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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 14 ақпан             №55            Астана, Үкімет Үйі 

«Қазақстан Республикасының сайлау және 
республикалық референдум туралы заңнамасында 
көзделген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің тізбесін бекіту және «Қазақстан 
Республикасының сайлау туралы заңнамасында 

көзделген тауарлар мен қызметтердің тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 22 мамырдағы №652 қаулысының күші 

жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 

желтоқсандағы №1161 қаулысына толықтырулар 
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Қазақстан Республикасының сайлау жəне республикалық рефе-

рендум туралы заңнамасында көзделген тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту жəне «Қазақстан Республикасының 
сайлау туралы заңнамасында көзделген тауарлар мен қызметтердің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 22 
мамырдағы №652 қаулысының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1161 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 83-84, 603-құжат) мы-
надай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының сай-
лау жəне республикалық референдум туралы заңнамасында көзделген 
тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі мынадай 
мазмұндағы реттік нөмірлері 42, 43-жолдармен толықтырылсын:
«
42. Сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды ұйымдастыру жəне 

жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтер
43. Саяси партиялардың өкілдерімен жəне сайлау процесіне басқа 

да қатысушылармен сайлауды ұйымдастыру жəне өткізу жөнінде 
семинарлар өткізу бойынша көрсетілетін қызметтер

»
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа 

енгізіледі.
Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 15 ақпан              №56           Астана, Үкімет Үйі 

«Қауіпсіздіктің жалпы талаптары, жедел іздестіру 
іс-шараларын жүргізу кезінде 

телекоммуникациялық жабдыққа қойылатын 
функционалдық және техникалық талаптар» 

техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 тамыздағы 
№805 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Қауіпсіздіктің жалпы талаптары, жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу 

кезінде телекоммуникациялық жабдыққа қойылатын функционалдық жəне 
техникалық талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 тамыздағы №805 қаулысының 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., №48, 436-құжат) күші 
жойыл ды деп танылсын.

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 15 ақпан            №58            Астана, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің және 
жергілікті атқарушы органдардың резервтерін 

пайдалану қағидаларын бекіту туралы және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 

25 сәуірдегі №325 қаулысына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті атқарушы орган-

дардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сəуірдегі №325 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №27-28, 
168-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне 
жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларында: 

4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Қазақстан Республикасының ресми гуманитарлық көмек көрсе-

туіне арналған төтенше резервін пайдалану туралы комиссияның оң 
қорытындысы болған;»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Басқа мемлекеттердің аумағындағы əлеуметтік, əскери, экология-

лық, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою мақса-
тында мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уəкілетті орган 
комиссия ұсынымдарының негізінде ақшалай немесе тауар нысанын-
да Қазақстан Республикасының ресми гуманитарлық көмек көрсетуіне 
арналған Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің жобасын əзірлейді 
жəне оны заңнамада белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне енгізеді.

Комиссияның ұсынымдары сыртқы саяси қызмет жөніндегі, бюджетті 
атқару, азаматтық қорғау саласындағы, мемлекеттік материалдық резерв 
саласындағы, көлік саласындағы орталық уəкілетті органдар жəне басқа да 
мүдделі мемлекеттік органдардың комиссияның жұмыс органына комис-
сия отырысының өтуіне дейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынатын 
гума ни тарлық көмек көрсетудің мүмкін екені туралы ресми ұстанымдарына 
негізделеді.»;

мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:
«16-1. Ақшалай немесе тауар нысанында ресми гуманитарлық көмек 

көрсету туралы өтініш түскен жағдайда, сыртқы саяси қызмет жөніндегі 
орталық уəкілетті орган үш жұмыс күні ішінде:

1) өтініш туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Премьер-
Министріне, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орын-
басарына (Комиссия төрағасына) жолдайды;

2) өтінген мемлекеттен ақша қаражатын аудару үшін қажетті деректе-
мелерді жəне/немесе тауар нысанындағы ресми гуманитарлық көмекті 
қабылдаушының деректемелерін сұрайды.»;

46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«46. Сыртқы саяси қызмет жөніндегі орталық уəкілетті орган бюджетті 

атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға жəне мемлекеттік материалдық 
резервтер саласындағы уəкілетті органға алушы елдің Қазақстан Респуб-
ликасы көрсеткен ресми гуманитарлық көмекті алғаны туралы тиісті 
ақпаратты береді.».

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 16 ақпан             №64            Астана, Үкімет Үйі 

Қостанай облысының Қостанай ауданы және 
Рудный қаласының шекараларын (шегін)

өзгерту туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексі 
13-бабының 5) тармақшасына, 108-бабының 3-тармағына жəне «Қазақстан 
Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 
8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 2) 
тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес облыстық маңызы бар Рудный 
қаласының шекараларына (шегіне) Қостанай ауданы жерлерінің жалпы 
ауданы 501, 9191 гектар бөлігін қосу жолымен Қостанай облысы Рудный 
қаласының жəне Қостанай ауданының шекараларын (шегін) өзгерту ту-
ралы «Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қостанай облысы Рудный 
қаласының жəне Қостанай ауданының шекараларын (шегін) өзгерту туралы 
ұсынысты келісуге енгізу туралы» Қостанай облысы əкімдігінің 2017 жылғы 
10 ақпандағы №1 қаулысына жəне Қостанай облыстық мəслихатының 2017 
жылғы 10 ақпандағы №115 шешіміне келісім берілсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 ақпандағы №64 
қаулысына қосымша

Рудный қаласының шекараларына (шегіне) қосылатын Қостанай 
облысы Қостанай ауданының жерлері бөлігінің экспликациясы 

Ауданның 
атауы 

Рудный 
қаласының 
шекарасы-
на (шегіне) 
қосылатын 
жерлердің 
алаңы (гек-

тар) 

Соның ішінде: 
Ауыл 

шаруашылығында 
пайдаланылатын 
елді мекендердің 
жерлері, жайы-
лымдар (гектар)

Өнеркəсіп, көлік, байла-
ныс, ғарыш қыз меті, 

қорғаныс, ұлт тық қауіпсіздік 
мұқтаждығына жəне өзге 
де ауыл шаруашылығы 
мақсатына арналмаған 

жерлер (гектар)
1 2 3 4

Қостанай 501, 9191 164, 1423 337, 7768
Жердің 
жиыны: 501, 9191 164, 1423 337, 7768

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 19 ақпан           №65           Астана, Үкімет Үйі 

 «Спортшылар мен жаттықтырушыларға өмір бойы 
ай сайынғы материалдық қамсыздандыруды төлеу 

қағидаларын бекіту, олардың мөлшерін белгілеу 
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2014 жылғы 19 желтоқсандағы №1324 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Спортшылар мен жаттықтырушыларға өмір бойы ай сайынғы мате-

риалдық қамсыздандыруды төлеу қағидаларын бекіту, олардың мөлшерін 
белгілеу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 
күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 19 желтоқсандағы №1324 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №80, 696-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Спортшылар мен жаттықтырушыларға 
өмір бойы ай сайынғы материалдық қамсыздандыруды төлеу қағидаларында:

8-тармақ алып тасталсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 19 ақпан            №66           Астана, Үкімет Үйі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының
 Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 ақпандағы
№66 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

1. «Қазақстан Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, 
теміржол вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансала-
рына, автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-географиялық жəне 
мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды 
қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту 
жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға 
жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., № 11, 81-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аума-
ғын дағы əуежайларға, порттарға, теміржол вокзалдарына, теміржол 
станса ларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостан-
саларға, физикалық-географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа 
да объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік 
заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адам-
дардың есімін беру қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың 

атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік 
заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адам-
дардың есімін беру үшін тілдерді дамыту саласындағы уəкілетті органға 
(бұдан əрі – уəкілетті орган) мынадай құжаттар ұсынылады:

1) орталық мемлекеттік органдар, облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органдарының 
өтінішхаты;

2) орталық мемлекеттік органдардың қарамағындағы объектілерді 
қоспағанда, объектілерге атау беру жəне оларды қайта атау, сондай-
ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жəне 
мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке 
адамдардың есімдерін беру туралы облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың жергілікті өкілді жəне атқарушы органдарының 
бірлескен шешімі;

3) физикалық-географиялық объектілерді қоспағанда, объектілерге атау 
беру жəне оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрип-
циясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемле-
кет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру бойынша 
заңды тұлғаның ұжымы өткізген жиналыстың хаттамасы;

4) физикалық-географиялық объектілерді қоспағанда, объектіге атау 
беру жəне оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транс-
крипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, 
мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру 
бойынша объектінің бірінші басшысының ұсыныс хаты;

5) объектілерге атау беру жəне оларды қайта атау, сондай-ақ олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту туралы анықтамалық 
материалдар (мəліметтер, архивтік жəне басқа да деректер);

6) анықтамалық материалдар қоса берілген, осы Қағидалардың 
2-тармағы 3) жəне 4) тармақшаларының талаптарын ескере отырып, 
объектіге, мемлекеттік заңды тұлғаға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаға 
есімін беру (қайта атау) ұсынылатын тұлғаның өмірбаян деректері;

7) объектіге атау беру жəне қайта атау, сондай-ақ оның атауының транс-
крипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, 
мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру 
бойынша қаржыландыру көздері туралы мəліметтер.».

2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры туралы ережені 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 қазандағы 
№ 1538 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 
49, 465-құжат):

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры туралы ережені 

бекіту туралы»;
кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 жылғы 22 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ұлттық архив 

қоры туралы ереже бекітілсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық 

мұрағат қоры туралы ереже осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын.

3. «Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік 
жəне ведомстволық мұрағаттардың ақылы қызмет көрсету жəне түскен 
қаржыны пайдалану Ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2002 жылғы 8 ақпандағы № 183 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 6, 50-құжат):

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік жəне 

ведомстволық архивтердің ақылы қызмет көрсету жəне түскен қаржыны 
пайдалану қағидаларын бекіту туралы»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 жылғы 22 желтоқ-

сандағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыланды-

рылатын мемлекеттік жəне ведомстволық архивтердің ақылы қызмет 
көрсету жəне түскен қаржыны пайдалану қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қалымен бекітілген Мемлекеттік бюджет есебінен қаржылан-
дырылатын мемлекеттік жəне ведомстволық архивтердің ақылы қызмет 
көрсету жəне түскен қаржыны пайдалану қағидалары осы қаулыға 2-қосым-
шаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

4. «Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры туралы 
ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 
28 мамырдағы № 578 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2002 ж., № 15, 160-құжат):

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 жылғы 22 желтоқ сан-

дағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республика-
сының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік 
сақтандыру қоры туралы ереже осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

5. «Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкетуге рұқсат беру 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 
12 ақпандағы № 98 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2007 ж., № 3, 45-құжат):

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық архив қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкетуге рұқсат беру қағидаларын 
бекіту туралы»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 жылғы 22 желтоқ-

сандағы Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабы 2-тармағына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Ұлттық архив қорының мемлекеттік меншіктегі 

құжаттарын Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкетуге 
рұқсат беру қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік 
меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша 
əкетуге рұқсат беру ережесі осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 19 ақпандағы №66 қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
1999 жылғы 7 қазандағы №1538 қаулысымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры туралы ереже
1. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры туралы ереже 
(бұдан əрі – Ереже) «Ұлттық архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 
жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі 
– Заң) сəйкес əзірленді.

2. Ереже құжаттарды қалыптастыру, Қазақстан Республикасы Ұлттық ар-
хив қорының (бұдан əрі – Қор) құрамына жатқызу тəртібі, оларды есепке алу 
мен сақтауды ұйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді.

3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) Қор – Заңда белгіленген тəртіппен ұлттық құндылық деп танылған 

барлық архивтердің, архивтік қорлар мен коллекциялардың, деректі 
ескерткіштердің, тарихи, ғылыми, əлеуметтік, экономикалық, саяси немесе 
мəдени айрықша маңызы бар құжаттардың жиынтығы;

2) архив – архив құжаттарының жиынтығы, сондай-ақ архив мекемесі 
немесе мекеменің, ұйымның не кəсіпорынның пайдаланушылардың 
мүдделері үшін архив құжаттарын қабылдау мен сақтауды жүзеге асыра-
тын құрылымдық бөлімшесі;

3) архив қорлары – бір-бірімен тарихи немесе қисынды байланысты 
құжаттар жиынтығы;

4) архив коллекциясы – қор құрушылар қызметінде құрылған жəне 
бір немесе бірнеше белгілері бойынша біріктірілген құжаттар жиынтығы.

4. Қор мемлекеттік жəне жеке меншіктегі құжаттардан тұрады.
2. Құжаттарды, архивтерді, архивтік қорлар мен коллекцияларды 

Қордың құрамына жатқызу тəртібі
5. Құжаттарды, архивтерді, архивтік қорлар мен коллекцияларды 

Қордың құрамына жатқызуды Қазақстан Республикасының архивтер 
мен құжаттаманы басқарудың уəкілетті мемлекеттік органы (бұдан əрі 
– уəкілетті орган) құжаттардың құндылығын мемлекеттік сараптаудың 
негізінде осы Ережеде белгіленген тəртіппен жүзеге асырады.

6. Республикалық меншіктегі құжаттар құндылығының мемлекеттік 
сараптамасын ұйымдастыру үшін уəкілетті орган Орталық сараптау-тек-
серу комиссиясын (бұдан əрі – ОСТК), коммуналдық меншіктегілер үшін 
облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті 
атқарушы органдары (бұдан əрі – жергілікті атқарушы органдар) сараптау-
тексеру комиссияларын (бұдан əрі – СТК) құрады.

7. ОСТК туралы ережені жəне оның құрамын уəкілетті орган бекітеді, 
СТК туралы ережені жəне оның құрамын жергілікті атқарушы органдар 
бекітеді.

8. Құжаттардың пайда болуы, мазмұны, сыртқы ерекшеліктері оның 
құндылығының өлшемі болып табылады.

9. Құжаттың құндылығын мемлекеттік сараптау нəтижесі оң болған кезде 
уəкілетті орган құжатты Қордың құрамына жатқызу бойынша заңнамада 
көзделген шараларды қабылдайды.

10. Уəкілетті орган құжаттың құндылығын мемлекеттік сараптау қоры-
тындысы теріс болған кезде Қордың толықтыру көздеріне Қор құрамына 
құжатты енгізуден бас тарту туралы жазбаша хабарлама жібереді.

11. Қордың толықтыру көздері СТК қорытындыларына ОСТК-ға шағым 
жасауы мүмкін.

12. Қордың мемлекеттік меншіктегі құжаттары ведомстволық архив-
терде уақытша сақталу сатысынан өтеді, содан соң Қордың құжаттарын 
тұрақты сақтауға ерекше құқық берілетін Қазақстан Республикасының тиісті 
мемлекеттік архивтері мен олардың филиалдарына беріледі.

13. Қордың жеке меншіктегі құжаттарын сақтау мен пайдалану жөніндегі 
міндеттемелер олардың меншік иелері мен уəкілетті орган қол қоятын 
шарттарда тіркеледі.

14. Қордың құжаттарын жəне олардың сақтандыру көшірмелерін 
мемлекеттік, ведомстволық жəне жеке архивтерде тұрақты жəне уақытша 
сақтау тəртібі уəкілетті органмен белгіленеді.

3. Құжаттарды, архивтерді, архивтік қорлар мен 
коллекцияларды Қордың құрамынан шығару тəртібі

15. Құжаттарды, архивтерді, архив қорлары мен коллекцияларды 
Қордың құрамынан шығару құжаттың құндылығын мемлекеттік сараптау 
негізінде уəкілетті органмен жүзеге асырылады. 

16. Егер құжат ерекше тарихи, ғылыми, əлеуметтік, экономикалық, саяси 
немесе мəдени маңызын жоғалтса, құжаттарды, архивтерді, архив қорлары 
мен коллекцияларды Қордың құрамынан шығару міндетті болып табылады.

Қордың құрамынан саяси жəне идеологиялық пікірлерге байланысты 
шығаруға тыйым салынады.

17. Қордың құжаттарын тұрақты сақтауға айрықша құқық берілетін 
мемлекеттік архивтер уəкілетті органға құжатты Қордың құрамынан шығару 
туралы өтініш жолдайды.

18. Уəкілетті орган ОСТК немесе СТК оң қорытындыларының негізінде 
құжатты Қордың құрамынан шығару туралы шешім қабылдайды.

Құжаттың құндылығын мемлекеттік сараптау нəтижесі теріс болған кезде 
мемлекеттік архивтерге құжатты Қордың құрамынан шығарудан бас тарту 
туралы жазбаша хабарлама жолданады.

19. СТК қорытындыларына мемлекеттік архивтер ОСТК-ға шағым жа-
сауы мүмкін.

4. Қордың құжаттарын есепке алу жəне сақтауды
ұйымдастыру тəртібі

20. Қор құжаттарының меншік нысандарына қарамастан, олар 
орталықтандырылған мемлекеттік есепке алынуға тиіс.

21. Қордың құжаттарын мемлекеттік есепке алу тəртібі орталықтандыру, 
біріздендіру, реттілік, толымдылық пен шынайылық қағидаттарына 
негізделеді.

22. Қордың құжаттарын мемлекеттік есепке алуды уəкілетті орган мен 
жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 19 ақпандағы №66 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2002 жылғы 8 ақпандағы №183 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік 
жəне ведомстволық архивтердің ақылы қызмет көрсету жəне 

түскен қаржыны пайдалану қағидалары

1. Осы Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік 
жəне ведомстволық архивтердің ақылы қызмет көрсету жəне түскен 
қаржыны пайдалану қағидалары мемлекеттік жəне ведомстволық 
архивтердің (бұдан əрі – архивтік мекемелер) архив құжаттарын жаса-
ушылармен жəне пайдаланушылармен қоғамдық қарым-қатынастарды 
реттейді. 

