар бойынша зияндарды 

жабуға арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша капиталға жəне реттелген борышқа инвестициялар бойынша зиян-

дарды жабуға арналған резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша капиталға жəне реттелген борышқа инвестициялар бойынша зияндар-

ды жабуға арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олардың күші жойылған немесе 
баланстан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.»;

1481, 1482 жəне 1483-шоттардың аттары жəне сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1481. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (актив).
Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың 

номиналдық құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың 

номиналдық құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың 

номиналдық құнын оларды өтеген, № 1485 баланстық шотқа жатқызған не бағалы қағаздардың 
басқа санатына ауыстырған кезде есептен шығару жазылады.

1482. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт 
(қарсы актив).

Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың 
номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып түскен сомаларын есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың 
номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып түскен сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 
бойынша № 4482 баланстық шотпен байланыстырыла отырып дисконтты амортизациялау сомасы 
жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен шығару жазылады.

1483. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы 
(актив).

Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың са-
тып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып түскен сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың 
сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып түскен сомалары жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 
бойынша № 5308 баланстық шотпен байланыстырыла отырып сыйлықақыны амортизациялау 
сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен шығару 
жазылады.»;

1485 жəне 1486-шоттардың аттары жəне сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1485. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша мерзімі 

өткен берешек (актив).
Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 

мерзімі өткен берешектің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша мерзімі өткен берешек сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша мерзімі өткен берешек сомаларын олар өтелген немесе олар баланстан есептен 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.»;

1486. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зияндарды 
жабуға арналған резервтер (провизиялар) (қарсы актив).

Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 
зияндарды жабуға арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 
бойынша зияндарды жабуға арнап құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 
бойынша зияндарды жабуға арнап құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олардың 
күші жойылған немесе бағалы қағаз бойынша талап баланстан есептен шығарылған кезде есеп-
тен шығару жазылады.»; 

1491, 1492, 1493, 1494 жəне 1495-шоттардың аттары жəне сипаттамалары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«1491. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері (актив).
Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтерінің 

номиналдық құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 

активтерінің номиналдық құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 

активтерінің номиналдық құнын олар өтелген, олардың құны № 1494 баланстық шотқа жатқызылған 
не қаржылық активтердің басқа санатына ауыстырылған кезде есептен шығару жазылады.

1492. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша 
дисконт (қарсы актив).

Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтерінің 
номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып түскен сомаларын есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 
активтерінің номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып түскен сомалары жазылады 
(дисконт).

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 
активтері бойынша № 4492 баланстық шотпен байланыстырыла отырып дисконтты амортиза-
циялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен 
шығару жазылады.

1493. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы (актив).

Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтерінің 
сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып түскен сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 
активтерінің сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып түскен сомасы жазылады 
(сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 
активтері бойынша № 5309 баланстық шотпен байланыстырыла отырып сыйлықақыны аморти-
зациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есеп-
тен шығару жазылады.

1494. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша 
мерзімі өткен берешек (актив).

Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері 
бойынша мерзімі өткен берешектің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 
активтері бойынша мерзімі өткен берешек сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы басқа да 
қаржы активтері мерзімі өткен берешек сомаларын олар өтелген немесе олар баланстан есептен 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1495. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша 
зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) (қарсы актив).

Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері 
бойынша зияндарды жабуға арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 
активтері бойынша зияндарды жабуға арнап құрылатын резервтердің (провизиялардың) сома-
лары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 
активтері бойынша зияндарды жабуға арнап құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын 
олардың күші жойылған немесе баланстан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.»; 

1602-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1602. Басқа да қорлар (актив).
Шоттың мақсаты: Əкімшілік-шаруашылық қызметті, үйлерді (меншікті, жалданған) жөндеуді 

қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ өзге де мақсаттар үшін қажетті басқа да қорлардың құнын есеп-
ке алу.