2. Архивтік мекемелер жеке жəне заңды тұлғаларға ақылы қызметті 
мына бағыттар бойынша көрсетеді: 

1) архив ісін жəне құжаттамалық қамтамасыз етуді жетілдіру жөніндегі 
ғылыми зерттеулер жүргізу жəне əдістемелік əзірленімдер енгізу;

2) құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу; 
3) жеке жəне мемлекеттік емес заңды тұлғалардың тапсырыстары 

(өтініштері) бойынша құжаттау мен құжаттамаларды басқарудың қазіргі 
заманғы негіздеріне оқыту жөніндегі курстар мен семинарлар өткізу; 

4) архив құжаттарын сақтаудың температуралық-ылғалдылық жəне 
физикалық-химиялық параметрлерін қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар 
əзірлеу, əдістемелік жəне практикалық көмек көрсету; 

5) архивтік істер мен құжаттарды қайта қалпына келтіру, түптеу, архивтік 
қораптар дайындау; 

6) архив құжаттарының сақтық көшірмелерін дайындау, мəтіндерін 
қалпына келтіру; 

7) архив қорларына ғылыми-анықтамалық аппарат жасау мен 
жетілдіруде əдістемелік жəне практикалық көмек көрсету; 

8) тапсырыстар (өтініштер) бойынша тектану жəне тақырыптық 
сипаттағы ақпаратты анықтауды жүргізу жəне архив құжаттарын пайда-
лануды қоспағанда архив құжаттарын көшірмелеу.

3. Архивтік мекемелер жеке немесе заңды тұлғалармен жасасқан 
шарттардың негізінде ақылы қызмет көрсетеді. Бұл ретте ақылы қызмет 
көрсету жөніндегі келісімшартта заңнамада белгіленген талаптардан басқа, 
қызмет түрлері, олардың көлемі, баға көрсеткіші бойынша құны, қызмет 
көрсету мерзімдері жəне келісуші тараптардың жауапкершілігі туралы 
мəліметтер болуы тиіс. 

4. 2-тармақта көрсетілген ақылы қызметтің баға көрсеткішін архив ісі 
саласындағы Қазақстан Республикасының уəкілетті орталық атқарушы 
органы бекітеді. 

5. Архивтік мекемелерде ақылы қызметтен түсетін қаржы мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы «Ақылы қызмет көрсетуден алынатын қаражат» 
шотына есептеледі жəне кірістер мен шығыстар сметасына сəйкес қатаң 
түрде нысаналы бағыты бойынша жұмсалад ы. Оларға бюджет қаражатына 
билік ету құқығы берілген мемлекеттік мекемелердің басшылары иелік 
етушілер болып табылады. 

6. Архивтік мекемелер ақылы қызмет көрсетуден түскен қаржыны 
мыналарға:

1) мемлекеттік жəне ведомстволық архивтердің материалдық-техника-
лық базасын нығайтуға; 

2) ақылы қызмет көрсетуге қажетті жабдықтар мен керек-жарақтарды 
сатып алуға жəне оларды жөндеуге; 

3) ақылы қызмет көрсетуге тартылған мамандардың еңбегіне ақы 
төлеуге;

4) шаруашылық шығыстарға (жылуға, электр энергиясына, сумен 
жабдық тауға ақы төлеу жəне басқа да коммуналдық шығыстар, ағымдағы 
жəне шаруашылық мақсаттағы заттар мен материалдарды сатып алу, 
көліктік қызметке ақы төлеу); 

5) жеке жəне мемлекеттік емес заңды тұлғалар тапсырыстары 
(өтініш тері) бойынша құжаттау мен құжаттамаларды басқарудың қазіргі 
заманғы негіздеріне оқытуды жүргізу үшін жəне үй-жайды жалға алуға, 
оқу құралдарын, көрнекі материалдарды сатып алуға; 

6) архивтану, құжаттану, археография жəне қосалқы тарихи пəндер 
бойынша ғылыми жəне əдістемелік əдебиеттер шығаруға пайдаланы-
луы мүмкін.

7. Ақылы қызмет көрсетуден түскен қаржының кірістер мен шығыстар 
сметалары қолданыстағы заңнамаға сəйкес жасалады жəне бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі бекітеді. 

8. Ақылы қызметтен түсетін қаржыны есепке алу, оның есептілігі жəне 
бақылау заңнамаға сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 19 ақпандағы №66 қаулысына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2002 жылғы 22 мамырдағы №578 қаулысымен бекітілген

Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру
қоры туралы ереже
1. Жалпы ережелер

1. Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры туралы ере-
же (бұдан əрі – Ереже) «Ұлттық архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 
жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
əзірленді.

2. Ереже Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қорын (бұдан 
əрі – Қор) құру, толықтыру, сақтауды ұйымдастыру жəне есебін жүргізу 
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді. 

3. Қор Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорының мемлекет 
үшін бірден-бір маңызы бар жəне олар жоғалған жағдайда орны толмайтын 
құжаттарының сақтандыру көшірмелерінің жиынтығын білдіреді.

4. Қор айрықша кезеңде немесе бейбіт уақытта табиғи жəне техноген дік 
сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде құжаттардың түпнұсқалары жоғал-
ған немесе бүлінген жағдайда ақпаратты сақтау жəне пайдалану үшін 
құрылады. 

5. Қор мемлекет меншігі болып табылады жəне Қазақстан Республика-
сының архивтер мен құжаттаманы басқарудың уəкілетті мемлекеттік 
органының қарауында бол ады.

6. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивтері, 
Қазақстан Республикасы Президентінің архиві, республикалық маңызы 
бар қалалардың жəне Қазақстан Республикасы астанасының мемлекеттік 
архивтері, облыстар, қалалар, аудандар мемлекеттік архивтері жəне 
олардың филиалдары, арнайы мемлекеттік архивтер, мемлекеттік 
кітапханалар, музейлер құжаттарының сақтандыру көшірмелері Қорды 
қалыптастыру негізі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Əкімшілігінің, Парламент 
пен жергілікті өкілді органдардың, Конституциялық Кеңестің, Үкіметтің, 
орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың, арнайы экономикалық 
аймақтар əкімшілік кеңестерінің, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, (Соңы 14-бетте) 

соттардың, прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасының 
басқа да мемлекеттік заңды тұлғаларының, оның ішінде шетелдердегі, 
ведомстволық архивтері Қорды толықтыру көздері болып табылады. 

Қор жеке жəне мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншігіндегі 
құжаттардың сақтандыру көшірмелерін мемлекеттік архивтерге тұрақты 
сақтауға беру, сыйға тарту, өсиет етіп қалдыру, сатып алу жолымен 
толықтырылуы да мүмкін.

7. Ұлттық архив қоры құжаттарының меншік иелері сақтық көшірме 
жасау үшін құжаттарды іріктеуді, құжаттардың сақтандыру көшірмелерін 
дайындауды жəне олардың түпнұсқаларының сақталуын қамтамасыз 
етеді. Сақтандыру көшірмелерін жасауға жатқызылған құжаттарды іріктеу 
өлшемшарттарын Қазақстан Республикасының архивтер мен құжаттаманы 
басқарудың уəкілетті мемлекеттік органы айқындайды.

8. Сақтандыру көшірмелерін дайындау технологиясын, оларды 
сақтау режимін Қазақстан Республикасының архивтер мен құжаттаманы 
басқарудың уəкілетті мемлекеттік органы Қазақстан Республикасының 
стандарттау, метрология жəне сертификаттау жөніндегі уəкілетті мемле-
кеттік органының нормативтік-техникалық құжаттар жүйесі негізінде 
белгілейді.

9. Мемлекеттік жəне мемлекеттік емес құпиялары бар құжаттардың 
сақтандыру көшірмелерін есепке алу, сақтау жəне пайдалану тəртібі 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады. 

2. Қордың құрамы
10. Қордың құрамына мыналардың шағын фото көшірмелері (шағын 

фильмдер, шағын фишалар) жəне басқа да ұзақ сақталатын көздерде 
орындалған шағын нысандары кіреді: 

1) заңнамалық кесімдер жəне басқа да ресми құжаттар; 
2) басқару, ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық, технологиялық, 

патенттік-лицензиялық, картографиялық, геодезиялық, геологиялық, 
телеметриялық жəне басқа да арнайы құжаттамалар; 

3) машинамен оқуға бағдарланған жəне дыбыстық-бейне құжаттамалар; 
4) тарих жəне мəдениеттің деректі ескерткіштері; 
5) жеке адамның ұлттық құндылық болып табылатын құжаттары жəне 

өзге де құжаттамалар; 
6) Қазақстан Республикасының меншігіне түскен өзге де құжаттар. 

3. Қорды сақтауды жəне оны есепке алуды ұйымдастыру
11. Мемлекеттік, ведомстволық жəне жеке архивтерде құжаттардың 

сақтандыру көшірмелерін сақтау тəртібін уəкілетті орган белгілейді. 
Қорға қол сұғуға болмайды жəне ол сақтандыру көшірмелері жасалған 
құжаттардың түпнұсқаларынан бөлек сақталады.

12. Қорды сақтау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен 
мамандандырылған мемлекеттік қоймалар құрылуы мүмкін. 

13. Мамандандырылған мемлекеттік қоймалар туралы ережені 
Қазақстан Республикасының архивтер мен құжаттаманы басқарудың 
уəкілетті мемлекеттік органы бекітеді.

14. Қордың есебін Қазақстан Республикасының архивтер мен құжатта-
маны басқарудың уəкілетті мемлекеттік органы бекітетін ережеге сəйкес 
мынал ар жүргізеді: 

1) мамандандырылған мемлекеттік қоймалар;
2) Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивтері; 
3) Қазақстан Республикасы Президентінің архиві; 
4) республикалық маңызы бар қалалардың жəне Қазақстан Респуб-

ликасы астанасының мемлекеттік архивтері; 
5) облыстардың, қалалардың, аудандардың мемлекеттік архивтері мен 

олардың филиалдары; 
6) арнайы мемлекеттік архивтер; 
7) мемлекеттік кітапханалар мен музейлер;
8) құжаттарды мемлекеттік архивтерге тұрақты сақтауға өткізгенге дейін 

– ведомстволық архивтер.
15. Қорды орталықтандырылған мемлекеттік есепке алуды Қазақстан 

Республикасының архивтер мен құжаттаманы басқарудың уəкілетті 
мемлекеттік органы жүзеге асырады.

4. Қорды жоспарлау
16. Қорды құру жəне толықтыру жөніндегі жұмыстарды жоспарлауды 

Қазақстан Республикасының архивтер мен құжаттаманы басқарудың 
уəкілетті мемлекеттік органы үйлестіреді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 19 ақпандағы №66 қаулысына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 ақпандағы №98 қаулысымен бекітілген

Ұлттық архив қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкетуге рұқсат 

беру қағидалары
1. Жалпы ережелер

1. Осы Қағидалар «Ұлттық архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 
жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабының 
2-тармағына сəйкес əзірленді жəне Ұлттық архив қорының мемлекеттік 
меншіктегі құжаттарын (бұдан əрі – Ұлттық архив қорының құжаттары) 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкетуге рұқсат беру 
тəртібін белгілейді.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
өтініш беруші – мемлекеттік органға Ұлттық архив қорының құжаттарын 

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкетуге рұқсат алуға 
жүгінген жеке немесе заңды тұлға;

рұқсат – Ұлттық архив қорының құжаттарын уақытша əкету құқығын 
растайтын белгіленген үлгідегі құжат; 

сақтандыру көшірмесі – Ұлттық архив қорының түпнұсқа құжатының 
ақпараты мен сыртқы белгілерін толық қайта шығаратын, оның жоғалуы 
немесе зақымдануы жағдайына дайындалған көшірме;

уəкілетті орган – архивтер мен құжаттаманы басқарудың орталық 
мемлекеттік органы.

2. Ұлттық архив қорының құжаттарын уақытша əкетуге рұқсат 
беру тəртібі

3. Ұлттық архив қорының құжаттарын (бұдан əрі – сұратылған құжаттар) 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкету уақытша көрмеге 
қою, қалпына келтіру жұмыстары, тұсаукесерлер, көрмелер жəне басқа да 
халықаралық мəдени іс-шаралар үшін жүзеге асырылады.

4. Сұратылған құжаттарды уақытша əкету туралы өтініш уəкілетті 
органға ұсынылады. 

Өтініште сұратылған құжаттарды уақытша əкету мақсаты жəне болатын 
елде оларды орналастыру шарттары көрсетіледі. 

Заңды тұлғаның атынан өтінішке бірінші басшы не оны алмастырушы 
тұлға қол қояды. 

5. Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі: 
1) жеке тұлға үшін – өтініш берушінің жеке басын куəландыратын 

құжаттың көшірмесі; 
заңды тұлға үшін – құрылтай құжаттарының көшірмелері; 
Қазақстан Республикасында құрылған заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің* көшірмесі немесе анықтама немесе 
сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді немесе шетелдік заңды тұлғаның 
осы тұлға шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып 
табылатындығын растайтын басқа заңдастырылған құжаты. 

Ескертпе:* «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді 
есептік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 
қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) 
мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік заңды тұлғаның 
қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады. 

2) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Ұлттық архив 
қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан 
тысқары жерлерге уақытша əкету құқығына рұқсат сұратылған құжаттардың 
тізбесі;

3) уəкілетті орган бекітетін нысан бойынша Ұлттық архив қорының 
мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тысқары 
жерлерге уақытша əкету құқығына рұқсат сұратылған құжаттардың 
сақтандыру көшірмелерінің бар болуы туралы мемлекеттік архивтің 
анықтамасы.

Осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген құжаттар нотариалды 
куəландырылған немесе тиісті үлгіде жария етілген болуы тиіс.

6. Уəкілетті орган өтініш пен оған қоса берілген құжаттарды оларды 
алған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде қарайды. 

7. Өтінішті қарау кезінде сұратылған құжаттардың ғылыми жəне 
практикалық құндылығына сараптама жүргізіледі.

8. Қарау қорытындысы бойынша жəне сараптамалық қорытынды 
негізінде уəкілетті орган сұратылған құжаттарды уақытша əкетуге рұқсат 
беру туралы немесе рұқсат беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

9. Уəкілетті орган өтініш берушіге осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша алты айдан аспайтын мерзімге рұқсат береді. 

10. Мыналар: 
1) сұратылған құжаттарды қалпына келтіру мақсатында уақытша əкетуді 

қоспағанда, олардың қанағаттанарлықсыз физикалық жай-күйі;
2) сұратылған құжаттарда Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

құпияларын жəне өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтердің болуы рұқсат беруден бас тарту үшін негіз болып табылады.

11. Уəкілетті орган берілген рұқсаттардың бірыңғай деректер базасын 
жүргізеді.

Деректер базасына сұратылған құжаттардың мазмұны, физикалық жай-
күйі, архив қорларының атауы, оларды уақытша əкету мақсаты туралы 
мəліметтер, қайтару мерзімі жəне Қазақстан Республикасының аумағына 
іс жүзінде қайтарылған күні енгізіледі.

Ұлттық архив қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкетуге рұқсат 

беру қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорының уақытша əкетуге 
рұқсат сұратылған құжаттарының тізбесі

Р/с 
№ 

Құжаттың, істің сипаттамасы 
(сақтау бірлігі)*

Іздестіру 
деректері**

Физикалық 
жай-күйі

1 2 3 4

Тізбеге барлығы ___________________________ сақтау бірлігі енгізілді.
                 (цифрмен жəне жазумен)
Өтініш беруші                    ________________ __________________
(ұйым атауын көрсете отырып,                  (қолы) (Т.А.Ə)
лауазымының атауы) 

Ескертпе:
*құжаттың, істің (сақтау бірлігінің) атауымен бірге ақпараттың тасымал-

даушысы мен оны қайта шығару тəсілі, түпнұсқалылығы немесе көшірме 
екендігі, өзіне тəн сыртқы белгілері, өлшемдері көрсетіледі;

**құжаттың, істің (сақтау бірлігінің) сақтау орны, мемлекеттік архивтің 
атауы, қордың, тізімдеменің, сақтау бірлігінің нөмірі, парақтардың саны 
көрсетіледі (егер тізбеге істің жекелеген құжаттары енгізілсе, парақтардың 
нөмірлері көрсетіледі).

Басшының қолы жəне мөрі əрбір бетке қойылады.

Ұлттық архив қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша əкетуге рұқсат 

беру қағидаларына 2-қосымша

Уəкілетті органның 
атауы

(мемлекеттік тілде)

Қазақстан 
Республикасының 

Мемлекеттік Елтаңбасы

Уəкілетті органның 
атауы 

(орыс тілінде)

Ұлттық архив қорының құжаттарын Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерге уақытша əкету құқығын беретін

№ _____ рұқсат
___________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы, лауазымды тұлғаның аты, əкесінің аты, тегі) 

_____________________________________________________________

қоса беріліп отырған________парақтағы тізбеге сəйкес Қазақстан 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 9 қаңтар               №15              Астана қаласы 

Бюджеттік жоспарлау және бюджеттерді атқару 
сатыларында азаматтық бюджетті жасау мен ұсыну 

қағидаларын бекіту туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 67-1-ба-
бына сəйкес бұйырамын: 

1. Бюджеттік жоспарлау жəне бюджеттерді атқару сатыларында азаматтық бюджетті 
жасау мен ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 
(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 
тiркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тарма қтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шараларды орындау туралы мəліметтердің Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 9 қаңтардағы №15 бұйрығымен бекітілген

Бюджеттік жоспарлау жəне бюджеттерді атқару сатыларында азаматтық 
бюджетті жасау мен ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Бюджеттік жоспарлау жəне бюджеттерді атқару сатыларында азаматтық 

бюджетті жасау мен ұсыну қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2008 жылғы 4 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің (бұдан əрі – Бюджет кодексі) 
67-1-бабына сəйкес əзірленді жəне республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
қалыптастырылуы жəне атқарылуы туралы қоғамды хабардар ету мақсатында 
азаматтық бюджетті жасау жəне ұсыну тəртібін айқындайды.

2. Азаматтық бюджет – жұртшылыққа қолжетімді нысанда бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланатын республикалық жəне жергілікті бюджеттердің негізгі 
ережелерін ашатын ақпарат.

3. Азаматтық бюджетті жариялау бұқаралық ақпарат құралдары пайдаланыла 
отырып жүзеге асырылады.

Орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдардың ресми интернет-ресурстарында 
«Азаматтық бюджет» жеке салымында құрылады.

4. Азаматтық бюджетті:
республикалық бюджет бойынша– мемлекеттiк жоспарлау, бюджеттік жоспарлау, 

бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органдар;
жергілікті бюджет бойынша – облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан 

(облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
деңгейінде – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті 
органы, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті орга-
ны, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің 
əкімдерінің аппараттары;

бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде бюджет шығыстары бойынша – бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері жасайды.

5. Азаматтық бюджет бюджет процесінің мынадай сатыларындажасалады: жоспар-
лау (қалыптастыру, бекіту, нақтылау), бюджетті атқару.

6. Азаматтық бюджеттің мазмұны қысқа, түсінікті, азаматтар үшін оңай ұғынылатын 
нысанда жазылады, оны жариялаған кезде инфографика, суреттер, схемалар, диа-
граммалар, кестелер жəне басқа да таныстыру нысандары пайдаланылады. Көлемді 
материалдар машина оқитын форматта ұсынылады (мысалы, кестелер – Excel-де, 
мəтіндік материал – Word-та).

7. Мемлекеттік бюджеттің бөлімдері осы өңірлерге тəн өзге де ақпараттармен 
толықтырылады. Мысалы, білім беру саласында қосымша ынталандыру төлемдері, 
халыққа əлеуметтік көмек көрсету, жұмыссыздық деңгейі.

2-тарау. Азаматтық бюджеттi жасау
1-параграф. Қазақстан Республикасының бюджеттік процесінің қысқаша си-

паттамасы
8. Азаматтық бюджетті жасау кезінде бюджеттік жоспарлау, бюджеттi атқару 

жөніндегі орталық уəкiлеттi органдардың жəне мемлекеттiк жоспарлау, бюджеттi 
атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдардың, аудандық маңызы бар қалалардың, 
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің əкімдері аппараттарының ресми ин-
тернет-ресурстарында (бұдан əрі – уəкілетті органдардың интернет-ресурстары) 
«Азаматтық бюджет» салымында Қазақстан Республикасының бюджеттік процесінің 
қысқаша сипаттамасы орналастырылады.

9. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органдар, мемлекеттік жоспар-
лау жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, 
кенттер, ауылдық округтер əкімдерінің аппараттары бюджет процесін сипаттау кезінде 
бюджетті жоспарлаудың негізгі рəсімдерін көрсетеді:

Республикалық бюджетті, облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар қала, 
астана бюджетін, аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетті, аудандық маңызы 
бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджетін кім жəне қалай жоспарлайды;

республикалық бюджетті, облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар қала, 
астанабюджетін, аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетті, аудандық маңызы 
бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджетін кім қарайды жəне қандай нормативтік 
құқықтық актілерге сəйкес бекітіледі;

Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда түзетулердің 
қыс қаша ақпараты, түзетулердің қашан жəне қандай себептермен енгізілгені көрсетіледі.

Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар, аудандық маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдерінің аппараттары бюджет процесін сипаттау 
кезінде бюджетті атқарудың негізгі рəсімдерін көрсетеді:

республикалық бюджеттің, облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, 
астана бюджетінің, аудандық (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, 
ауыл, кент, ауылдық округ бюджетінің атқарылуын кім қамтамасыз етеді;

түсімдер мен шығыстар бойынша тиісті бюджетті атқарудың негізгі кезеңдері;
Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда түзетулердің 

қысқаша ақпараты, түзетулердің қашан жəне қандай себептермен енгізілгені 
көрсетіледі;

есепті қаржы жылына бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есептің жасалуы, 
қаралуы жəне бекітілуі көрсетіледі.

2-параграф. Бюджетті жоспарлау
(қалыптастыру, бекіту, нақтылау) сатысында

10. «Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру, бекіту, нақтылау) сатысында» бөлімі 
«Қазақстан Республикасының негізгі əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері» неме-
се «Өңірдің негізгі əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері», «Республикалық 
бюджеттің түсімдері мен шығыстары», тиісті бюджеттің «Дефициті (профициті)» деген 
кіші бөлімдерді қамтиды.

11. «Қазақстан Республикасының негiзгi əлеуметтiк-экономикалықкөрсеткiштерi» 
деген кіші бөлім Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері 
бойынша болжамды ақпаратты қамтиды, оның ішінде: жалпы ішкі өнім (бұдан əрі – ЖІӨ) 
көлемі, ЖІӨ нақты өзгерісі, алдыңғы жылға %-да; халықтың жан басына шаққандағы 
ЖІӨ; мұнай жəне газ конденсатын өндіру көлемі; мұнайдың орташа жылдық əлемдік 
бағасы; инфляция; тауарлардың экспорты мен импорты; сауда теңгерімі сальдо-
сы мен тиісті кезеңге бюджеттік шығыстардың мемлекеттік саясаты туралы жалпы 
көрініс беретін жоспарланған үш жылдық кезеңге республикалық бюджеттің негізгі 
өлшемдері. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда республикалық бюджеттің негізгі 
өлшемдерін талдау келтіріледі.

Республикалық деңгейде мынадай көрсеткіштерді қамтитын негізгі əлеуметтік 
көрсеткіштер көрсетіледі: ең төмен күнкөріс деңгейінің мөлшері, айлық есептік 
көрсеткіш, ең төменгі жəне орташа айлық номиналды жалақы мөлшері, ең төменгі 
зейнетақы мөлшері жəне базалық зейнетақы төлемі, жұмыссыздық деңгейi.

«Өңірдің негiзгi əлеуметтiк-экономикалық даму көрсеткiштерi» деген кіші бөлім тиісті 
кезеңге бюджеттік шығыстардың мемлекеттік саясаты туралы жалпы көрініс беретін 
жоспарланған үш жылдық кезеңге облыстық деңгейде, республикалық маңызы бар 
қала, астана деңгейінде негiзгi əлеуметтiк-экономикалық даму көрсеткiштерi, алдыңғы 
жылдармен салыстырғандағы жалпы өңірлік өнімнің (бұдан əрі – ЖӨӨ) болжамды 
деңгейі бойынша ақпаратты қамтиды.

Жергілікті бюджеттер деңгейінде айлық есептік көрсеткіш, ең төменгі жəне орта-
ша айлық жалақы мөлшері, ең төменгі зейнетақы мөлшері, стипендия, жəрдемақы 
мөлшері көрсетіледі.

12. «Бюджеттің түсімдері мен шығыстары» деген кіші бөлім алдыңғы жылдармен 
салыстыру жолымен үш жылдық кезеңге жоспарланып отырған бюджет түсімдері мен 
шығыстары туралы ақпаратты қамтиды.

13. Бюджет түсімдерінде мыналар: 
салық түсiмдерi;
салықтық емес түсімдер;
негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер; 
трансферттер түсімдері бойынша талдамалы ақпарат көрсетіледі.
14. Бюджет шығыстарында функционалдық топтар бөлінісінде мемлекеттiк 

бағдарламаларды іске асыруға бағытталған шығыстарға талдау, сондай-ақ алдыңғы 
жылдармен салыстырғандағы жоспарланған үш жылдық кезеңге негізгі басым бағыттар 
бойынша шығыстарға талдау келтіріледі.

15. Бюджеттің «Тапшылығы (профициті)» деген кіші бөлімдетиісті кезеңге арналған 
республикалық бюджет туралы заңға немесе жергілікті бюджет туралы мəслихат 
шешіміне сəйкес республикалық бюджеттің тапшылығын (профицитті пайдалану) 
қаржыландыру көлемінің деректері көрсетіледі.

16.Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен бекітілген 
үкіметтік борыш лимиті туралы ақпарат көзделеді.

17. Азаматтық бюджет шығыстарының негізгі бағыттары бойынша республикалық 
бюджет жобасына мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының алдын 
ала бағалауы туралы ақпаратты қамтиды.

18. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері «Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру, 
бекіту, нақтылау) сатысында» деген бөлімді:

жоспарланып отырған шығыстарды сипаттай отырып жəне миллион теңгеде сома-
ларды көрсете отырып, тікелей жəне түпкілікті нəтижелер көрсеткіштерімен бюджеттік 
бағдарламалар туралы;

мемлекеттік бағдарламалар бойынша жоспарланып отырған шығыстар туралы 
ақпаратты енгізе отырып, жасайды.

3-параграф. Бюджеттi атқару сатысында
19. «Бюджетті атқару сатысында» деген бөлім ай сайынғы негізде қалыптастырылады. 

Бір рет жарты жылдық қорытындылары (жарты жылдық шолу) шығарылады. Жыл 
қорытындысы бойынша жылдық азаматтық бюджет (жылдық шолу) жасалады.

20. Ай сайынғы азаматтық бюджетте бюджетті атқару сатысында мынадай сипаттағы 
ақпарат көрсетіледі: кірістер мен шығыстардың баптары бойынша атқару.

Кірістер бойынша есепті кезеңге жоспарлы деректермен салыстырғандағы, есепті 
жылға жоспарлы деректермен салыстырғандағы, сондай-ақ тиісті есепті күнге алдыңғы 
кезеңдердің (кемінде соңғы үш жыл) нақты деректермен салыстырғандағы есепті де-
ректер көрсетіледі. Есепті кезеңде кірістердің өсуі/азаюы қандай түсімдердің есебінен 
болғаны туралы ақпарат ашылады.

Шығыстар бойынша есепті кезеңге жоспарлы цифрлармен салыстырғандағы, 
есепті жылға жоспарлы цифрлармен салыстырғандағы, сондай-ақ тиісті есепті күнге 
алдыңғы кезеңдердің (кемінде соңғы үш жыл) нақты цифрларымен салыстырғандағы 
ағымдағы атқару көрсетіледі. Шығыстардың негізгі басым бағыттары көрсетіледі (де-
ректер үдемелі қорытындымен көрсетіледі).

21. Бюджетті атқару сатысында азаматтық бюджетті жартыжылдықта жəне жылдық 
шолуда ай сайынғы негізде берілетін ақпаратқа қосымша мыналарға:

негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің (ЖІӨ/ЖӨӨ, инфляция деңгейі, 
жұмыссыздық деңгейі) атқарылуына;

нақты атқарылуы ескеріле отырып, толық қаржы жылына экономикалық болжам-
ды, кірістер мен шығыстар болжамын қоса алғанда, бюджетті нақтылау себептері мен 
көздерін көрсете отырып, бекітілген бюджетпен салыстырғандағы тиісті қаржы жылына 
бюджет параметрлерін нақтылауға талдау жүргізіледі.

22. Азаматтық бюджетте республикалық деңгейдегі мемлекеттік борыш жөніндегі 
ақпарат борыш құрылымы бойынша бөліністегі соңғы бес жылдағы мемлекеттік 
борыштың (Қазақстан Республикасы Үкіметінің борышы, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің борышы, жергілікті атқарушы органдардың борышы) серпінін қамтиды. 
Сондай-ақ, мемлекеттік борыштың ЖІӨ-ге қатынасын сақтау көрсетіледі.

23. Азаматтық бюджет бақылау-тексеру жұмысы жəне бақылау іс-шараларының 
қорытындылары туралы ақпаратты қамтиды.

24. Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері нысаналы индикаторларға қол 
жеткізу туралы стратегиялық жоспар көрсеткіштерін орындау нəтижелерін, тауар-
ларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен 
шығыстарының жоспарларының орындалуы туралы есептерді, қайырымдылықтан 
түскен түсімдер мен ақша жұмсалуы туралы есептерді жəне мемлекеттік аудит пен 
қаржылық бақылау қорытындысы бойынша ақпаратты орналастыра отырып, «Бюджетті 
атқару сатысында» деген бөлімді жасайды.

3-тарау. Азаматтық бюджетті орналастыру тəртібі
25. Азаматтық бюджет уəкілетті органдардың интернет-ресурстарында мемлекеттік 

жəне орыс тілдерінде орналастырылады.
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің 

əкімдері аппараттарының ресми интернет ресурстары болмаған кезде аудандық 
маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің «Азаматтық бюджет» са-
лымы жоғары тұрған бюджетті мемлекеттік жоспарлау жəне бюджетті атқару жөніндегі 
уəкілетті органдардың интернет-ресурсында орналастырылады.

Пайдаланушылардың қолайлылығын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік    
жос парлау, бюджеттік жоспарлау, бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган-
ның «Азаматтық бюджет» салымы бойынша интернет-ресурстарға өзара сілтемеге 
жол беріледі.

Халықты кеңінен хабардар ету үшін аудан деңгейіндегі (облыстық маңызы бар қала 
деңгейіндегі) азаматтық бюджет тиісті аумақта таралатын баспа бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланады.

26. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілген жағдайда Қазақстан Республикасының бюджет процесінің заңнамалық база-
сы жəне бюджет процесінің схемасы жиырма күнтізбелік күн ішінде тиісті нормативтік 
құқықтық актілер қолданысқа енгізілгеннен кейін жаңартылады.

27. «Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру, бекіту, нақтылау) сатысында» деген 
кіші бөлім бойынша:

бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) бойынша ақпарат бюджет жобасын тиісті 
деңгейдің өкілді органына қарауға енгізу мерзіміне дейін бес жұмыс күні бұрын орна-
ластырылады (бюджетке дейінгі өтінім немесе түсіндірме жазба);

бюджетті бекіту (нақтылау) бойынша ақпарат тиісті деңгейдегі өкілді орган бюджетті 
қабылдағаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде орналастырылады.

28. «Бюджетті атқару сатысында» деген бөлім бойынша ақпарат:
есепті айдан кейінгі айдың 25-іне дейін;
тиісті жылдың 1 қыркүйегінен кешіктірмей жарты жылдық шолу;
есепті қаржы жылына тексеру нəтижелері бойынша мемлекеттік аудит 

органдарының ұсынымдарымен бір мезгілде тиісті деңгейдің өкілді органы бюджетті 
атқару туралы жылдық есепті бекіткеннен кейін жыл қорытындысы бойынша бір ай 
ішіндегі жылдық шолу (тиісті жылдың 1 тамызынан кешіктірмей) орналастырылады.

«Бюджетті бақылау (аудиттеу) сатысында» деген бөлім бойынша ақпарат:
есепті айдан кейінгі айдың 25-іне дейін;
тиісті жылдың 1 қыркүйегінен кешіктірмей жарты жылдық шолу;
есепті қаржы жылына тексеру нəтижелері бойынша мемлекеттік аудит органда-

рының ұсынымдарымен бір мезгілде тиісті деңгейдің өкілді органы бюджетті атқару 
туралы жылдық есепті бекіткеннен кейін жыл қорытындысы бойынша бір ай ішіндегі 
жылдық шолу (тиісті жылдың 1 тамызынан кешіктірмей) орналастырылады.

29. Қаржы жылының соңындағы борыштың жай-күйі туралы талдамалы ақпаратты 
қамтитын мемлекеттік борыш жөніндегі ақпаратты бюджетті атқару жөніндегі орталық 
уəкілетті орган қалыптастырады жəне жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Рес-
пуб ликасының Парламентінде республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық 
есеп бекітілгеннен кейін бір ай ішінде ресми интернет-ресурста орналастырылады.

30. Халық саны екі мың адамнан асатын аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, 
кенттер, ауылдық округтер əкімдерінің аппараттары азаматтық бюджетті жасауды жəне 
ұсынуды осы Қағидалар қолданысқа енгізілгеннен бастап жүзеге асырады, халық саны 
екі мың жəне одан аз адам болатын аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, 
ауылдық округтер əкімдерінің аппараттары 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы 
Қағидаларға сəйкес жүзеге асырады.

31. Осы Қағидалардың мемлекеттік органдардың азаматтық бюджетті жасау 
жəне беру жөніндегі ережелері Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар, 
жедел-іздестіру, контрбарлау қызметін жүзеге ас ыру, елдің сыртқы саяси қызметін, 
қорғаныс қабілеттілігін жəне ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мəселелерін 
реттейтін заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде белгіленген 
ерекшеліктерді есепке ала отырып қолданылады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
22 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16261 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 12 қаңтар              №23             Астана қаласы 

Тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) 
бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға шағымдарды 
қарау бойынша апелляциялық комиссия туралы ережені 

бекіту туралы
 
«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқ-

сандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 480-бабы 1-тармағына жəне «Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 182-бабы 1-тармағына сəйкес 
бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Тексеру нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе) 
бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға шағымдарды қарау бойынша апелляциялық 
комиссия туралы ереже бекітілсін.

2. «Тексеру нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе) бұзушылықтарды жою 
туралы хабарламаға шағымдарды қарау бойынша апелляциялық комиссия туралы 
ережені айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 
мамырдағы №322 бұйрығының (Нормативті құқықтық актілердің мемлекеттік тізбесінде 
№15220 болып тіркелген Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілердің 
Эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 27 маусымда жарияланған) күші жойылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Апелляция департаменті (Қ.И. 
Миятов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде оның 
көшірмесін баспа жəне электронды түрде, қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми жа-
риялау жəне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2018 жылғы 12 қаңтардағы №23 бұйрығымен бекітілген

Тексеру нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе) бұзушылықтарды жою 
туралы хабарламаға шағымдарды қарау бойынша апелляциялық комиссия 

туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Тексеру нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе) бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаға шағымдарды қарау бойынша апелляциялық комиссия ту-
ралы (бұдан əрі - Ереже) осы ереже «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу 
туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі 
– Кедендік реттеу туралы кодекс) 480-бабы 1-тармағына жəне «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 182-бабы 1-тармағына сəйкес əзірленген 
жəне Тексеру нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе) бұзушылықтарды жою 
туралы хабарламаға шағымдарды қарау бойынша апелляциялық комиссия (бұдан əрі 
- Комиссия) қызметін жүзеге асыру тəртібін айқындайды.

2. Комиссия өз қызметінде 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, 2009 жылғы 27 қарашадағы Еуразиялық экономикалық одақтың 
Кеден кодексі туралы келісімшартпен, 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кеден ісі туралы 

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 10 қаңтар               №6              Астана қаласы 

«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 
жарналарын мемлекет төлейтін жеке тұлғалар туралы 

деректерді өзектендіру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартын бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарна-
ларын мемлекет төлейтін жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Стратегиялық жоспар-
лау жəне үйлестіру департаменті (М.Т. Мелдебекова) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы 
бұйрықтың көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде орналастыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің жауапты хатшысы А.А. Өрсариевке жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _________Т. Сүлейменов 
2018 жылғы 22 қаңтар

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 10 қаңтардағы №6 бұйрығымен бекітілді

«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарын мемле-
кет төлейтін жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарын мемлекет төлейтін 
жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Білім 
жəне ғылым министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрлік, Астана жəне Алматы қалаларының, 
аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, 
білім беру ұйымдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 
көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап 

– 1 (бір) жұмыс күні;
көрсетілетін қызметті алушы білім алып жатқан немесе оқуын аяқтаған білім беру 

ұйымынан басқа білім беру ұйымына өтініш берген жағдайда – 5 (бес) жұмыс күні.
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің 

рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 20 (жиырма) минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысанда хабарлама не осы мемлекеттік қызмет 
стандартының 10-тармағында көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден дəлелді бас тарту.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз жүзінде.
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.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асы-
рылады. 