Шоттың дебеті бойынша қоймадағы, сатып алынған басқа да қорлардың құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сатып алынған басқа да қорлардың құнын олар қоймадан мақсаты 

бойынша шығынға жазылған кезде есептен шығару жазылады.»;
1733 жəне 1734-шоттардың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын; 
1741-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен 

сыйақының, сондай-ақ мерзімі өткен негізгі борышқа есептелген сыйақының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен 

сыйақының, сондай-ақ мерзімі өткен негізгі борышқа есептелген сыйақының сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен 

сыйақының сомаларын, сондай-ақ мерзімі өткен негізгі борышқа есептелген сыйақының оларды 
клиент төлеген немесе олар баланстан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.»;

1745 жəне 1746-шоттардың аттары жəне сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1745. Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша есеп-

телген кірістер (актив).
Шоттың мақсаты: Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 

есепке алынған, осы кезеңге жататын, түсуі болашақта күтілетін кірістердің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша есептелген кірістердің сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша есептелген кірістердің сомаларын олар өтелген кезде есептен шығару жазылады.
1746. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша есептелген кірістер (актив).
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар бойынша есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алы-

натын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер сомаларын олар өтелген кезде есептен 
шығару жазылады.»;

1844-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 1845-шоттың нөмірімен, атымен 
жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«1845. Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабуға 
арналған резервтер (провизиялар) (қарсы актив).

Шоттың мақсаты: Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды 
жабуға арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зиян-
дарды жабуға арнап құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олардың күші 
жойылған кезде есептен шығару немесе есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер ба-
ланстан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.»;

1870-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 1871-шоттың нөмірімен, атымен 
жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«1871. Шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдарына арналған транзиттік шоттар (актив). 
Шоттың мақсаты: Шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдар бойынша транзиттік шоттардағы 

төлем сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдар бойынша транзиттік шот-

тарда төлем сомасы немесе қайтаруға тиіс сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдарына арналған транзиттік 

шоттардағы ақша сомаларын есептен шығару жазылады.»;
2024-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 2031 жəне 2032-шоттардың 

нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен толықтырылсын:
«2031. Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 

органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар бойынша сыйлықақы (пассив).
Шоттың мақсаты: Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының 

жергілікті атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен нақты алынған заем 
сомасының (мəміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) заемды өтеу сомасынан асып 
түскен сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының 
жергілікті атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен нақты алынған заем 
сомасының (мəміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) заемды өтеу сомасынан асып 
түскен сомалары жазылады (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының 
жергілікті атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен алынған заем бойынша 
№ 4331 баланстық шотпен байланыстыра отырып сыйақыны амортизациялау сомасы жəне 
тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады. 

2032. Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті 
атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар бойынша дис-
конт (қарсы пассив).

Шоттың мақсаты: Заемды өтеу сомасының Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан 
Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен нақты 
алынған заем сомасынан (мəміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) асып түскен сома-
ларын есепке алу (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша заемды өтеу сомасының Қазақстан Республикасының Үкіметінен, 
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен 
нақты алынған заем сомасынан (мəміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) асып түскен 
сомалары жазылады (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының 
жергілікті атқарушы органдарынан жəне ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар бойын-
ша № 5069 баланстық шотпен байланыстыра отырып дисконтты амортизациялау сомасы жəне 
тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

2041-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Өтелетін заем сомасының халықаралық қаржы ұйымдарынан нақты 

алынған заем сомасынан (мəміле бойынша шығындарды есептегенде) асып кететін сомаларды 
(дисконтты) есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өтелетін заем сомасының халықаралық қаржы ұйымдарынан нақты 
алынған заем сомасынан (мəміле бойынша шығындарды есептегенде) асып кететін сомалары 
(дисконты) жазылады.

Шоттың кредиті бойынша халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заем бойынша № 5069 
баланстық шотпен байланыстырыла отырып дисконттың амортизациялау сомасы жəне тану 
тоқтатылған кезде амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

2042-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Халықаралық қаржы ұйымдарынан нақты алынған заем сомасының 

(мəміле бойынша шығындарды есептегенде) өтелетін заем сомасынан асып кететін сомаларын 
(сыйлықақы) есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша халықаралық қаржы ұйымдарынан нақты алынған заем сомасының 
(мəміле бойынша шығындарды есептегенде) өтелетін заем сомасынан асып кететін сомасы 
(сыйлықақы) жазылады.