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз 
кезек күту тəртібімен көрсетіледі:

балаларға (білім беру ұйымдарының 18 жасқа дейінгі білім алушылары мен 
тəрбиеленушілеріне) – мектепке дейінгі, орта, техникалық жəне кəсіптік білім беру 
ұйымдарында, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық 
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарында;

18 жастан жоғары орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары 
білім беру, сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу 
нысанында білім алып жатқан адамдарға – білім беру ұйымдарында;

оқу аяқталған айдан кейінгі күнтізбелік 3 (үш) ай ішінде орта, техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондай-ақ жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында оқуын аяқтаған адамдарға – 
білім беру ұйымдарында.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі немесе оның заңды өкілі өкілдік етуге 
құзыреттілігін растайтын құжаттарды ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат немесе 
баланың туу туралы куəлігі (жеке басын сəйкестендіру үшін талап етіледі).

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау күні, 
қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар топтама-
сын қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып табылады.

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-тармағында көзделген тізбеге 
сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі 
өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауа-
зымды адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 
8 мекенжайы бойынша орналасқан Министрлік басшысының атына беріледі.

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

Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), пошта 
мекенжайы,байланыс телефондары көрсетіледі.

Шағымның қабылдануын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, 
берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесінде тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Портал арқылы шағымданған кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
1414, 8 800 080 7777 телефоны бойынша алуға болады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы шағымданған кезде «жеке кабинеттен» 
көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгі, қарау 
немесе қараудан бас тарту туралы жауап) өңдеу барысында жаңартылатын өтініш 
туралы ақпаратқа қол жеткізуіне болады.

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

Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға по-
шта бойынша, «электронды үкімет» веб-порталы арқылы жолданады не көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет 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 атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгіне алады.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескеріле отырып 
қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайы Министрліктің www.edu.gov.
kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері 
жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары www.edu.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығының нөмірі – 1414, 8 800 080 7777.

«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарын мемлекет 
төлейтін жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша
Нысан

_______________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты  (бар болған жағдайда)

Хабарлама 
Осымен _______________________________________________________
                                      (көрсетілетін қызметті берушінің атауы)
Сіздің деректеріңіздің Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 

ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – ҚР БҒМ АЖ) енгізілгендігін хабарлайды. 
Хабарлама берілген күн: 20__ жылғы «___» ___________. 
ҚР БҒМ АЖ-ға деректерді енгізуге 
жауапты бөлімшенің басшысы: ___________________________________
                                  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)

«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарын мемле-
кет төлейтін жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша
Нысан

_______________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің атауы)

_____________________________________ басшысына 
_______________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
_______________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының байланыс деректері)

Өтініш 
Менің деректерімді Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 

ақпараттық жүйесіне енгізуді сұраймын.
Жеке сəйкестендіру нөмірі: __________________________________
Оқу орны: _____________________________________________________
Өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 3 (үш) айдан көп емес оқу аяқтаған күн: 
_______________________________________________________

_______________________________________ 20__ жылғы «___» ___________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)

«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарын мемле-
кет төлейтін жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша
Нысан

______________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

_______________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тұратын мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 19-бабын басшылыққа алып, 
___________________________________________________________________
           (көрсетілетін қызметті берушінің атауы)
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес Сіз ұсынған 

құжаттар топтамасының толық болмауына жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынғанға байланысты «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
жарналарын мемлекет төлейтін жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру» 
мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________.
Осы қолхат əр тарапқа біреуден 2 данада жасалды.

Т.А.Ə. (бар болғанда) ___________________
                                   (орындаушының қолы)
Телефоны _________
Қабылдаушының Т.А.Ə. (бар болғанда) ____________________________
                (көрсетілетін қызметті алушының қолы)
20__ жылғы «____» _____________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы    
6 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16314 болып енгізілді.

Республикасы Ұлттық архив қорының құжаттарын уақытша əкету құқығы 
берілді.

Құжаттар____________________________ (ел) уақытша əкетіледі.
Уақытша əкетудің мақсаты: көрмеге қою, қалпына келтіру жұмыстары 

(қажеттісінің астын сызу), өзге де жағдайлар (көрсету) ________________
_________________________________________________________.
Болатын мерзімі__________ бастап____________ дейінгі кезеңде.
_________________________________________________________
_______________________________ негізінде уақытша əкетуге рұқсат 

берілді.

Мемлекеттік органның      ______________ _____________ 
басшысы                (қолы)            (Т.А.Ə.) 
(ұйымның атауын көрсете отырып, 
лауазымының атауы) 

М.О. 

20____ жылғы «____» ________________          ________________
                               (берілген орны)

Кеден жəне шекара қызметтерінің белгілері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 21 ақпан           №70          Астана, Үкімет Үйі 

«Ұлттық компаниялардың күзет ұйымдарын құруы 
қағидасын бекіту туралы және «Күзет қызметін, 

құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезіндегі 
қызметті қоспағанда, күзет дабылы құралдарын 

монтаждау, ретке келтіру және оларға техникалық 
қызмет көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау 

ережесін және оларды жүзеге асыруға қойылатын 
біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 10 тамыздағы 
№686 қаулысына толықтыру енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 4 тамыздағы №909 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Ұлттық компаниялардың күзет ұйымдарын құруы қағидасын бекіту 

туралы жəне «Күзет қызметін, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау 
кезіндегі қызметті қоспағанда, күзет дабылы құралдарын монтаждау, 
ретке келтіру жəне оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті 
лицензиялау ережесін жəне оларды жүзеге асыруға қойылатын біліктілік 
талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 
10 тамыздағы №686 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 тамыздағы №909 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №51, 699-құжат) мына-
дай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық компаниялардың күзет ұйымдарын құру қағидаларын бекіту 

туралы»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Ұлттық компаниялардың күзет ұйым-

дарын құруы қағидасында:
5-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес ұлттық 

ком пания құратын күзет ұйымын құруға монополияға қарсы органның 
алдын ала келісімі;»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Ұсынылған құжаттарды уəкілетті орган тізімдеме бойынша қабыл-

дайды, оның көшірмесін өтініш берушіге береді.
Құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған жағдайда уəкілетті орган 

екі жұмыс күні ішінде кемшіліктерді жою үшін оларды өтініш берушіге 
қайтарады. Өтініш беруші кемшіліктерді жойған кезде құжаттар осы 
Қағиданың талаптарына сəйкес қаралады.».

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 22 ақпан                 №73            Астана, Үкімет Үйі 

Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін бұзушы 
әуе кемелеріне қару мен жауынгерлік техниканы 

қолдану қағидаларын бекіту туралы

 «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиа-
ция қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 28-бабының 4-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін бұзу-
шы əуе кемелеріне қару мен жауынгерлік техниканы қолдану қағидалары 
бекітілсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министсрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 22 ақпандағы №73 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін бұзушы əуе кемелеріне 
қару мен жауынгерлік техниканы қолдану қағидалары

1. Осы Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін бұзушы əуе кемеле-
ріне қару мен жауынгерлік техниканы қолдану қағидалары (бұдан əрі 
– Қағидалар) бейбіт уақытта Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне, 
оның аумағындағы адамдардың өмірі мен қауіпсіздігіне, оның стратегиялық 
жəне қорғаныс объектілеріне қатер төнген жағдайларда Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігін бұзушы əуе кемелеріне (бұдан əрі – бұзушы 
əуе кемесі) қару мен жауынгерлік техниканы қолдану тəртібін реттейді.

2. Бұзушы əуе кемелеріне «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін 
пайдалану жəне авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 27-бабының 1-тармағында көзделген Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігін пайдалану тəртібін бұзатын ұшақтар 
мен тікұшақтар, сондай-ақ ұшқышсыз ұшу аппараттары (құралдары), 
қашықтықтан (автоматты түрде) басқарылатын жəне басқарылмайтын 
зымы рандар, аэростаттар, əуе шарлары, зондылар жəне басқа да ұшу 
аппараттары жатады.

3. Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне, оның аумағындағы 
адамдардың өмірі мен қауіпсіздігіне, оның стратегиялық жəне қорғаныс 
объектілеріне қатер төнген жағдайларда бұзушы əуе кемелеріне қару 
мен жауынгерлік техниканы қолдануды Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштері (бұдан əрі – Қарулы Күштер), Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік күзет қызметі (бұдан əрі – Мемлекеттік күзет қызметі), 
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары (бұдан əрі – 
ұлттық қауіпсіздік органдары) жəне Қазақстан Республикасының ішкі істер 
органдары (бұдан əрі – ішкі істер органдары) жүзеге асырады.

Қарулы Күштер бұзушы əуе кемелеріне қару мен жауынгерлік техни-
каны жергілікті жерлерде белгіленген тыйым салу белгілерімен немесе 
шектеулермен белгіленген шекаралар шегінде қорғаныс объектілері, 
əскери бөлімдер, қару-жарақ пен əскери техника аумағы үстінде, сондай-ақ 
күзету іс-шараларына қатысу кезінде немесе күзетілетін объектілер аумағы 
үстінде жауынгерлік кезекшілік атқарған кезде қолданады.

Ұлттық қауіпсіздік органдары бұзушы əуе кемелеріне қару мен жауын-
герлік техниканы өздеріне қолжетімді аймақтағы Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік шекарасын заңсыз кесіп өтуді тоқтату жөнінде шара-
лар қабылдау үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
күзету, жергілікті жерлерде белгіленген тыйым салу белгілерімен немесе 
шектеулермен белгіленген шекаралар шегінде қорғаныс объектілерін, 
əскери бөлімдерді, қару-жарақ пен əскери техниканы күзету кезінде, 
сондай-ақ күзету іс-шараларына қатысу кезінде немесе күзетілетін объек-
тілер аумағы үстінде қолданады.

Ішкі істер органдары қару мен жауынгерлік техниканы ұшқышсыз ұшу 
аппараттарына (құралдарына) немесе экипажсыз жəне жолаушыларсыз 
қашықтықтан (автоматты түрде) басқарылатын жəне басқарылмайтын 
өзге де ұшу аппараттарына (құралдарына) жергілікті жерде тыйым 
салу белгілерімен немесе қоршаулармен белгіленген шекара шегінде 
қорғаныстық объектілер, əскери бөлімдер аумағы үстінде, қару-жарақ 
пен əскери техниканы күзету кезінде, мемлекеттік күзетілуге жататын 
объектілер аумағы үстінде, сондай-ақ күзету іс-шараларына қатысу кезінде 
немесе күзетілетін объектілер аумағы үстінде қолданады.

Мемлекеттік күзет қызметі қару мен жауынгерлік техниканы ұшқышсыз 
ұшу аппараттарына (құралдарына) немесе экипажсыз жəне жолаушылар-
сыз қашықтықтан (автоматты түрде) басқарылатын жəне басқарылмайтын 
өзге де ұшу аппараттарына (құралдарына) күзету іс-шараларын жүргізу 
аймағында немесе күзетілетін объектілер аумағы үстінде қолданады.

Заңның 27-бабы 1-тармағының 1), 3), 4), 6) 7) тармақшаларында 
көзделген жағдайларда қару мен жауынгерлік техника ұшқышсыз 
ұшу аппараттарын немесе экипажсыз жəне жолаушыларсыз өзге де 
қашықтықтан (автоматты түрде) басқарылатын жəне басқарылмайтын əуе 
кемелерін, ұшу аппараттарын (құралдарын) зақымдауға олар Қазақстан 
Республикасының қауіпсіздігіне, оның аумағындағы адамдардың өмірі 
мен қауіпсіздігіне, оның стратегиялық жəне қорғаныс объектілеріне қатер 
төндірген кезде ескертусіз қолданылады.

4. Бұзушы əуе кемесін зақымдауға қару мен жауынгерлік техниканы 
қолдану туралы шешімді Қарулы Күштерде Қазақстан Республикасының 
Қорғаныс министрі, Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі уəкілеттік берген лауа-
зымды адамдар қабылдайды.

Шекара кеңістігінде келісілмеген ұшуларды жүзеге асыратын ұшқышсыз 
ұшу аппараттарына немесе қашықтықтан (автоматты түрде) басқарылатын 
жəне басқарылмайтын экипажсыз жəне жолаушыларсыз өзге де ұшу 
құралдарына қатысты оларды зақымдауға қару мен жауынгерлік тех-
никаны қолдану туралы шешімді шекара кеңістігінде немесе Қазақстан 
Республикасының аумақтық теңізінің аймағындағы теңіз учаскесінде ше-
кара заставасының бастығы немесе оның орнында уақытша болатын адам 
(бөлімше, бекет бастығы, əскери немесе шекара кораблінің (катерінің) 
командирі, ұшақ немесе тікұшақ командирі, шекара нарядының жетекшісі, 
застава сақшысы, шекара заставасы, комендатура бойынша кезекші) 
қабылдайды жəне жоғары тұрған басқару пунктіне дереу баяндайды.

Күзету іс-шараларын жүргізу аймағында немесе күзетілетін объектілер 
аумағының үстінде Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану 
тəртібін бұзатын ұшқышсыз ұшу аппараттарына (құралдарына) немесе 
қашықтықтан (автоматты түрде) басқарылатын жəне басқарылмайтын эки-
пажсыз жəне жолаушыларсыз өзге де ұшу аппараттарына (құралдарына) 
қатысты оларды зақымдауға қару мен жауынгерлік техниканы қолдану 

туралы шешімді күзету іс-шараларын жүргізу аймағындағы Мемлекеттік 
күзет қызметінің аға лауазымды адамы қабылдайды.

Қалалық жағдайларда мемлекеттік күзетілуге жататын объектілердің 
аумағы үстінен келісілмеген ұшуларды жүзеге асыратын жəне адамдардың 
өмірі мен қауіпсіздігіне нақты қатер төндіретін, сондай-ақ қару-жарақ 
пен əскери техниканы күзету кезінде жəне жергілікті жерде тыйым 
салу белгілерімен немесе қоршаумен белгіленген шекаралар шегінде 
қорғаныстық объектілер, əскери бөлімдер аумағы үстінде ұшқышсыз ұшу 
аппараттарына (құралдарына) немесе қашықтықтан (автоматты түрде) 
басқарылатын жəне басқарылмайтын экипажсыз жəне жолаушыларсыз 
өзге де ұшу аппараттарына (құралдарына) қатысты зақымдауға қару 
мен жауынгерлік техниканы қолдану туралы шешімді ұлттық қауіпсіздік 
органдарының жəне ішкі істер органдарының бірінші басшылары 
айқындайтын олардың лауазымды адамдары қабылдайды.

5. Бұзушы əуе кемесі осы Қағидалардың 2-тармағында көзделген іс-
əрекеттерді жасаған кезде əуе кеңістігін пайдалану тəртібін бұзуды тоқтату 
үшін əуе кемелеріне тосқауыл жасайтын экипаждар зақымдауға қару 
қолданар алдында бұл туралы белгіленген сигналдар берумен бұзушы əуе 
кемесінің экипажына ескертеді. Бұзушы əуе кемесінің экипажы əуе кеңістігін 
пайдалану тəртібін бұзуды тоқтату туралы талаптарды орындамаған 
жағдайда тосқауыл қоятын əуе кемесінің экипажы ескерту жасап оқ атады.

Ескерту жасап оқ ату туралы шешімді: Қорғаныс министрінің бірінші 
орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының 
бастығы, Қарулы Күштер Əуе қорғанысы күштерінің бас қолбасшысы 
(Қарулы Күштер Əуе қорғанысы күштері бас штабының бастығы), Қарулы 
Күштер Əуе қорғанысы күштері Бас командалық пунктінің жедел кезекшісі 
жəне (немесе) Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі уəкілеттік 
берген лауазымды адамдар қабылдайды.

6. Тəртіп бұзушы əуе кемесінде əуе кеңістігін пайдалану тəртібінің 
бұзылуына қатысы жоқ жолаушылар жəне өзге де адамдар бар екені ту-
ралы нақты ақпарат болған кезде Қарулы Күштер жəне ұлттық қауіпсіздік 
органдары ұшып жүрген азаматтық əуе кемелеріне қарсы қару мен 
жауынгерлік техниканы қолданудан тартынады.

7. Егер бортында əуе кеңістігін пайдалану тəртібін бұзуға қатысы жоқ 
жолаушылар немесе өзге де адамдар бар əуе кемесін терроризм актісін 
жасау үшін пайдалану, сондай-ақ əуе кемесін басып алу туралы анық 
ақпарат бар болса жəне бұл ретте қалыптасқан мəн-жайлардан туындай-
тын, əуе кеңістігін пайдалану тəртібін бұзуды тоқтату үшін қажетті барлық 
шаралар таусылса жəне осы əуе кемесінің одан əрі ұшуы адамдардың 
қаза табуының не техногендік апат туындауының нақты қаупін төндірсе, 
Қарулы Күштер қару мен жауынгерлік техниканы осы əуе кемесін жойып 
жіберу арқылы оның ұшуының жолын кесу үшін қолданады.

Бұзушы əуе кемесі əуе қозғалысын басқару (қызмет көрсету) органда-
рының немесе əуе кемелеріне тосқауыл жасайтын экипаждардың ко-
мандаларын орындаған кезде қару мен жауынгерлік техниканы қолдану 
тоқтатылады.

Қарулы Күштер қару мен жауынгерлік техниканы «Қазақстан Респуб-
лика сының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтар дағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 2-тармағында көзделген 
жағдайларда бұзушы əуе кемесіне ескертусіз қолданады.

8. Қолайсыз метеорологиялық немесе басқа да жағдайларда бұзушы 
əуе кемесінің мемлекеттік тиесілігін жəне түрін анықтау мүмкін болмаған 
жағдайда Қазақстан Республикасының аумағы шегінде тосқауыл жа-
сайтын ұшақтар (тікұшақтар), радиолокациялық құралдар бұзушы əуе 
кемесіне ілесіп ұшуды жүзеге асырады жəне оны тану үшін барлық ша-
ралар қабылданады.

Көрсетілген мəн-жайлар болған кезде, егер осы бұзушы əуе кемесінің 
одан əрі ұшуы Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне, оның аумағын-
дағы адамдардың өмірі мен қауіпсіздігіне жəне стратегиялық объектілеріне 
қатер төндірмесе, оларды зақымдауға қару мен жауынгерлік техника 
қолданылмайды.

9. Тосқауыл жасайтын əуе кемесінің экипажы бұзушы əуе кемесін 
зақымдауға қару мен жауынгерлік техниканы қолдану мүмкін болмаған 
жағдайда бұзушы əуе кемесін жоюды осы Қағидалардың 4-тармағында 
көрсетілген Қорғаныс министрлігі лауазымды адамдарының шешімі бой-
ынша бұзушы əуе кемесі зақымдау аймағында болатын Қарулы Күштердің 
əуе шабуылына қарсы қорғаныс күштері мен құралдары немесе басқа да 
күштер мен құралдар жасайды.

10. Қарулы Күштер, ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік органда-
ры жəне Мемлекеттік күзет қызметі лауазымды адамдарының Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігін бұзушы əуе кемелеріне қару мен жауын-
герлік техниканы қолдану жөніндегі іс-əрекеттерінің тəртібін олардың 
бірінші басшылары айқындайды.

11. Бұзушы əуе кемесін анықтау, кезекші күштер мен бұзушы əуе 
кемесінің əрекеттері, сондай-ақ ол бойынша қару мен жауынгерлік тех-
никаны қолдану туралы Мемлекеттік күзет қызметінің, ұлттық қауіпсіздік 
органдарының жəне ішкі істер органдарының бөлімшелері барлық 
қолжетімді байланыс арналары арқылы өзара іс-қимыл жасайтын Қарулы 
Күштер Əуе қорғанысы күштерінің əуе шабуылына қарсы қорғаныс 
əскерлерін басқару пункттеріне жəне Қарулы Күштер Бас штабының 
Орталық командалық пунктіне дереу ақпарат береді.

Адамдардың қаза табуына немесе өзге де ауыр салдарларға əкеп 
соқтырған қару мен жауынгерлік техника қолданылған əрбір жағдай туралы 
жиырма төрт сағат ішінде Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік 
жəне прокуратура органдары хабардар етіледі.

Шетелдік бұзушы əуе кемелері жəне мемлекеттік тиесілігі белгіленбеген 
бұзушы əуе кемелері туралы жиырма төрт сағат ішінде Қазақстан 
Республикасының Сыртқы істер министрлігі хабардар етіледі.
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кодексті, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Салық кодексін, Қазақстан Республикасының 
заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілерін жəне өзге де 
құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. Осы Ереженің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар қолданылады:
1) жұмыс органы – Комиссия жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз ететін уəкілетті 

органның құрылымдық бөлімшесі;
2) өтініш беруші – шағым берген салық төлеуші (салық агенті) жəне (немесе) де-

кларант не кеден ісі саласында қызметін жүзеге асыратын адам;
3) уəкілетті орган –салықтардың, кеден жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының орталық атқарушы органы;

4) уəкілетті органның ведомствосы – салықтардың, кеден жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің толық жəне уақтылы түсуінқамтамасыз ететін уəкілетті 
органың ведомствосы;

5) шағым – уəкілетті органға өтініш берушімен берген тексеру нəтижелері туралы 
хабарламаға жəне (немесе) бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға шағым, сондай-
ақ оған қосымша (қосымшалар).

4. Комиссия құрамына Комиссия Төрағасы, сондай-ақ алты адамнан тұратын 
Комис сия мүшелері кіреді. 

2-тарау. Комиссия жұмысын ұйымдастыру
5. Уəкілетті органға келіп түскен шағым жұмыс органына жіберіледі.
6. Жұмыс органы шағым келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

Комиссия мүшелеріне:
шағымның;
салықтық тексеру актісініңжəне (немесе) көшпелі кедендік тексеру актісінің жəне 

(немесе) камералдық кедендік тексеру актісінің;
тексеру нəтижелері туралы хабарламаның жəне (немесе) бұзушылықтарды жою 

туралы хабарламаныңкөшірмелерін жібереді.
Құжаттардың көрсетілген көшірмелері Комиссия мүшелерінің:
мемлекеттік органдар қызметкерлері болып табылатындарға – мемлекеттік 

органдардың Интранет-порталындағы бірыңғай электронды пошта жүйесінде;
мемлекеттік органдар қызметкерлері болып табылмайтындарға – олармен жұмыс 

органдарына ұсынылған электронды пошта мекен-жайларына жіберіледі.
Өтініш беруші шағымға қосымша материалдарды қоса берген жағдайда Комиссия 

мүшелері қажет болған кезде мұндай құжаттармен жұмыс органында таныса алады.
7. Комиссия мүшелері оларға жіберілген материалдарды қарайды жəне жұмыс орга-

нына шағымдалып отырған мəселелер бойынша негіздемелерді қоса өз ұсынымдарын, 
оның ішінде тақырыптық тексеру жүргізу бойынша ұсыныстарын: 

мониторингке жататын ірі салық төлеушілер болып табылатын өтініш берушілер 
шағымдары бойынша, – жұмыс органы материалдарды жіберген күннен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

салық төлеушілердің басқа санаттарына жататын өтініш берушілер шағымдары 
бойынша,– жұмыс органы материалдарды жіберген күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күнінен кешіктірмей ұсынады;

шағымға толықтыру (толықтырулар) бойынша, – жұмыс органы материалдарды 
жіберген күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Комиссия мүшелерінің сұранымдары бойынша жұмыс органы осындай Комиссия 
мүшелеріне шағым қарау, шағым ұсынған тұлғаға қатысты, оның ішінде заңмен 
қорғалатын құпияға жататын, мəліметтер жəне (немесе) ақпарат ұсынылады.

8. Жұмыс органы шағымдалатын мəселелерді зерделейді, сондай-ақ Комиссия 
мүшелері ұсынған ұстанымдарды талдайды. 

Қажет болғанда жұмыс органы уəкілетті органның ведомствосына туындаған 
мəселелер бойынша жазбаша нысанда түсініктеме жəне (немесе) ұстаным беру ту-
ралы сұрау салу жібереді. 

Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген сұрау салуға жауапты уəкілетті органның 
ведомствосы жұмыс органына осындай сұрау салуды алған күннен бастап 7 (жеті) 
жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде береді.

9. Жұмыс органы шағымдалып отырған мəселелерді, Комиссия мүшелерінің 
ұстанымдарын жəне уəкілетті орган ведомствосының жауаптарын зерделеу негізінде 
Комиссия отырысына шығару үшін материалдар дайындайды.

10. Осы ереженің 9-тармағында көрсетілген материалдар Комиссия отырысы 
өткізілгенге дейін Комиссия Төрағасына 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей танысу 
үшін ұсынылады.

11. Комиссия Төрағасының келісімі бойынша жұмыс органы кезекті Комиссия 
отырысының күн тəртібін қалыптастырады.

12. Комиссия отырыстары апта сайын əр бейсенбіде өткізіледі.
Егер отырысты өткізу күні мереке күніне келетін болса, онда отырыс одан кейінгі 

жұмыс күніне ауыстырылады.
Комиссия Төрағасы объективті қажеттілік болған жағдайда отырысты өткізу күнін 

ауыстырады.
Бұл ретте жұмыс органы Комиссия мүшелерін отырыс күнінің ауыстырылғаны ту-

ралы хабарландырады.
13. Қосымша түсіндірмелер қажет ететін сұрақтар туындаған кезде, отырысқа 

уəкілетті орган ведомствосының, сондай-ақ нəтижелері шағымдалып жатқан тексеруді 
жүзеге асырған мемлекеттік кірістер органының бейінді құрылымдық бөлімшелердің 
өкілдері шақырылады.

14. Отырысқа жұмыс органының өкілдері қатысады. 
15. Егер отырысқа Комиссия қатысушыларының барлығы келмеген жағдайда, 

мұндай отырыс кворум болған кезде жəне уəкілетті орган ведомствосы өкілінің міндетті 
қатысуы шартында заңды деп есептеледі.

Комиссия отырысын өткізу мақсатында кворум Комиссия Төрағасын қоса алғанда, 
дауыс беру құқығы бар Комиссия мүшелері санының жартысынан кем емес құрайды.

16. Комиссия салықтық, сол сияқты кедендік тексерулер бойынша шағымдарды 
қараған кезде мүшенің – тиісті бағытқа жетекшілік ететін уəкілетті орган ведомствосы 
өкілінің қатысуы міндетті шарт болып табылады.

Аталған Комиссия мүшесінің болмауы тиісті шағымдарды келесі Комиссия отыры-
сына қарау үшін шығаруға негіз болып табылады.

17. Шағым мəселелері бойынша Комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың 
қарапайым көпшілік дауысымен ашық дауыс берумен қабылданады.

Уəкілетті органның өкілі оның құзыретіне енетін (тəлімгерлік ететін бағыт бойынша) 
мəселелер бойынша дауыс береді.

Дауыс беру Комиссия отырысында осы Ережеге 1-қосымшаға сəйкес нысанда 
Апелляциялық комиссия мүшелерінің дауыс беру парағын толтыру арқылы жүргізіледі.

Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия Төрағасы дауыс берген шешім 
қабылданды деп есептеледі.

18. Шағымдалған мəселелерді қарау нəтижелері бойынша Комиссия мынадай 
шешім түрлерін қабылдайды:

шағым жасалып отырған тексеру нəтижелері туралы хабарлама жəне (немесе) 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама өзгеріссіз, ал шағым қанағаттандырусыз 
қалдырылсын;

шағым жасалып отырған тексеру нəтижелері туралы хабарламаның жəне (немесе) 
бұзушылықтарды жою туралы хабарламаның толық немесе бір бөлігінің күші жойылсын.

19. Шағымды қарау нəтижелері бойынша Комиссия қабылдаған шешімдер осы 
Ережеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Апелляциялық комиссия отырысының 
хаттамасында (бұдан əрі – Хаттама) көрсетіледі. 

20. Комиссияның басқа да жұмысын ұйымдастыру мəселелері Комиссия Төрағасы 
бекітілген ережелерімен анықталады. 

3-тарау. Комиссия отырысының нəтижелерін ресімдеу тəртібі 
21. Хаттаманы жұмыс органы өкілдерінің санынан Комиссия хатшысы жүргізеді. 
Хаттамаға Комиссия Төрағасы, Комиссия хатшысы қол қояды.
22. Хаттамада:
отырыс орны мен күні; 
қатысқан Комиссия мүшелерінің, шақырылған адамдардың (болған жағдайда), 

жұмыс органы өкілдерінің тізімі; 
шағым берген өтініш берушінің атауы немесе тегі, аты жəне əкесінің аты (егер 

ол тұлғаны куəландыратын құжатта көрсетілсе), жеке сəйкестендіру нөмірі (бизнес-
сəйкестендіру нөмірі) (бұдан əрі – ЖСН (БСН));

шағымдалған тексеру нəтижелері туралы хабарламаның жəне (немесе) 
бұзушылықтарды жою туралы хабарламаның нөмірі мен күні; 

шағымдалған хабарламаны шығарған мемлекеттік кірістер органының атауы; 
қабылданған шешім қамтылуы тиіс.
23. Комиссия отырысында екі жəне одан да көп шағым бойынша мəселелер қаралған 

жағдайда əрбір шағым бойынша бөлек Хаттама ресімделеді.
24. Хаттама мен дауыс беру парақтары тиісті шағым материалдарына қосылады.
25. Егер Комиссия отырысы нəтижелері бойынша күн тəртібіне енгізілген шағымды 

қарау келесі Комиссия отырысына ауыстыру шешімі қаблданған жағдайда аталған 
шағым бойынша дауыс беру парақтары жəне Хаттама толтырылмайды.

4-тарау.Қорытынды ережелер
26. Кедендік реттеу туралы кодекстің 478-бабында жəне Салық кодексінің 180-ба-

бында көрсетілген жағдайларда уəкілетті орган көрсетілген нормаларда көзделген 
мерзімдерде шағымдарды қараудан бас тартады.

Бұл ретте, егер Кедендік реттеу туралы кодекс пен Салық кодексінің жоғарыда 
көрсетілген баптарында көзделген жағдайлар Комиссия мүшелеріне шағым бойын-
ша материалдар берілгеннен кейін болған кезде, жұмыс органы Комиссия мүшелерін 
жүргізілген бас тарту туралы жазбаша хабарлайды.

27. Бұрын шағымдалған жəне шешім шығарылған тексеру нəтижелері туралы 
хабарламаға жəне (немесе) бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қайта шағым 
түскен кезде уəкілетті орган мұндай шағымды қараусыз, сондай-ақ Комиссия отыры-
сына шығармай қалдырады.

28. Егер өтініш беруші Кедендік реттеу туралы кодекстің 476-бабы 5-тармағына 
жəне Салық кодексінің 178-бабы 5-тармағына сəйкесшағымын Комиссия мүшелерінің 
қарауы барысында кері қайтарған жағдайда уəкілетті орган мұндай шағымды Комиссия 
мүшелерін жазбаша хабарландыра отырып, қараусыз қалдырады.

29. Комиссия мүшелері өз функцияларын жүзеге асыру кезінде алған коммерциялық 
құпияны, қызметтік жəне өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат 
жариялауға жатпайды.

30. Комиссияның шағымдарды қарау бойынша өз уəкілеттігін жүзеге асыруы кезінде 
оның қызметіне араласуға жəне Комиссия мүшелеріне қандай да бір ықпал жасауға 
тыйым салынады.

Тексеру нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе)
бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға шағымдарды қарау бойынша 

апелляциялық комиссия туралы ережеге 1-қосымша
нысан

Апелляциялық комиссия мүшелерінің
ДАУЫС БЕРУ ПАРАҒЫ

___________________________________________
      аты-жөні (болған жағдайда), лауазымы
___________________________ЖСН (БСН) __________________шағымы бойынша
Күні____________ 

Мəселе № Мəселе 
мазмұны

Апелляциялық комиссия мүшесінің шешімі
Қолдаймын Қолдамаймын

____________________
        Қолы

 Ескертпе: тікелей Апелляциялық комиссия отырысында толтырылады жəне да-
уыс беру нəтижелерін есепке алу үшін жұмыс органының қызметкерлеріне беріледі.

«Қолдаймын», «Қолдамаймын» деген бағандарда қабылдағаншешімін негізге ала 
отырып, қол қойылады.

Тексеру нəтижелері туралы хабарламаға жəне (немесе) бұзушылықтарды жою 
туралы хабарламаға шағымдарды қарау бойынша апелляциялық комиссия туралы 

ережеге 2-қосымша
нысан

Апелляциялық комиссия отырысының
№ ___ ХАТТАМАСЫ

________________                     _______________
          (орын)           (күн)
Апелляциялық комиссия төрағасы: (көрсетіледі)
Апелляциялық комиссия мүшелері: (көрсетіледі)
Апелляциялық комиссия хатшысы: (көрсетіледі)
ҚАТЫСҚАНДАР:
шақырылған адамдар(болған кезде): (көрсетіледі)
жұмыс органының өкілдері: (көрсетіледі)

______________________________________________________________ шағымы
(шағым берген тұлғаның атауы, ЖСН (БСН), 

шағымдалып отырған тексеру нəтижелері туралы хабарламаның жəне 
(немесе) бұзушылықтарды жою туралы хабарламаның нөмірі мен күні, 
шағымдалып отырған хабарламаны шығарған мемлекеттік кірістер 

органының атауы көрсетіледі)

   ШЕШІМ:
___________________________________________________________________
  (қабылданған шешім көрсетіледі)

Апелляциялық комиссия төрағасы: ____________ ____________________________
                     (қолы) (аты-жөні) (бар болған жағдайда) 
Апелляциялық комиссия хатшысы: ____________ ____________________________
    (қолы) (аты-жөні) (бар болған жағдайда) 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы     
29 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16289 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 25 қаңтар               №60               Астана қаласы

«Мемлекеттік тапсырманы әзірлеу және орындау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 236 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік тапсырманы əзірлеу жəне орындау қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 236 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10839 
болып тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізiлсiн:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік тапсырманы əзірлеу жəне орындау 
қағидаларында: 

4-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiсi республикалық бюджеттi 

əзiрлеу кезiнде бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уəкiлеттi органға бюджеттiк 
өтiнiммен, бюджеттік бағдарламалардың жобаларымен, стратегиялық жоспарлардың 
жобаларымен немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жо-
баларымен бiрге Кодекстің 41-бабының 2- тармағында белгіленген талаптарды сақтай 
отырып, мемлекеттік қызметтер көрсетуге немесе мемлекеттік тапсырыс нысанында 
бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға ұсыныс ұсынады.»; 

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган республикалық бюджет 

туралы заңның негiзiнде жəне Республикалық бюджет комиссиясының ұсыныстарын 
ескере отырып, республикалық бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiлерi жəне 
мемлекеттiк тапсырмаларды орындауға жауапты заңды тұлғаларды көрсете отырып, 
мемлекеттiк тапсырмалардың тiзбесiн жоспарланған мерзімге (бұдан əрi – мемлекеттiк 
тапсырмалар тiзбесi) қалыптастырады. 