Шоттың дебеті бойынша халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заем бойынша № 4331 
баланстық шотпен байланыстырыла отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану 
тоқтатылған кезде амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»; 

2069-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: нақты алынған заем сомасының (мəміле бойынша шығындарды есепке 

алғанда) заемды өтеу сомасынан асып түскен сомасын есепке алу (сыйлықақы).
Шоттың кредиті бойынша нақты алынған заем сомасының (мəміле бойынша шығындарды есепке 

алғанда) заемды өтеу сомасынан асып түскен сомасы жазылады (сыйлықақы).
Шоттың дебеті бойынша алынған заем бойынша № 4331 баланстық шотпен байланыстыра 

отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»;

2070-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Өтелетін заем сомасынан нақты алынған заем сомасынан (мəміле бойынша 

шығындарды есепке алғанда) асып түскен сомасын (дисконт) есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша мəміле өтелетін заем сомасының нақты алынған заем сомасынан 

(мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) асып түскен сомасы (дисконт) жазылады.
Шоттың кредиті бойынша № 5069 баланстық шотымен байланыстырылған алынған заем бой-

ынша дисконтты амортизациялаудың сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

2139-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдің орталық банктерінен 

жəне басқа банктерден тартылған салымдар бойынша (мəміле бойынша шығындарды есепке 
алғанда) нақты алынған соманың салым (сыйлықақы) бойынша қайтарылатын сомадан асып 
түскен сомасын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша салым бойынша нақты алынған ақша сомасының (мəміле бойынша 
шығындарды есепке алғанда) салым бойынша(сыйлықақы) қайтарылатын ақша сомасынан асып 
түскен сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша № 4270 баланстық шотымен байланыстырылған тартылған салым 
бойынша сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
сыйлықақы сомасын есептен шығару жазылады.»; 

2140-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:

«Шоттың мақсаты: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдің орталық банктерінен 
жəне басқа банктерден тартылған салымдар бойынша қайтарылатын ақша сомасының (мəміле 
бойынша шығындарды есепке алғанда) салымдар бойынша нақты алынған ақша сомасынан асып 
түскен сомаларын есепке алу (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша салымдар бойынша қайтарылатын ақша сомаларының салымдар 
бойынша нақты алынған ақша сомасынан (мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) асып 
түскен сомалары жазылады (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша № 5138 баланстық шотымен байланыстырылған тартылған салым бой-
ынша дисконтты амортизациялаудың сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

2209-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
2221-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
2238-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Клиенттерден тартылған салымдар бойынша нақты алынған ақша 

сомаларының (мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) салымдар (сыйлықақы) бойынша 
қайтарылатын сомасынан асып түскен сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша нақты алынған ақша сомаларының (мəміле бойынша шығындарды 
есепке алғанда) салымдарды (сыйлықақы) қайтарылатын сомасынан асып түскен сомалары 
жазылады.

Шоттың дебеті бойынша тартылған салым бойынша № 4440 баланстық шотымен байланыстыра 
отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
сыйлықақы сомасын есептен жазылады.»;

2239-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Клиенттерден тартылған салымдар бойынша қайтарылатын ақша 

сомаларының салымдар бойынша нақты алынған ақша сомасынан (мəміле бойынша шығындарды 
есепке алғанда) асып түскен сомаларды есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша салымдар бойынша қайтарылатын ақша сомаларының салымдар 
бойынша нақты алынған сомадан (мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) асып түскен 
сомалар жазылады (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша тартылған салым бойынша № 5236 баланстық шотпен байланыстыра 
отырып дисконтты амортизациялаудың сомасы жəне тану тоқтатылған кезде амортизацияланбаған 
дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»;

2240-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде 

кепіл туралы шарт немесе кепілзат беру туралы келісім бойынша қабылданған, иелік етуді кепіл 
ұстаушы жүзеге асыратын ақша сомаларын, сондай-ақ клиенттердің берілген кепілдіктер бойынша 
жабу ретінде қабылданған ақша сомаларын есепке алу. Осы шот банктік шот болып табылмайды. 

Шоттың кредиті бойынша клиенттің міндеттемелерді қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде 
қабылданған ақша сомасы, сондай-ақ берілген кепілдіктер бойынша қамту ретінде қабылданған 
клиент ақшасының сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кепіл туралы шарттың немесе кепілзат беру туралы келісімнің талапта-
рына жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз 
ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде қабылданған оның ақша сомаларын, сондай-ақ берілген кепілдіктер 
бойынша қамту ретінде қабылданған клиент ақшасының сомаларын есептен шығару жазылады.»; 

2304-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Айналысқа шығарылған бағалы қағаздарды орналастыру құнының олардың 

номиналдық құнынан асып түсу сомасын(сыйлықақы) есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздарды орналастыру құнының 