Мемлекеттiк тапсырмалар тiзбесi:
1) мемлекеттiк тапсырма нысанында жүзеге асырылатын мемлекеттiк қызметтiң 

немесе бюджеттiк инвестициялық жобаның атауын;
2) мемлекеттiк қызметтiң немесе бюджеттік инвестициялық жобаның қысқаша 

сипаттамасын;
3) мемлекеттiк тапсырманы орындауға жауапты республикалық бюджеттiк 

бағдарламалардың əкiмшiлерi мен заңды тұлғаның атауын;
4) шеңберiнде мемлекеттiк тапсырма орындалатын Бiрыңғай бюджеттiк сынып-

таманың кодын көрсете отырып, республикалық бюджеттiк бағдарламаның атауын;
5) мемлекеттiк тапсырманы орындауға қажеттi жоспарланған мерзімге бюджет 

қаражатының сомасын қамтиды.
Мемлекеттiк қызметтiң немесе бюджеттік инвестициялық жобаның сипатта-

масы қысқа əрi айқын жазылады жəне мемлекеттiк қызметтiң немесе бюджеттік 
инвестициялық жобаның мəнiн көрсетеді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мемлекеттік тапсырманы орындау бекітілген республикалық үш жылдық 

бюджеттік бағдарламаларды республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшісі мен 
мемлекеттік тапсырманы орындаушы арасында азаматтық-құқықтық мəміле (бұдан əрі 
- шарт) жасау арқылы іске асыру шеңберінде, онда нəтижелер көрсеткіштері көрсетіле 
отырып, жүзеге асырылады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Кодекстің 41-бабы 1-тармағына сəйкес мемлекеттік тапсырманы орындауға 

жауапты жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлға немесе Ұлттық əл-
ауқат қоры тобына кіретін ұйым, Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер па-
латасы немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын оның ұйымы, немесе 
Қазақстан Республикасының Ұлттық олимпиада комитеті, дербес кластерлік қор, не-
месе дербес білім беру ұйымы жəне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
оның ұйымы (бұдан əрі – мемлекеттік тапсырманы орындауға жауапты заңды тұлға) 
республикалық бюджеттік бағдарлама əкімшісіне оның аясында мемлекеттік тапсырма 
орындалатын шартта белгіленген мерзімде орындалу барысы туралы жəне орында-
латын мемлекеттік тапсырма бойынша тікелей жəне түпкілікті нəтижелерге қол жеткізу 
туралы есепті ұсынады.»;

Қағидаларға қосымша осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда 
жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 
(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесінің қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық 
ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын қамтамасыз етсін;

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 25 қаңтар №60 бұйрығына қосымша

Мемлекеттік тапсырманы əзірлеу жəне орындау қағидаларына қосымша
Нысан

Мемлекеттік тапсырма нысанындағы мемлекеттiк қызметтердi көрсетуге немесе 
бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыруға арналған ұсыныс

 ____________________________________________________________
 (республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң атауы)

№ Мемлекеттiк қызметтiң 
немесе бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның атауы

Мемлекеттiк қызметтiң 
немесе бюджеттік 

инвестициялық жобаның 
сипаттамасы

Мемлекеттiк тапсырма-
ны орындауға жауапты 
заңды тұлғаның атауы

1 2 3 4

 кестенің жалғасы
Оның шеңберiнде 
мемлекеттiк тап-
сырманы орын-
дау ұсынылатын 
республикалық 

бюджеттiк 
бағдарламаның 

атауы

Мемлекеттiк тапсырманы 
орындауға жоспарлана-
тын жоспарлы кезеңге 
бюджет қаражатының 

сомасы

Мемлекеттiк 
тапсырманың 
орындалу 
мерзiмi

Мемлекеттiк тап-
сырма нысанын-
да мемлекеттiк 
қызметтi көрсету 
немесе бюджеттік 
инвестициялық жо-
баны iске асыру үшiн 

негiздеме

___жыл ___жыл __жыл

5 6 7 8 9 10

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
8 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16326 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 25 қаңтар             №64            Астана қаласы

Арнайы кедендік статистиканы жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсан-
дағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 23-бабының 5-тармағына жəне «Мемлекеттік 
статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-
бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес арнайы кедендік статистиканы жүйелі 
жүргізу мақсатында бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Арнайы кедендік статистиканы жүргізу қағидалары бекітілсін.
2. «Арнайы кедендік статистиканы жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 521 бұйрығының (Қазақ-
стан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 15778 болып тіркелген, 2017 жылғы 4 қазанда Қазақстан Республикасы норма-
тивтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiсінде жарияланған) күші жойыл-
ды деп танылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жа-
риялау жəне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдануын;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

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

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

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушы 
 ______________ Г. Керімханова
2018 жылғы 26 қаңтар

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 25 қаңтардағы №64 бұйрығымен бекітілді

Арнайы кедендік статистиканы жүргізу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Арнайы кедендік статистиканы жүргізу қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 23-бабының 5-тармағына 
сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 
комитетінің (бұдан əрі – Комитет) құрылымдық бөлімшелерінің арнайы кедендік стати-
стикасын (деректерді жинақтау, қалыптастыру жəне ұсыну) жүргізу тəртібін айқындайды. 

2. Арнайы кедендік статистика мемлекеттік кірістер органдарының қызметін 
оңтайландыруға арналған жүйеленген мəліметтердің жиынтығын білдіреді.

3. Арнайы кедендік статистиканың міндеттері:
1) деректерді жинау жəне арнайы кедендік статистиканы жүргізу;
2) нақты бағыттар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының қызметін 

неғұрлым объективті бағалау үшін арнайы кедендік статистиканың көрсеткіштерін, 
олардың жүйелерін əзірлеу;

3) аумақтық мемлекеттік кірістер органдары ұсынатын есептілікті оңтайландыру 
бойынша ұсыныстарды əзірлеу болып табылады.

4. Кедендік реттеу саласындағы мемлекеттік кірістер органдарының қызметі туралы 
мəліметтері арнайы кедендік статистиканың есепке алу объектісі болып табылады. 

5. Арнайы кедендік статистиканың есепке алу объектілеріне мынадай:
1) мемлекеттік кірістер органдары жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымы, оның 

ішінде кадр құрамы бойынша көрсеткіштер туралы;
2) декларациялау көлемі туралы;
3) кедендік реттеу саласында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы;
4) бюджетке кедендік төлемдер мен салықтардың түсуі туралы;
5) жүргізілген посткедендік тексерулер туралы мəліметтер жатқызылады.
6. Арнайы кедендік статистика деректерін мемлекеттік кірістер органдары қалып-

тастырады жəне оларға жүктелген міндеттерді орындау мақсатында пайдаланылады.
7. Статистикалық мақсаттар үшін пайдаланылатын мəліметтерге Кодекстің 19-бабы-

ның ережелері қолданылады.
2-тарау. Арнайы кедендік статистиканы жүргізу тəртібі

8. Арнайы кедендік статистиканы жүргізу арнайы кедендік статистиканы қалып-
тастыру үшін қажетті деректерді жинақтау жəне өңдеу жолымен жүзеге асырылады.

9. Еуразиялық экономикалық одақтың жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
кеден заңнамасына сəйкес тұлғалар ұсынатын құжаттар мен мəліметтер негізінде 
Комитеттің ақпараттық жүйелеріндегі жəне аумақтық мемлекеттік кірістер органдары 
ұсынатын есептіліктердегі мəліметтер арнайы кедендік статистиканы қалыптастыруға 
арналған дерек көздері болып табылады.

10. Арнайы кедендік статистика деректерін жинақтау мен қалыптастыруды 
Комитеттің тиісті құрылымдық бөлімшелері жүзеге асырады. 

11. Жиынтық ай сайынғы (өсу қорытындысымен) жəне жылдық ақпаратты 
қалыптастыру үшін Комитеттің құрылымдық бөлімшелері ай сайын есепті кезеңнен 
кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының арнайы кедендік 
статистика деректерін жинақтау бөлігінде Комитеттің қызметіне үйлестіруді жүзеге 
асыратын құрылымдық бөлімшеге мемлекеттік кірістер органдары қызметінің əрбір 
көрсеткіштері бойынша қажетті мəліметтерді ұсынады.

12. Ай сайынғы жиынтық ақпарат есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-і күніне қалып-
тастырылады. Жыл сайынғы жиынтық ақпарат есепті жылдан кейінгі бірінші айдың 
20-ы күніне қалыптасады.

13. Қазақстан Республикасының арнайы кедендік статистика деректерін жинақтау 
бөлігінде Комитеттің қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше 
жиынтық ақпараттың жинақтауын жүзеге асырғаннан кейін, осы Қағидаларға қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша арнайы кедендік статистиканың мемлекеттік кірістер органдары 
қызметінің негізгі көрсеткіштерін Комитеттің ftp–ресурсына (Комитеттің желісі бойынша 
файлдарды беру үшін арналған стандартты хаттама (ftp://kgd.gov.kz)) орналастырады. 

Арнайы кедендік статистиканы жүргізу қағидаларына қосымша

Арнайы кедендік статистика деректерін жинауға арналған нысан
Мемлекеттік кірістер органдары қызметінің негізгі көрсеткіштері

Есепті кезең: 20__ жылғы «____» _____________
Индекс: 1-КҚ
Кезеңділігі: ай сайын/жылдық

Ұсынады: Комитеттің ақпараттық жүйелерінде қамтылған мəліметтердің жəне 
аумақтық мемлекеттік кірістер органдары ұсынатын есептіліктердің негізінде Комитеттің 
құрылымдық бөлімшелері.

Нысан қайда ұсынылады: Комитеттің қызметін Қазақстан Республикасының ар-
найы кедендік статистика деректерін жинақтау бөлігінде үйлестіруді жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшеге.

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-і күніне. Жыл сайын есепті 
жылдан кейінгі бірінші айдың 20-ы күніне.

Қазақстан Республикасы бойынша деректер Өлшем бірлік 20__ 
жылғы 
кезең

20__ 
жылғы 
кезең

1 2 3 4
Жалпы ақпарат
Мемлекеттік кірістер департаменттерінің саны бірлік   
Дербес кедендердің саны бірлік   
Бағынысты кедендердің саны бірлік   
Ішкі кеден бекеттерінің саны, оның ішінде: бірлік   
кедендік ресімдеу орталығы бірлік   
арнайы экономикалық аймақ бірлік   
Шекара маңындағы кеден бекеттерінің саны, оның 
ішінде бақылау-өткізу пункттері:

бірлік   

автомобиль бірлік   
теміржол бірлік   
əуежай бірлік   
теңіз бірлік   
Декларациялаудың көлемі
Жеке тұлғалар саны адам   
Теміржол құралдарының саны вагондар   
Автокөлік құралдарының саны бірлік   
Халықаралық жол тасымалдау кітапшалары (ХЖТ) ХЖТ 

кітапшасы
  

Ресімделген транзиттік декларациялардың жалпы 
саны (ТД)

ТД саны   

Ресімделген тауарларға арналған декларациялар 
саны (Экспорт-10)

саны   

Ресімделген тауарларға арналған декларациялар 
саны (Импорт-40)

саны   

Экспорт кедендік рəсімімен шығарылған 
тауарлардың кедендік тазартуының орташа уақыты 
(Экспорт-10)

минут   

Ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рəсімімен 
шығарылған тауарлардың кедендік тазартуының 
орташа уақыты (Импорт-40)

минут   

Тəуекелдерді басқару жүйесін қолданудың 
нəтежелілігі1

пайыз   

Автомобиль өткізу пункттеріндегі кедендік 
операциялардың орташа уақыты (тəулік бойы 
жұмыс режимімен)

минут   

Кедендік реттеу саласында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат
Кеден өкілдерінің тізіліміне сəйкес кеден өкілдерінің 
саны2

бірлік   

оның ішінде: жұмыс істейтін бірлік   
Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне сəйкес 
кедендік тасымалдаушылар саны2 

бірлік   

оның ішінде: жұмыс істейтін бірлік   
Уəкiлетті экономикалық операторлар тізіліміне 
сəйкес уəкiлетті экономикалық операторлар саны 
(УЭО) 2 

бірлік   

оның ішінде: жұмыс істейтін бірлік   
Уақытша сақтау қоймалары иелері тізіліміне сəйкес 
уақытша сақтау қоймалары иелерінің саны (УСҚ) 2

бірлік   

оның ішінде: жұмыс істейтін бірлік   
Кеден қоймалары иелері тізіліміне сəйкес кеден 
қоймалары иелерінің саны2 

бірлік   

оның ішінде: жұмыс істейтін бірлік   
Бажсыз сауда дүкендері иелері тізіліміне сəйкес 
бажсыз сауда дүкендері иелерінің саны2 

бірлік   

оның ішінде: жұмыс істейтін бірлік   
Еркін қойма иелері тізіліміне сəйкес еркін қойма 
иелерінің саны2 

бірлік   

оның ішінде: жұмыс істейтін бірлік   
Бюджетке кедендік төлемдер мен салықтардың түсуі
Барлығы миллион 

теңге
  

Кедендік алымдар миллион 
теңге

  

Импорттық кедендік баж миллион 
теңге

  

Экспорттық кедендік баж миллион 
теңге

  

Қорғау кедендік баж миллион 
теңге

  

Импортталатын тауарларға арналған қосылған құн 
салығы (жалпы)

миллион 
теңге

  

Импортқа акциздер миллион 
теңге

  

Кедендік төлемдердің жиынтығы миллион 
теңге

  

Кедендік баждардың, салықтардың бірыңғай став-
касы

миллион 
теңге

  

Еуразиялық экономикалық одағы елдерінен бөлген 
импорттық əкелу баждар жəне қорғау баждары

миллион 
теңге

  

Жүргізілген посткедендік тексерулер туралы
Жүргізілген кедендік тексерулер саны тексерістер 

саны
  

оның ішінде: көшпелі жоспарлы тексерулер тексерістер 
саны

  

көшпелі жоспардан тыс тексерулер тексерістер 
саны

  

камералдық кедендік тексерулер тексерістер 
саны

  

Қоса есептелген кедендік төлемдер жəне салықтар мың теңге   
Өндіріп алынған кедендік төлемдер жəне салықтар мың теңге   
Аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының кадрлық құрамы
Аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының кеден 
бекеттерінің штат саны

қызметкерлер   

оның ішінде іс жүзіндегі саны: қызметкерлер   
есепті кезең ішіндегі кеден бекеттерінде 
персоналдың тұрақтамаушылық деңгейі

пайыз   

___________________________________________

1 Ескертпе. Тəуекелдерді басқару жүйесімен тағайындалған, барлық жүргізілгендердің ішінен 
нəтижелі кедендік тексерудің үлесі

2 Ескертпе.  Тізілімдер Еуразиялық экономикалық комиссиясы Алқасының 2012 жылғы 11 жел-
тоқсандағы № 271 шешімімен бекітілген

Бірінші басшы (немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға) 
Тегі, аты жəне əкесінің аты (ол болған кезде) (қолы) 
(күні, айы, жылы) 

«Мемлекеттік кірістер органдары қызметінің негізгі көрсеткіштері» деген нысанды 
толтыру бойынша түсіндірме көрсетілген нысанға қосымшада келтірілген.

Арнайы кедендік статистика деректерін жинауға арналған нысанға қосымша
 

Арнайы кедендік статистика деректерін жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

1. Жалпы ережелер
1. Арнайы кедендік статистика деректерін жинауға арналған нысанды толтыру бой-

ынша осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) арнайы кедендік статистика деректерін 
жинауға арналған нысанды толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды 
(бұдан əрі – нысан). 

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 23-бабының 5-тармағына сəйкес 
арнайы кедендік статистиканы жүйелі жүргізу мақсатында əзірленді. 

3. Нысанды Комитеттің ақпараттық жүйелерінде қамтылған мəліметтердің жəне 
аумақтық мемлекеттік кірістер органдары ұсынатын ай сайын есептіліктер негізінде 
Комитеттің құрылымдық бөлімшелері толтырады.

4. Ай сайынғы жиынтық ақпарат есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-і күніне ұсынылады. 
Жыл сайынғы жиынтық ақпарат – есепті жылдан кейінгі бірінші айдың 20-ы күніне. 

5. Нысанға бірінші басшы (немесе нысанға қол қоюға уəкілетті тұлға) қол қояды, 
күні, айы, жылы көрсетіледі. 

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
6. «Жалпы ақпарат» деген бөлімде:
3-бағанада ұсынылатын кезең ішіндегі кеден бағыты, оның ішінде бөлімшелер 

бойынша (дербес кедендер, бағынысты кедендер, ішкі кеден бекеттері, шекара 
маңындағы кеден бекеттері) бөлігінде аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының 
саны көрсетіледі; 

4-бағанада өткен ұқсас кезең ішіндегі кеден бағыты, оның ішінде бөлімшелер бойын-
ша (дербес кедендер, бағынысты кедендер, ішкі кеден бекеттері, шекара маңындағы ке-
ден бекеттері) бөлігінде аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының саны көрсетіледі.

7. «Декларациялаудың көлемі» деген бөлімде:
3-бағанада ұсынылатын кезең ішіндегі тиісті жолдарда белгіленген өлшем бірлікке 

сəйкес сандық деректер (жеке тұлғалар, теміржол құралдары, автокөлік құралдары, 
халықаралық жол тасымалдау кітапшалары, ресімделген транзиттік декларация-
лар, ресімделген тауарларға арналған декларациялар (Экспорт-10), ресімделген 
тауарларға арналған декларациялар (Импорт-40), экспорттың кедендік рəсімі бойынша 
шығарылған тауарларды кедендік тазартудың орташа уақыты (Экспорт-10), ішкі тұтыну 
үшін шығару кедендік рəсімі бойынша шығарылған тауарларды кедендік тазартудың 
орташа уақыты (Импорт-40), тəуекелдерді басқару жүйесін қолданудың нəтежелілігі, 
автомобиль өткізу пункттеріндегі кедендік операциялардың орташа уақыты (тəулік 
бойы жұмыс режимімен)) көрсетіледі;

4-бағанада өткен ұқсас кезең ішіндегі тиісті жолдарда белгіленген өлшем бірлікке 
сəйкес сандық деректер (жеке тұлғалар, теміржол құралдары, автокөлік құралдары, 
халықаралық жол тасымалдау кітапшалары, ресімделген транзиттік декларация-
лар, ресімделген тауарларға арналған декларациялар (Экспорт-10), ресімделген 
тауарларға арналған декларациялар (Импорт-40), экспорттың кедендік рəсімі бойынша 
шығарылған тауарларды кедендік тазартудың орташа уақыты (Экспорт-10), ішкі тұтыну 
үшін шығару кедендік рəсімі бойынша шығарылған тауарларды кедендік тазартудың 
орташа уақыты (Импорт-40), тəуекелдерді басқару жүйесін қолданудың нəтежелілігі, 
автомобиль өткізу пункттеріндегі кедендік операциялардың орташа уақыты (тəулік 
бойы жұмыс режимімен)) көрсетіледі.

8. «Кедендік реттеу саласында қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат» 
деген бөлімде:

3-бағанада ұсынылатын кезең ішіндегі кеден өкілдері, кедендік тасымалдаушылар, 
уəкiлетті экономикалық операторлар (УЭО), уақытша сақтау қоймаларының иелері 
(УСҚ), кеден қоймалары иелері, бажсыз сауда дүкендері иелері, еркін қойма иелері 
(жалпы жəне жұмыс істейтін) бойынша бөлігінде кедендік реттеу саласында қызметті 
жүзеге асыратын тұлғалар бойынша сандық мəліметтер көрсетіледі; 

4-бағанада өткен ұқсас кезең ішіндегі кеден өкілдері, кедендік тасымалдаушылар, 
уəкiлетті экономикалық операторлар (УЭО), уақытша сақтау қоймаларының иелері 
(УСҚ), кеден қоймалары иелері, бажсыз сауда дүкендері иелері, еркін қойма иелері 
(жалпы жəне жұмыс істейтін) бойынша бөлігінде кедендік реттеу саласында қызметті 
жүзеге асыратын тұлғалар бойынша сандық мəліметтер көрсетіледі.

9. «Бюджетке кедендік төлемдер мен салықтардың түсуі» деген бөлімде:
3-бағанада ұсынылатын кезең ішіндегі сома бөлігінде бюджетке келіп түскен 

кедендік төлемдер мен салықтар бойынша сандық деректер көрсетіледі; 
4-бағанада өткен ұқсас кезең ішіндегі сома бөлігінде бюджетке келіп түскен кедендік 

төлемдер мен салықтар бойынша сандық деректер көрсетіледі.
10. «Жүргізілген посткедендік тексерулер туралы» деген бөлімде:
3-бағанада ұсынылатын кезең ішіндегі аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының 

жүргізген посткедендік тексерулер (кедендік тексерулер, көшпелі жоспардан тыс тек-
серулер), сондай-ақ қоса есептелген жəне өндіріліп алынған кедендік төлемдер жəне 
салықтар бойынша сандық деректер көрсетіледі;

4-бағанада өткен ұқсас кезең ішіндегі аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының 
жүргізген посткедендік тексерулер (кедендік тексерулер, көшпелі жоспардан тыс тек-
серулер), сондай-ақ қоса есептелген жəне өндіріліп алынған кедендік төлемдер жəне 
салықтар бойынша сандық деректер көрсетіледі.

11. «Аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының кадрлық құрамы» деген бөлімде:
3-бағанада ұсынылатын кезең ішіндегі аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының 

кеден бекеттерінің ресми жəне іс жүзіндегі саны бойынша сандық деректер көрсетіледі;
4-бағанада белгіленген өлшем бірлікке сəйкес өткен ұқсас кезең ішіндегі аумақтық 

мемлекеттік кірістер органдары кеден бекеттерінің ресми жəне іс жүзіндегі саны бой-
ынша сандық деректері көрсетіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
8 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16325 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 30 қаңтар            №82             Астана қаласы 

Өтемақы алушылардың орталықтандырылған тізілімінің 
нысанын және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы

 «Жəбірленушілерге өтемақы қоры туралы» Қазақстан Республикасының 2018 
жылғы 10 қаңтардағы Заңының 5-бабы 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес өтемақы алушылардың орталықтандырылған 

тізілімінің нысаны; 
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес өтемақы алушылардың орталықтандырылған 

тізілімін ұсыну қағидалары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 

(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 

тiркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

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

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шараларды орындау туралы мəліметтердің Қаз ақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2020 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялауға жатады. 

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2018 жылғы 30 қаңтардағы №82 бұйрығына 1-қосымша 
Нысан

№___
Өтемақы алушылардың орталықтандырылған тізілімі 

Ұсынған күні ____________________________

_____________________________________________________________________
 (қылмыстық қудалау функцияларын іске асыратын мемлекеттік органның атауы) 

№ 
р/с

Тегі, аты, 
əкесінің аты 
(бар болса)

Алушының 
ЖСН*

Алушының банктік деректемелері 
(БСК, ЖСК* (алушының ағымдағы/
жеке банк шоты бар болса, шот 

нөмірін көрсету))

Сомасы

1 2 3 4 5

Басшы: _________ _____________________________
                  (қолы) Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
     мөр орны
Қаржы қызметінің басшысы: ____________ ______________________________
             (қолы) Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Бас бухгалтер: _________ _______________________________
                           (қолы) Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
* Ескертпе: 
БСН – бизнес сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №82 бұйрығына 2-қосымша

Өтемақы алушылардың орталықтандырылған тізілімін ұсыну қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы өтемақы алушылардың орталықтандырылған тізілімін ұсыну қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Жəбірленушілерге өтемақы қоры туралы» Қазақстан 
Республикасының 2018 жылғы 10 қаңтардағы Заңының (бұдан əрі – Заң) 5-бабының 
1) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне өтемақы алушылардың орталықтандырылған 
тізілімін (бұдан əрі – тізілім) ұсыну тəртібін айқындайды. 

2-тарау. Орталықтандырылған тізілімді ұсыну тəртібі
2. Тізілімді өтемақыны төлеу туралы шешімге сəйкес қылмыстық қудалау функция-

ларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар осы бұйрыққа 1- қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша жүргізеді.

3. Тізілім өтемақы алушылардың мынадай мəліметтерін қамтиды:
1) Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса);
2) алушының жеке сəйкестендіру нөмірі;
3) алушының банктік деректемелері (бизнес сəйкестендіру нөмірі, жеке сəйкес-

тендіру коды, алушының ағымдағы/жеке банк шотыбар болса, шот нөмірін көрсету);
4) өтемақы сомасы.
4. Жəбірленушілерге зиянды өтеу қорына (бұдан əрі - Қор) түсетін түсімдерді 

бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган ашылған қолма-қол ақшаны бақылау шо-
тына есептейді. Қордың қаражаты Заңмен көзделген мақсатқа пайдалануға жүзеге 
асырылады.

5. Орталықтандырылған тізілімді бюджеттің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органға 
қылмыстық қудалау функцияларын іске асыратын мемлекеттік органдары ай сайын 
тұлғаны жəбірленуші ретінде тану туралы қаулы шыққан айдан кейінгі айдың он бесінші 
күніне қарай ұсынады.

6. Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган тізілімі негізінде төлем тапсырысын 
қалыптастырады. 

Қордан өтемақыны төлеу алушылардың банктік шотына жүзеге асырылады. 
7. Қордың қолма-қол ақшаны бақылау шотында қаражат болған кезде өтемақыны 

төлеуді орталықтандырылған тізілім негізінде қылмыстық қудалау функцияларын іске 
асыратын мемлекеттік органдардың өтемақы алушылардың орталықтандырылған 
тізілімін ұсынған күннен кейінгі күнтізбелік он күннен кешіктірмей бюджетті атқару 
жөніндегі уəкілетті орган жүргізіледі. 

8. Қордың ақшасы болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда, өтемақыны 
төлеуді Қор қаражатының толықтырылуына қарай тізілімдердің түсу кезектігі тəртібімен 
бюджетті атқару жөніндегі атқарушы орган жүзеге асырады. 

9. Тізілімнің деректері бойынша Қордың қолма-қол ақшаны бақылау шотынан артық 
(қате) төленген сома болған жағдайда қылмыстық қудалау функцияларын іске асыра-
тын мемлекеттік органдар оларды қайтару бойынша қажетті шараларды қабылдайды. 

10. Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган тізілімнің орындалғаны туралы осы 
Қағиданың қосымшасына сəйкес нысан бойынша қылмыстық қудалау функцияларын 
іске асыратын мемлекеттік органдарды хабардар етеді. 

11. Өтемақы алушылардың деректерің тізілімде жаңылыс көрсетуіне байла-
нысты төлемдерді қайтарған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган 
қайтару себебі туралы қылмыстық қудалау функцияларын іске асыратын мемлекеттік 
органдарға хабардар етеді. 

Қылмыстық қудалау функцияларын іске асыратын мемлекеттік органдар жаңылыс 
көрсеткен деректерді түзетеді жəне өтемақы алушыларды, олар бойынша төлемдерді 
қайтару өткізілген келесі тізілімге қосады.

12. Өтемақыны негізсіз тағайындағаны жəне тізілімде өтемақы алушылардың 
деректерін толықтыру дұрыстығына Заңның 8-бабының 6-тармағына сəйкес тұлға 
жауапты болады. 

Өтемақы алушылардың орталықтандырылған тізілімін жүргізу қағидаларына 
қосымша 

Нысан 
Өтемақы алушылардың орталықтандырылған

тізілімі бойынша жүргізілген төлемдер туралы хабарлама

Ұсынған күні ____________________________
____________________________________________________________________
 (қылмыстық қудалау функцияларын іске асыратын мемлекеттік органдардың атауы)

№ 
р/с

Тізілім Төлем тапсырмасы Төлем жүргізілген күні
Нөмері Күні Алушы Сомасы Нөмірі Күні Сомасы

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Қазынашылық басшысы _________ ____________________________
                           (қолы) Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Орындаушы: __________ _____________________________
        (қолы) Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
мөр орны

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
12 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16340 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 20 желтоқсан            №636            Астана қаласы

«Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық 
демалыс беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрі міндетін атқарушының 2017 жылғы 

27 шілдедегі № 357 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 2017 жылғы 27 шілдедегі № 357 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15647 бо-
лып тіркелген, Қазақстан Респу бликасы Нормативтік құқықтық актілерді электрондық 
түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 18 қыркүйекте жарияланған) мына-
дай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшамен бекітілген «Білім беру ұйымдарында білім 
алушыларға академиялық демалыс беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Жоғары жəне жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім департаменті (Г.І. Көбенова) 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 көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде орналастыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы 
бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі
министрі ____________Д. Абаев _________________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 10 қаңтар   2018 жылғы «____»____________ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы _____________Р. Дəленов
2018 жылғы 23 қаңтар

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 20 желтоқсандағы №636 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 27 шілдедегі № 357 бұйрығымен бекітілген

«Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
(Соңы 16-бетте) 
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2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Білім 
жəне ғылым министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті техникалық жəне кəсiптік, орта білімнен кейінгі, жоғары 
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары (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 қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті 

берушінің орналасқан жері бойынша құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап 
– 3 (үш) жұмыс күні.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нəтижесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін 
бір күннен кешіктірмей жеткізуді қамтамасыз етеді;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек 
күтудің барынша рұқсат етілген уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпора-
цияда – 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат етілген уақыты 
– 30 (отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – белгіленген тəртіппен расталған білім 

беру ұйымы басшысының білім алушыға басталу жəне аяқталу мерзімін көрсете оты-
рып, академиялық демалыс беру туралы бұйрығының көшірмесі не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында белгіленген негіздеме бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін 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 сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асы-
рылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз 
кезек күту тəртібімен көрсетіледі;

2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі мен сенбіні қоса алғанда, 
түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының тандауы бойынша жеделдетіп қызмет 
көрсетусіз «электронды» кезек күту тəртібінде жүзеге асырылады, электронды кезекті 
«электронды үкімет» порталы (бұдан əрі – портал) арқылы брондауға болады. 

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі: 

көрсетілетін қызметті берушіге:
сырқатына байланысты ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін академиялық демалыс 

беру үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 
басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дəрігерлік-консультациялық 
комиссияның (бұдан əрі – ДКК) қорытындысы;

ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда академиялық де-
малыс беру үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 
басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) туберкулезге қарсы ұйымның Орталықтандырылған дəрігерлік-консультациялық 
комиссиясының (бұдан əрі – ОДКК) шешімі;

бала үш жасқа толғанға дейін академиялық демалыс беру үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 
басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) туу, ұл немесе қыз бала асырап алу туралы (куəлік) құжаттар;
əскери қызметке шақырылатын студентке академиялық демалыс беру үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 
басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

2) əскери қызметке шақыру туралы қағаз;
Мемлекеттік корпорацияға:
ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін ауырған жағдайда академиялық демалыс беру үшін:
1) жеке басын куəландыратын құжат (сəйкестендіру үшін талап етіледі);
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 
басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

3) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы ДКК қорытындысы.
ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда академиялық де-

малыс беру үшін:
1) жеке басын куəландыратын құжат (сəйкестендіру үшін талап етіледі);
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 
басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

3) туберкулезге қарсы ұйымның ОДКК шешімі;
бала үш жасқа толғанға дейін академиялық демалыс беру үшін:
1) жеке басын куəландыратын құжат (сəйкестендіру үшін талап етіледі);
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 
басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

əскери қызм етке шақырылатын студентке академиялық демалыс беру үшін:
1) жеке басын куəландыратын құжат (сəйкестендіру үшін талап етіледі);
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 
басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші;

3) əскери қызметке шақыру туралы қағаз.
Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған жағдайда, көрсетілетін 

қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке басын куəландыратын 

құжат (нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) ұсынған жағдайда, 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 
куəландыратын құжаттар туралы мəліметтерді, баланың тууы, ұл немесе қыз бала 
асырап алуы туралы куəліктерді «электронды үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады жəне көрсетілетін қызметті берушіге беру үшін қағаз 
тасымалдағышта басып шығарады. 

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушыдан Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызмет көрсету 
кезінде ақпараттық жүйелерде заңмен қорғалған құпиядан тұратын мəліметтерді 
пайдалануға келісім алады.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, 
содан кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілген қызметті берушіге тапсыра-
ды. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген жағдайда Мемлекеттік 
корпорацияның сұранысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні 
ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын 
құжаттарды жібереді.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мынадай жағдайларда мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 
ұсынған құжаттарының жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтің) дұрыс еместігін 
анықтау;

2) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысанда-
рын 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) талаптарға 
көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) ұсынылған материалдардың, 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті деректер мен мəліметтердің сəйкес болмауы. 

Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағында қарастырылған 
тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолдану мерзімі 
өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында қарастырылған тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған 
жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша қолхат береді.
3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің, мемлекеттік корпорациясының жəне 
(немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері 
бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына не 010000, Астана қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8 ме-
кенжайы бойынша орналасқан Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша түрде пошта бойынша, портал арқылы не көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі. 

Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), пошта мекен-
жайы, байланыс телефондары көрсетіледі.

Шағымның қабылдануын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-
жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесінде, Мемлекеттік корпорацияда тіркелуі (мөртаңба, кіріс 
нөмірі жəне күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) 
болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымды осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14, 15-тармақтарында көрсетілген 
мекен жайлар мен телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына 
жолданады. 

Мемлекеттік корпорацияда қолма-қол, сондай-ақ поштамен келіп түскен шағымның 
қабылданғанын растау оны тіркеу болып табылады (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне 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 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап 
көрсетілетін қызметті алушыға пошта арқылы жолданады не көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесінде немесе Мемлекеттік корпорацияда қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет 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 атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсеті-
летін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсетудің ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын 

өзге де талаптар 
13. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды заңнамада 

белгіленген тəртіппен өз-өзіне қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, бағдарлау қабілетін 
немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға 
Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондарына жүгіну арқылы 
тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен 

мəртебесі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 080 77777 
телефондары арқылы алу мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөнін-
дегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған. 

«Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

___________________________________
___________________________________

Білім беру ұйымы басшысының Т.А.Ə. 
(бар болса)

кімнен _____________________________
Т.А.Ə. (бар болса)

___________________________________
 ___________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының 
байланыс деректері)

___________________________________
________________ мамандығы бойынша

 (мамандық атауы)
___________________________________

Өтініш
Маған _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ байланысты
                                           (себебін көрсету)

академиялық демалыс беруіңізді сұраймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді 

пайдалануға келісім беремін.

20 жылғы «_____» ___________   ______________
         (қолы)

(Соңы. Басы 15-бетте) «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан 

(көрсетілетін қызметті алушының 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

(бұдан əрі – Т.А.Ə.)
не ұйымның атауы)

_________________________________
_________________________________

Құжатты қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, білім беру 
ұйымы (мекенжайын көрсету) Сіздің «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға 
академиялық демалыс беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты 
_______________________ мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттар қабылдаудан 
бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) _____________________;
2) ______________________;
3) _______________________.

Осы қолхат əрбір тарап үшін бір-біреуден 2 данада жасалды.
___________________________________________________________
                 Т.А.Ə. (білім беру ұйымының қызметкері) (қолы)

 «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

нысан 

(көрсетілетін қызметті алушының 
 Т.А.Ə. (бар болса) не ұйымның атауы)

_______________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақ-

стан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы филиалының №__ 
бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбауыңызға байланысты 
мемлекеттік қызмет көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тар-
тады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы: 
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) ....
 Осы қолхат əр қайсысына бір-бірден екі данада жасалды. 

Т.А.Ə (болған жағдайда) 
(Мемлекеттік корпорацияның қызметкері) (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ə. (болған жағдайда)
Телефоны _____________
Алдым: Т.А.Ə. (болған жағдайда) / көрсетілетін қызметті алушының қолы

«___» _________ 20__ ж.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы      
7 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16319 болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 22 желтоқсан               №229/НҚ            Астана қаласы 

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын және мемлекеттік 

органның интернет-ресурсын ақпараттық қауіпсіздік 
талаптарына сәйкестікке аттестаттау» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған «Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын 
ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты бекітілсін.

2. «Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарт -
тарын бекіту туралы» (нормативтiк құқықтық актiлерді мемлекеттiк тіркеу тізілі-
мінде № 11350 болып тіркелген, 2015 жылғы 3 шілдеде «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2015 жылғы 21 сəуірдегі № 476 бұйрығының 1-тармағының 5) 
тармақшасының күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
Ақпараттық қауіпсіздік комитеті: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 

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

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсiн. 

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

Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрі Б.АТАМҚҰЛОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы
_______________ Т. Сүлейменов _______________ К. Мəсімов
2018 жылғы 10 қаңтар   2018 жылғы 19 қаңтар 

Қазақ стан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №229/НҚ бұйрығымен бекітілген

 
«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 
платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 
платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық қауіпсіздік 
талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – 
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

 3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті 
жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Мемлекеттік техникалық 
қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны 
(бұдан əрі – Көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көсету нəтижесін беру Министрліктің 
Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрс ету тəртібі
4 Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап 

– 51 (елу бір) жұмыс күні; 
қосымша аттестаттық зерттеп-қарау жағдайында 48 (қырық сегіз) жұмыс күніне 

дейін ұзартылады.
2) қоса берілген құжаттармен өтінімді беру кезінде рұқсат етілетін максималды 

күту уақыты – 15 минут;
3) қызмет алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін максималды уақыты – 15 

минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі: Ақпараттық жүйені, «электрондық 

үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның 
интернет-ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестік аттестаты (бұдан 
əрі – Аттестат) немесе мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағымен 
көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жауап.

7. Мемлекеттік қызмет «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 14-бабының 2-тармағына сəйкес ұлттық қауіпсіздік органдары белгілейтін 
бағалар бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Мемлекеттік 
техникалық қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнымен аттестаттық зерттеп-қарау бойынша қызметтер көрсету шарты негізінде 
ақылы түрде көрсетіледі.

Белгіленген тарифтердің құны мен көлемдері Министрліктің www.mdai.gov.kz. ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет» бөлімінде орналастырылған.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден 
бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейін түскі үзіліс.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібінде көрсетіледі. 

9. Көрсетілетін қызметті алушылардың Көрсетілетін қызметті берушілерге (не-
месе сенімхат бойынша оның өкілі) өтініші кезінде мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі: 

1) мемлекеттік көрсетілетін қызмет қазіргі стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша уəкілетті органға ақпара ттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке ат-
тестация жүргізуге арналған өтініш;

2) техникалық тапсырма көшірмесі, техникалық тапсырма жоқ болған жағдайда 
интернет-ресурсқа техникалық сипаттама жолданады. 