олардың номиналдық құнынан асып түсу сомасы жазылады (сыйлықақы).
Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша № 4454 баланстық 

шотымен байланыстыра отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жəне тану тоқтатылған 
кезде амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен жазылады.»;

2305-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың номиналдық құнының оларды 

орналастыру құнынан асып түсу сомасын есепке алу (дисконт).
Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың номиналдық құнының 

оларды орналастыру құнынан асып түсу сомасы жазылады (дисконт).
Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша № 5307 баланстық 

шотымен байланыстыра отырып дисконтты амортизациялаудың сомасы жəне тану тоқтатылған 
кезде амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»; 

2403-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Айналысқа шығарылған реттелген облигацияларды орналастыру құнының 

олардың номиналдық құнынан асып түскен сомаларын есепке алу (сыйлықақы).
Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған реттелген облигацияларды орналастыру 

құнының олардың номиналдық құнынан асып түскен сомалары жазылады.
Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша № 4455 

баланстық шотымен байланыстыра отырып сыйлықақыны амортизациялау жəне тану тоқтатылған 
кезде амортизацияланбаған сыйлықақы сомасын есептен жазылады.»; 

2404-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2404. Айналысқа шығарылған, реттелген облигациялар бойынша дисконт (қарсы пассив).
Шоттың мақсаты: Айналысқа шығарылған реттелген облигациялардың номиналдық құнының 

оларды орналастыру құнынан асып түскен сомаларын есепке алу (дисконт).
Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған реттелген облигацияларды орналастыру 

құнының олардың номиналдық құнынан асып түскен сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша № 5403 

баланстық шотпен байланыстырыла дисконтты амортизацияладың сомасы жəне тану тоқтатылған 
кезде амортизацияланбаған дисконт сомасын есептен шығару жазылады.»; 

2406-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 2407 жəне 2408-шоттардың 
нөмірлерімен, атауларымен жəне сипаттамаларымен толықтырылсын:

«2407. Реттелген борыш бойынша сыйлықақы (пассив).
Шоттың мақсаты: нақты алынған реттелген борыш сомасының (мəміле бойынша шығындарды 

есепке алғанда) борышты өтеу сомасынан асып түскен сомасын есепке алу (сыйлықақы).
Шоттың кредиті бойынша нақты алынған реттелген борыш сомасының (мəміле бойын-

ша шығындарды есепке алғанда) борышты өтеу сомасынан асып түскен сомасы жазылады 
(сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша алынған реттелген борыш бойынша № 4456 баланстық шотпен бай-
ланыстыра отырып сыйлықақыны амортизациялау сомасы жазылады.

2408. Реттелген борыш бойынша дисконт (қарсы пассив).
Шоттың мақсаты: борышты өтеу сомасының нақты алынған реттелген борыш сомасынан 

(мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) асып түсетін сомасын есепке алу (дисконт).
Шоттың дебеті бойынша борышты өтеу сомасының нақты алынған реттелген борыш сома-

сынан (мəміле бойынша шығындарды есепке алғанда) асып түскен сомасы жазылады (дисконт).
Шоттың кредиті бойынша алынған реттелген борыш бойынша № 5403 баланстық шотпен бай-

ланыстыра отырып дисконтты амортизациялау сомасы жазылады.»;
2451-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Шоттың мақсаты: Орналастырылған жəне (немесе) сатып алынған мерзімсіз қаржы 

құралдарының құнын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша мерзімсіз қаржы құралдарының құны, сондай-ақ сатып алынған 

мерзімсіз қаржы құралдарын оларды сату кезінде есептен шығару жазылады.
Шоттың дебеті бойынша мерзімсіз қаржы құралдарының оларға ақы төленген кездегі құны, 

сондай-ақ мерзімсіз қаржы құралдарын ұстаушылардан сатып алынған немесе жойылған құны 
жазылады.»;

2726-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
2817-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2817. Клиенттердің банктік шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет көрсетулер үшін 

есептелген комиссиялық шығыстар (пассив).
Шоттың мақсаты: Клиенттердің банктік шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 

үшін есептелген комиссиялық шығыстардың сомасын есепке алу.
Шот кредиті бойынша клиенттердің банктік шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет 

көрсетулер үшін есептелген комиссиялық шығыстардың сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша клиенттердің банктік шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет 

көрсетулер үшін есептелген комиссиялық шығыстардың сомасын есептен шығару жазылады.»; 
2873-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 2874-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«2874. Шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдарына арналған транзиттік шоттар (пассив).
Шоттың мақсаты: Шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдарын іске асыру арналған транзиттік 

шоттардағы клиенттің ақша сомасын есепке алу.
Шот кредиті бойынша шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдарын іске асыру арналған 

транзиттік шоттарға келіп түскен клиенттің ақша сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша шот ашпай жеке тұлғалардың аударымдарына арналған транзиттік шот-

тардан клиенттің ақша сомасын есептен шығару жазылады.»; 
2899-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«2899. Басқа да туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер (пассив).»;
3003-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«3003. Сатып алынған жай акциялар (қарсы пассив).»;
3027-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«3027. Сатып алынған артықшылық берілген акциялар (қарсы пассив).»;
3101-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3101. Қосымша төленген капитал.
Шоттың мақсаты: 2003 жылғы 16 мамырға дейін шығарылған акциялар бойынша қосымша 

төленген капиталдың (акцияларды орналастыру бағасымен жəне олардың номиналдық құны 
арасындағы айырма) немесе орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы мен кейінгі сату 
бағасы арасындағы айырмасы түрінде, енгізілген салымдардың (мүліктік жарналардың) құрылтай 
құжаттарында айқындалған салымның (мүліктік жарналардың) құнынан асып түсу сомасы түрінде, 
сондай-ақ негізгі ұйыммен операцияларды жəне заңнамада көзделген басқа операцияларды жасаған 
кезде туындайтын сомаларды есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша қосымша төленген капиталдың сомаларын ұлғайту жазылады.
Шоттың дебеті бойынша қосымша төленген капиталдың сомаларын азайту жазылады.»; 
3540-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Индексация немесе кері индексациялау нəтижесінде пайда болған негізгі 

құрал-жабдықтарды қайта бағалау резерві сомасын есепке алу (қайта бағалау).
Шот кредиті бойынша баланстық құнын ұлғайтқан кезде негізгі құрал-жабдықтарды қайта 

бағалаудан болған оң айырманың сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша баланстық құны азайған кезде негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалаудан 

болған теріс айырманың сомасы жазылады, сондай-ақ пайдалануына қарай немесе негізгі құрал-
жабдықтар есептен шығарылған кезде негізгі құрал-жабдықтарды оң қайта бағалау сомасын № 
3580 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;

3561-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3561. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қаржы активтерінің 

құнын қайта бағалау резервтері. 
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қаржы 

активтерінің құнын қайта бағалау резервтерінің сомасын есепке алу.
Шот кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

қаржы активтерінің құнын қайта бағалау сомасы, сондай-ақ тиісті баланстық шоттармен байланы-
стыра отырып қаржы активтерінің басқа санатына шығарылған немесе аударылған олар бойынша 
жинақталған қайта бағалау сомалары жазылады.

Шот дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
қаржы активтерінің құнын теріс қайта бағалау сомасы, сондай-ақ тиісті баланстық шоттармен 
байланыстыра отырып қаржы активтерінің басқа санатына шығарылған немесе аударылған олар 
бойынша жинақталған қайта бағалау сомалары жазылады.»;

3561-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 3562, 3563 жəне 3564-шоттардың 
атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«3562 Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қаржы активтері 
бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) (пассив).

Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
қаржы активтері бойынша зияндарды жабуға арналған резервтердің (провизиялардың) сома-
сын есепке алу.

Шот кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
қаржы активтері бойынша зияндарды жабуға жасалатын резервтердің (провизиялардың) со-
масы жазылады.

Шот дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
қаржы активтері бойынша зияндарды жабуға жасалған резервтердің (провизиялардың) сомасын 
оларды жойған немесе баланстан қаржы активі бойынша талапты баланстан есептен шығарған 
кездегі есептен шығару жазылады.

3563. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын қарыздардың құнын 
қайта бағалау резервтері (пассив).

Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтерінің сомасын есепке алу.

Шот кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
заемдардың құнын оң қайта бағалау сомасы, сондай-ақ тиісті баланстық шоттармен байланысты-
ра отырып қаржы активтерінің басқа санатына шығарылған немесе аударылған олар бойынша 
жинақталған қайта бағалау сомасы жазылады.

Шот дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
қарыздардың құнын теріс қайта бағалау сомасы, сондай-ақ тиісті баланстық шоттармен байланы-
стыра отырып қаржы активтерінің басқа санатына шығарылған немесе аударылған олар бойынша 
жинақталған қайта бағалау сомасы жазылады.

3564. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдар бойынша 
зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) (пассив).

Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдар 
бойынша зияндарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) сомасын есепке алу.

Шот кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 
заемдар бойынша зияндарды жабуға жасалатын резервтер (провизиялар) сомасы жазылады.

Шот дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын за-
емдар бойынша зияндарды жабуға жасалған резервтердің (провизиялардың) сомасын есептен 
шығару жазылады.»; 

3580-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«3580. Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (жабылмаған шығын).»;
3589-шоттың аты мынадай редакцияда жазылады:
«3589. Басқа да қайта бағалау бойынша резервтер.»;
3599-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«3599. Бөлінбеген таза кірісі (жабылмаған шығын).»;
4052-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 4091-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын: 
«4091. Басқа банктермен жүргізілетін операциялар бойынша сыйақы алуға байланысты 

басқа кірістер.
Шоттың мақсаты: Басқа банктермен жүргізілетін операциялар бойынша сыйақы алуға байла-

нысты басқа кірістер сомасын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша басқа банктермен жүргізілетін операциялар бойынша сыйақы алуға 

байланысты басқа кірістер сомасы жазылады. 
Шот дебеті бойынша түскен кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жа-

зылады.»;
4266-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 4267-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«4267. Міндеттемелерді қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде берілетін ақша сомасына 

сыйақы алуға байланысты кірістер. 
Шоттың мақсаты: Міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде берілген ақша 

сомасына сыйақы алуға байланысты кірістер сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілзат, кепілпұл) ретінде берілген 

ақша сомасына сыйақы алуға байланысты кірістер сомалары жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кірістер сомалары № 4999 баланстық шотқа есептен шығаруға жа-

зылады.»;
4321, 4322, 4323 жəне 4324-шоттардың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
4326, 4327, 4328 жəне 4330-шоттардың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
4434-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 4435-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«4435. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдардың 

құнының өзгеруінен болатын іске асырылған кірістер.
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

заемдардың құнының өзгеруінен тапқан іске асырылған кірістер сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

заемдар шығарылған кезде алынған іске асырылған кіріс сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша іске асырылған кірістер сомалары № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығаруға жазылады.»;
4452 жəне 4453-шоттардың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4452. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер.
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер сомасын есепке алу.
Шот кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.
4453. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер. 
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер сомасын есепке алу.
Шот кредиті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;
4455-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 4456-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын: 
«4456. Реттелген борыш бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер.
Шоттың мақсаты: Реттелген борыш бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша кірістер 

сомасын есепке алу.
Шот кредиті бойынша реттелген борыш бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша 

кірістер сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;
4481 жəне 4482-шоттардың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4481. Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы 

алуға байланысты кірістер.
Шоттың мақсаты: Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-

ынша сыйақы алуға байланысты кірістер сомасын есепке алу.
Шот кредиті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.
4482. Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дис-

контты амортизациялау бойынша кірістері.

Шоттың мақсаты: Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-
ынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер сомасын есепке алу.

Шот кредиті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 
бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер сомасы жазылады.

Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;
4491 жəне 4492-шоттардың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4491. Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша 

сыйақы алуға байланысты кірістер. 
Шоттың мақсаты: Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері 

бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер сомасын есепке алу.
Шот кредиті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 

активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.
4492. Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша 

дисконтты амортизациялау бойынша кірістер. 
Шоттың мақсаты: Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері 

бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер сомасын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 

активтері бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»; 
4618-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 4619-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«4619. Төлем карточкаларына қызмет көрсету үшін комиссиялық кірістер.
Шоттың мақсаты: Төлем карточкаларына қызмет көрсету үшін есептелінген комиссиялық 

кірістер сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша төлем карточкаларына қызмет көрсету үшін есептелінген комиссиялық 

кірістер сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кірістер сомалары № 4999 баланстық шотқа есептен шығаруға жа-

зылады.»;
4703-аты жəне сипаты мынадай редакцияда жазылсын;
«4703. «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер.
Шоттың мақсаты: Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша шетел валютасын оң қайта бағалаудан (бағамдық айырмасынан) 

кірістер сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кірістер сомалары № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жа-

зылады.»;
4713-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 4714-шоттың нөмірімен, 

тақырыбымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«4714. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын зиянды қалпына 

келтіруден түсетін кірістер. 
Шоттың мақсаты: № 5715 баланстық шотта есепке алынатын, сатуға арналған ұзақ мерзімді 

активтердің құнсыздануынан болатын зиянды қалпына келтіруден түсетін кірістер сомасын 
есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша № 5715 баланстық шотта есепке алынатын, сатуға арналған ұзақ 
мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын зиянды қалпына келтіруден түсетін кірістер со-
масы жазылады.

Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»; 
4731-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын.
4733-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4733. Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы 

есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылған кірістер.
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық 

кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылған 
кірістер сомасын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық 
кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылған 
кірістер сомасы жазылады.

Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»; 
4853-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4853. Қорларды сатудан түсетін кірістер.
Шоттың мақсаты: Қорларды сатудан түсетін кірістер сомасын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша қорларды сатудан түсетін кірістер сомасы жазылады.
Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»; 
4853-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 4854-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«4854. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін кірістер.
Шоттың мақсаты: Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін кірістер сома-

сын есепке алу .
Шоттың кредиті бойынша сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан түсетін кірістер 

сомасы жазылады. 
Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»; 
4956-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын.
4957-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4957. Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабу үшін 

жасалған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер.
Шоттың мақсаты: Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды 

жабу үшін жасалған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер сомасын 
есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша борышкер міндеттемелерін орындаған кезде, қайта сыныптау жəне 
басқа жағдайларда есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабу 
үшін жасалған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер сомасы жазылады.

Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»; 
4959-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 4960-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«4960. Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша жасалған резервтерді (про-

визияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер.
Шоттың мақсаты: Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша жасалған 

резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер сомасын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша борышкер міндеттемелерін орындаған кезде, қайта сыныптау жəне 

басқа жағдайларда бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша жасалған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер сомасы жазылады.

Шот дебеті бойынша кірістің сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»; 
5067-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
5071-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
5221-шоттың нөмірі, аты мен сипаттамасы алып тасталсын;
5236-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 5237-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«5237. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын заемдардың 

құнының өзгеруінен болатын іске асырылған шығыстар.
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

заемдардың құнының өзгеруінен тапқан іске асырылған шығыстар сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

заемдар шығарылған кезде алынған іске асырылған шығыс сомасы жазылады. 
Шоттың кредиті бойынша іске асырылған шығыстар сомалары № 4999 баланстық шотқа есеп-

тен шығаруға жазылады.»; 
5306-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5306. Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар. 
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын бағалы 

қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар сомасын есепке алу. 
Шот дебеті бойынша əділ құны бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке алынатын 

бағалы қағаздар бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»; 
5308 жəне 5309-шоттардың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5308. Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша 

сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар.
Шоттың мақсаты: Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бой-

ынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар.
Шот дебеті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 

бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.
5309. Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері бойынша 

сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар.
Шоттың мақсаты: Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы активтері 

бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар сомасын есепке алу.
Шот дебеті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын басқа да қаржы 

активтері бойынша сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»; 
5402-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 5403-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«5403. Реттелген борыш бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар.
Шоттың мақсаты: Реттелген борыш бойынша дисконтты амортизациялау бойынша шығыстар 

сомасын есепке алу.
Шот дебеті бойынша реттелген борыш бойынша дисконтты амортизациялау бойынша 

шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»; 
5457-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5457. Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндарды жабуға 

арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу. 
Шоттың мақсаты: Есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндар-

ды жабуға арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлуге кірістер сомасын есепке алу.
Шот дебеті бойынша есептелген жəне мерзімі өткен комиссиялық кірістер бойынша зияндар-

ды жабуға арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлуге кірістер сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»; 
5466-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
5468-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 5469-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«5469. Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша зияндарды жабуға арналған 

резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу. 
Шоттың мақсаты: Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша зияндарды жабуға 

арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлуге шығыстар сомасын есепке алу.
Шот дебеті бойынша бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша зияндарды 

жабуға арналған резервтерге (провизияларға) қаражат бөлуге шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»; 
5607-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5607. Клиенттердің банк шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет көрсетулер үшін 

комиссиялық шығыстар.
Шоттың мақсаты: Клиенттердің банк шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 

үшін комиссиялық шығыстар сомасын есепке алу.
Шот дебеті бойынша клиенттердің банк шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша қызмет көрсетулер 

үшін комиссиялық шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»; 
5609-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 5610 жəне 5611-шоттардың нөмірімен, 

атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«5610. Құжаттық есеп айырысулар бойынша комиссиялық кірістер.
Шоттың мақсаты: Құжаттық есеп айырысулар бойынша комиссиялық кірістер сомасын есеп-

ке алу.
Шот дебеті бойынша құжаттық есеп айырысулар бойынша комиссиялық кірістер сомасы 

жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады. 
5611. Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін комиссиялық шығыстар.
Шоттың мақсаты: Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін комиссиялық 

шығыстар сомасын есепке алу. 
Шот дебеті бойынша кассалық операциялар бойынша қызмет көрсетулер үшін комиссиялық 

шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»;
5703-шоттың аты жəне сипаты мынадай редакцияда жазылсын: 
«5703. Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар.
Шоттың мақсаты: Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен шығыстар сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша шетел валютасын теріс қайта бағалаудан (бағамдық айырмасынан) 

шығыстар сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша шығыстар сомалары № 4999 баланстық шотқа есептен шығару 

жазылады.»;
5714-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 5715-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«5715. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын шығыстар.
Шоттың мақсаты: Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын 

шығыстар сомасын есепке алу.
Шот дебеті бойынша сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болатын 

шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»;
5731-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
5733-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5733. Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы 

есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылған шығыстар.
Шоттың мақсаты: Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық 

кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылған 
шығыстар сомасын есепке алу.

Шот дебеті бойынша Əділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы жəне басқа да жиынтық 
кіріс арқылы есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден болатын іске асырылған 
шығыстар сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша іске асырылған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есеп-
тен шығару жазылады.»;

5854-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5854. Қорларды сатудан болатын шығыстар.
Шоттың мақсаты: Қорларды сатудан болатын шығыстар сомасын есепке алу.
Шот дебеті бойынша қорларды сатудан болатын шығыстар сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұшыраған шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен 

шығару жазылады.»;
5856-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 5857-шоттың нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«5857. Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан болатын шығыстар.
Шоттың мақсаты: Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан болатын шығыстар со-

масы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша шығыстар сомасын № 4999 баланстық шотқа есептен шығару жа-

зылады.»;
2-параграфта:
6177-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Талап ету құқығы банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-

ратын ұйымдарға берілген клиенттерге ұсынылған заемдар бойынша оларға қойылатын шартты 
талаптардың сомасын есепке алу

Шот дебеті бойынша талап ету құқығы банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдарға берілген клиенттерге ұсынылған заемдар бойынша оларға қойылатын шартты 
талаптардың сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша банктер берілген қарыздарды кері сатып алған не клиент заемдар-
ды өтеген жағдайда, ұсынылған заемдар бойынша клиенттерге қойылған шартты талаптардың 
сомасын есептен шығару жазылады.»;

6677-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Шоттың мақсаты: Клиенттерге берілген, талап ету құқықтары банк операцияларының жеке-

леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарына берілген заемдар бойынша банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарының алдындағы шартты талаптардың сомаларын 
есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиенттерге берілген, талап ету құқықтары банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарына берілген заемдар бойынша банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарының алдындағы шартты міндеттемелердің со-
малары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша клиенттерге берілген заемдар бойынша, оларды банк кері сатып алған 
не заемдарды клиент өтеген жағдайда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдарының алдындағы шартты міндеттемелердің сомаларын есептен шығару жазылады.»;

7220-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7220. Операциялық жалға алынған үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдар.
Шоттың мақсаты: үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдардың операциялық 

жалға алу шарты бойынша келешектегі ең төменгі жалдау төлемдерінің жалпы сомасын есепке алу.
Шоттың кірісі бойынша үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдардың операциялық 

жалға алу шарты бойынша келешектегі ең төменгі жалдау төлемдерінің жалпы сомасы жазылады.
Шоттың шығысы бойынша үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдардың 

операциялық жалға алу шарты бойынша келешектегі ең төменгі жалдау төлемдерінің жалпы со-
масын оларды жасалған шарттың қолданыс мерзімі аяқталуына байланысты қайтарған немесе 
оларды кейіннен балансқа есеп алумен сатып алу кезінде есептен шығару жазылады.».

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 22 қаңтарда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16262 болып 
енгізілді.

(Соңы. Басы 22-23-беттерде) 