3) əкімші серверлерінің пайдаланылатын бірегей желілік мекенжайлары мен жұмыс 
станциялары көрсетіліп, меншік иесі (иеленуші) бекіткен жəне өтініш берушінің қолымен 
жəне мөрімен куəландырылған аттестаттау объектісінің жалпы функционалдық схе-
масы жəне жалпы функционалдық схемаға түсіндірме жазба;

4) осы көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес меншік иесі (иеленуші) 
бекіткен жəне өтініш берушінің қолымен жəне мөрімен куəландырылған аттестаттау 
объектісінің Ақпараттық қауіпсіздік бойынша техникалық құжаттар көшірмелері;

5) аттестаттау объектісімен интеграцияланған ақпараттандыру объектілерінің осы 
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша меншік иесі 
бекіткен жəне өтініш берушінің қолымен жəне мөрімен куəландырылған тізбесі (ат-
тестаттау объектісімен интеграцияланған ақпараттандыру объектілері болған кезде);

6) аттестаттау объектісінің құрамына кіретін техникалық жəне бағдарламалық 
құралдардың осы көрсетілетін қызмет стандартына 4 жəне 5-қосымшаларға сəйкес 
нысан бойынша меншік иесі (иеленуші) бекіткен жəне өтініш берушінің қолымен 
жəне мөрімен куəландырылған көшірмелері (аттестаттау объектісі ақпараттық-
коммуникациялық қызметтерді пайдаланбайтын жағдайда);

7) техникалық сипаттама мен ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету 
шарты қоса берілген ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді пайдалануға арналған 
шарттың көшірмесі (аттестаттау объектісі ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді 
пайдаланатын жағдайда).

Құрылтай құжаттары жəне заңды тұ лғаны (заңды тұлғалар үшін) мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куəлік , жеке басын куəландыратын (жеке 
тұлғалар үшін) құжаттар туралы мəліметті Көрсетілетін қызметті беруші «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушымен барлық қажетті құжаттарды Көрсетілетін қызметті 
берушіге тапсыру кезінде қағаз тасымалдағышта өтінішті қабылдауды растау оның 
көшірмесінде құжаттар пакетін алған мерзімі, тегі, аты, əкесінің аты мен қабылдау 
уақытын көрсету арқылы белгілеу болып табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздерде қызмет көрсетуден бас 
тартады: 

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

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 23 мамырдағы № 298 қаулысымен 
бекітілген Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 

платформасын, мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық қауіпсіздік та-
лаптарына сəйкестікке аттестаттаудан өткізу қағидаларымен белгіленген талаптарға 
сəйкес келмеуі; 

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) 
қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, Көрсетілетін қызметті 
беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 

берушілердің (немесе) оның лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым беру тəртібі

11. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша Көрсетілетін қызметті 
берушілердің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағым беру: шағым осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 
12-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Көрсетілетін қызметті берушілер 
басшысының атына немесе Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта бойынша немесе электрондық түрде немесе 
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымның қабылданғанын растау шағымды қабылдаған адамның тегін жəне 
аты-жөнін, берілген шағымға жауапты алу мерзімін жəне орнын көрсете отырып, 
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен 
күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушілердің мекенжайына келіп түскен қызмет алушының 
шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Мемлекеттік көрсетілген қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушылар мемлекеттік көрсетілетін қызмет сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органның мекенжайына келіп түскен қызмет алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Мемлекеттік көрсетілген қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ерекшеліктерін есепке ала отырып 
қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет орындарының мекенжайлары Министрліктің 
www.mdai.gov.kz интернет-ресурсында жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті «Мемлекеттік техникалық қызмет» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының www.sts.kz интернет-ресур-
сында орналастырылған.

13. Қызмет алушы Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəртебесі мен тəртібі туралы ақпарат 
алу мүмкіндігіне ие.

14. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы, Министрліктің www.mdai.
gov.kz интернет-ресурсында жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
«Мемлекеттік техникалық қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнының www.sts.kz интернет-ресурсында көрсетілген Көрсетілетін 
қызметті берушілердің телефондары немесе Министрліктің 8 (7172) 74-99-80, 74-94-
64 телефондары арқылы алуға болады.

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-

ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымша

нысан

Кімге__________________________________
(аттестаттау жөніндегі органның атауы)

ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке
аттестаттаудан өткізуге

ӨТІНІШ
__________________________________________________________________
                  (өтініш берушінің атауы, өтініш берушінің БСН/ЖСН*, 
                    өтініш берушінің Т.А.Ə. (бар болса)
____________________________________________ ақпараттық қауіпсіздік 
             (аттестаттау объектісінің атауы)
талаптарына сəйкестікке аттестаттаудан өткізуді сұрайды.
1. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттауға ұсынылған атте-

статтау объектісінің бастапқы деректері ____ парақта қоса беріледі.
2. ___________________________________________________________
         (өтініш берушінің атауы, өтініш берушінің Т.А.Ə. (бар болса)
аттестаттау объектісін ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестат-

таудан өткізу үшін қажетті құжаттарды ұсынуға жəне жағдай жасауға міндеттенеді. 

____________________________ (қолы)

М.О.
20___ жылғы «_____» _________________ 

* бизнес сəйкестендіру нөмірі / жеке сəйкестендіру нөмірі

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-

ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 2-қосымша

Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі техникалық құжаттаманың тізбесі

1. Ақпараттық қауіпсіздік саясаты.
2. Ақпараттық қауіпсіздік тəуекелдерін бағалау əдістемесі.
3. Ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтерді сəйкестендіру, жіктеу 

жəне таңбалау қағидалары.
4. Ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтердің үздіксіз жұмысын 

қамтамасыз ету қағидалары.
5. Есептеу техникасы құралдарын, телекоммуникация жабдығын жəне бағдарла-

малық қамтамасыз етуді түгендеу мен паспорттандыру қағидалары.
6. Ішкі ақпараттық қауіпсіздік аудитін өткізу қағидалары.
7. Аттестаттау объектісінде ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын пайда-

лану тəртібі (бұл құжат ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын пайдаланатын 
аттестаттау объектілері үшін міндетті болып табылады).

8. Аттестаттау объектісінің ақпараттық ресурстарына қол жеткізу құқықтарының 
аражігін ажырату қағидалары. 

9. Интернет желісі мен электрондық поштаны пайдалану қағидалары.
10. Аутентификация рəсімін ұйымдастыру қағидалары.
11. Вирусқа қарсы бақылауды ұйымдастыру қағидалары.
12. Мобильдік құрылғыларды жəне ақпарат тасығыштарды пайдалану қағидалары.
13. Аттестаттау объектісінің ақпаратты өндеу құралдарын физикалық қорғауды 

жəне ақпараттық ресурстардың қауіпсіз жұмыс істеу ортасын ұйымдастыру қағидалары.
14. Əкімшінің аттестаттау объектісін сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулығы.
15. Аттестаттау объектісінің ақпаратын резервтік көшіру жəне қалпына келтіру 

регламенті.
16. Пайдаланушылардың ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне жəне штаттан тыс 

(дағдарысты) жағдайларда іс-қимыл тəртібі туралы нұсқаулық.

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-

ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 3-қосымша

нысан

Аттестаттау объектісімен интеграцияланған 
ақпараттандыру объектілерінің тізбесі

Р/с 
№ 

Ақпараттандыру объектісінің атауы Меншік иесі 
(иеленуші)

Өзара іс-қимыл 
сипаты

1 2 3 4

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 
платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық 

қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік қызмет 
көрсету стандартына 4-қосымша

 нысан
Техникалық құралдардың тізбесі
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«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-

ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 5-қосымша

 нысан
Бағдарламалық құралдардың тізбесі

Р/с 
№ 

Əз
ір
ле

уш
і

Ат
ау
ы

Нұ
сқ
ас
ы Орнатылған 

жері 
(техникалық 
құралдардың 
тізбесінен)

Типі 
(бағдар-
ламалық 

құжаттамаға 
сəйкес)

Негізгі функцио-
налдық 
мақсаты 

(бағдарламалық 
құжаттамаға 

сəйкес)

Ақпаратты 
қорғаудың 
пайдала-
нылатын 
əдістері

1 2 3 4 5 6 7 8

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-

ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 6-қосымша

нысан
Аттестаттау объектісінің 

ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігінің
№ _______АТТЕСТАТЫ

__________________________________________________________________
                       (аттестаттау объектісінің атауы)
__________________________________________________________________

№____ 20____жылғы « »_________ дейін жарамды 

Осы аттестат: _______________________________________________________
      (аттестаттау объектісінің атауы)
ақпараттық қауiпсiздiк талаптарына, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы стандарт-

тарға сəйкестігін куəландырады. Ақпараттық жүйенің/ «электрондық үкіметтің» 
ақпа раттық-коммуникациялық платформасының/ мемлекеттік органның интернет-
ресурсының бағдарламалық жəне техникалық құралдар кешенiнің құрамы аттестатқа 
қоса берiледі. 

Аттестаттау объектілерінде аттестаттық зерттеп-қарау нəтижелерін ескере оты-
рып, ____________________________________ақпаратты өңдеуге рұқсат беріледі. 

   (қызметтiк, жалпыға қол жетімді жəне т.б.) 
Атестаттау объектілерін пайдалану кезінде тыйым салынады:
_________________________________________________________ 
 (ақпаратты қорғау шаралары мен құралдары тиiмдiлiгiне əсер 
етуi мүмкін шектеулер көрсетiледi)
Iске асырылған шаралардың жəне қорғау құралдарының тиiмдiлiгiн бақылау Өтініш 

берушінің тиісті бөлімшелеріне жүктеледi.
Аттестаттық зерттеп-қараудың толық нəтижелерi аттестаттық зерттеп-қарау 

актiсiнде (20___ жылғы «___» ____________ № __ ) келтiрiледі.
Осы аттестаттау объектісінің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестік аттес-

таты ____________________________ берiлдi,
  (аттестаттың жарамдылық мерзімі)
осы уақыт ішінде аттестаттау объектісінің ж ұмыс істеу жағдайы мен функционал-

дығының өзгермеуі қамтамасыз етілуге тиіс.
Мемлекеттік техникалық қызметке мiндеттi түрде хабарлануы тиіс өзгерiстер 

сипаттамаларының тiзбесi:
1) ____________________________________ ;
2) ____________________________________ . 

Төраға  _________________ М.О. 20__жылғы «____»_____________
 (Т.А.Ə. (бар болса) 

жылғы   №      аттестатқа  қосымша
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Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы     
15 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16363 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан             №245               Алматы қаласы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру 
брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын,

табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 40-нөмірде)

Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен 
инвестицияланған инвестициялар туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен 
инвестицияланған инвестициялар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына 

исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы сома мың теңгемен 
көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 
(бес) жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда еншілес жəне қауымдасқан ұйымдарға инвестициялардың сомасы 

көрсетіледі. 
6. «Жай акциялар» жəне «артықшылықты акциялар» деген жолдарда акционерлік 

қоғамдар нысанында құрылған заңды тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының қатысуы бойынша ақпарат көрсетіледі.

7. «Жарғылық капиталда қатысу үлестері» деген жолда акционерлік қоғамнан 
басқа, шаруашылық серіктестігі нысанында жəне өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда 
құрылған заңды тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысуы бой-
ынша ақпарат көрсетіледі.

8. 3-бағанда сатып алу күніне акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.
9. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына 

инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.
10. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.
11. 9-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.
12. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 26-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру 

жəне қайта сақтандыру шарттары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 26 - I(R)O_Q
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан 

(мың теңге)

Р/с 
№

Сақтандыру 
сыныптарының атауы

Сақтандыру шарттары 
бойынша қабылданған 

сақтандыру сыйлықақылары Жасасқан шарттар 
(бірліктер) саны

ба
рл
ығ
ы

оның ішінде жасасқан 
шарттар бойынша:

ек
ін
ш
і 

де
ңг
ей
де
гі 

ба
нк
те
рм

ен басқалармен

ба
рл
ығ
ы

оның ішінде 
жасасқан шарт-
тар бойынша:

жеке 
тұлға-
лармен

заңды 
тұлға-
лармен

жеке 
тұлға-
лармен

заңды 
тұлға-
лармен

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Міндетті сақтандыру
1.1 көлік құралдары 

иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігі 

1.2 тасымалдаушының жо-
лаушылар алдындағы 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі 

1.3 өсімдік шаруашы-
лығындағы сақтандыру

1.4 жеке нотариустардың 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін 
сақтандыру

1.5 экологиялық сақтандыру
1.6 аудиторлық ұйымдардың 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

х х

1.7 туроператордың жəне 
турагенттің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігі 

1.8 қызметі үшінші тұлғаға 
зиян келтіру қаупімен 
байланысты бола-
тын объект иелерінің 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

1.9 қызметкерді еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн 
атқарған кезде жаза-
тайым жағдайлардан 
сақтандыру 

1.10 сақтандырудың өзге де 
түрлері (сыныптары)

2 Ерікті жеке сақтандыру
2.1 өмірді сақтандыру
2.2 аннуитеттік сақтандыру, 

оның ішінде:
2.2.1 зейнетақы аннуитеті 

шарттары
х х

2.2.2 аннуитет шарттары
2.2.3 аннуитеттік сақтандыру-

дың өзге де түрлері
2.3 жазатайым жағдайлар-

дан сақтандыру
2.4 аурулардан сақтандыру
2.5 сақтандырудың өзге де 

түрлері (сыныптары)
3 Ерікті мүліктік 

сақтандыру
3.1 автомобиль көлігін 

сақтандыру 
3.2 теміржол көлігін 

сақтандыру
3.3 əуе көлігін сақтандыру
3.4 су көлігін сақтандыру
3.5 жүктерді сақтандыру
3.6 осы Нысанның 

3.1-3.5-жолдарында 
көрсетілген сыныптарды 
қоспағанда, мүлікті зиян-
нан сақтандыру 

3.7 автомобиль көлігі 
иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру 

3.8 əуе көлігі иелерінің 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін 
сақтандыру

3.9 су көлік иелерінің 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін 
сақтандыру

3.10 осы Нысанның 
3.7-3.9-жолдарында 
көрсетілген сыныптарды 
қоспағанда, азаматтық-
құқықтық жауапкершілікті 
сақтандыру

3.11 қарыздарды сақтандыру
3.12 ипотекалық сақтандыру
3.13 кепілдіктер мен кепілде-

мелерді сақтандыру
3.14 өзге де қаржылық шығын-

дардан сақтандыру
3.15 осы Нысанның 

3.11-3.14-жолдарын-
да көрсетілген сынып-
тарды қоспағанда, 
қаржы ұйымдарының 
шығыстарын сақтандыру

3.16 титулдық сақтандыру
3.17 сот шығыстарын 

сақтандыру
3.18 сақтандырудың өзге де 

түрлері (сыныптары)
4 Барлығы 

кестенің жалғасы: 
Сақтандыру шарттары бойынша 
жүзеге асырылған сақтандыру 

төлемдері

Сақтандыру шарттары 
бойынша міндеттемелер 

көлемі

Үлестес жəне 
сақтандыру (қайта 

сақтандыру) 
ұйымдарымен 
жасалған қайта 

сақтандыру шарт-
тары бойынша 
қабылданған 
сақтандыру 

сыйлықақылары

ба
рл
ығ
ы

оның ішінде жасалған шарттар 
бойынша:

екінші 
деңгей-
дегі 

банктер-
мен

өзгелермен

Ба
рл
ығ
ы оның ішінде жасалған 

шарттар бойынша:
жеке тұл-
ғалармен

заңды тұл-
ғалармен

жеке тұл-
ғалармен

заңды тұл-
ғалармен

10 11 12 13 14 15 16 17

(Жалғасы 17-бетте) 
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(Соңы 18-бетте) 

х х

х х
…

кестенің жалғасы: 

Үлестес жəне сақтан-
дыру (қайта сақтан-
дыру) ұйымдарымен 

жасалған қайта 
сақтандыру шартта-
ры бойынша жүзеге 
асырылған сақтан-
дыру төлемдері

Қайта сақтан-
дыруға қабыл-
данған шарт-
тар бойынша 
міндеттеме-
лер көлемі 
(жауап кер-
шілік лимиті)

Үлестес қайта 
сақтандыру 
ұйымдарына 

қайта сақтандыру 
шарттары бой-
ынша берілген 
сақтандыру 

сыйлықақылары 

Үлестес қайта 
сақтандыру 
ұйымдарынан 

қайта 
сақтандыру 

шарттары бой-
ынша алынған 

өтеу

Қа
йт
а 
са
қт
ан

-
ды

ру
ға

 б
ер
іл
ге
н 

мі
нд
ет
те
ме

ле
р 

кө
ле
мі

18 19 20 21 22
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру 

жəне қайта сақтандыру шарттары туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру 

жəне қайта сақтандыру шарттары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен 
жасалған сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толты-
рады. Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар, 
жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
5. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен 

ағымдағы жыл басындағы кезеңде (өспелі жиынтығымен) жасалған сақтандыру жəне 
қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі. 

6. 3-бағанда есепті кезеңде сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстарды 
есептегенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен 
жасалған тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру 
сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

7. 10-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен 
жасалған тікелей сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру 
төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

 8. 17-бағанда есепті кезеңде сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыс-
тарды есептегенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен 
жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлық-
ақыларының сомасы көрсетіледі.

9. 18-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен 
жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру 
төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

10. 20-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарына қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының 
сомасы көрсетіледі.

11. 21-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарынан алынған өтемақы сомасы көрсетіледі.

12. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

13. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жаза-
тайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасалған зейнетақы шарттары көрсетіледі.

14. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 27-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары 
туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 27 - I(R)O_Q
Кезеңділігі: жартыжылдықтар бойынша 
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: жартыжылдықтар бойынша есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 

алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан 

1-кесте
 (мың теңге)

Р/с 
№ 

Сақтандыру 
сыныптарының 

атауы

Қарыз алу операцияларына 
байланысты тəуекелдерді 

сақтандыру шарттары бойын-
ша қабылданған сақтандыру 

сыйлықақылары 

Қарыз алу опе-
рацияларына 
байланысты 
тəуекелдерді 
сақтандыру 

шарттары бой-
ынша жүзеге 
асырылған 
сақтандыру 
төлемдері

Қа
ры

з а
лу

 о
пе
ра
ци
ял
ар
ын

а 
ба
йл
ан
ыс

ты
 

тə
уе
ке
лд
ер
ді

 с
ақ
та
нд
ыр

у 
ш
ар
тт
ар
ы 
бо
йы

н-
ш
а 
мі
нд
ет
те
ме

ле
р 
кө
ле
мі

ба
рл
ығ
ы

оның ішінде:

ба
рл
ығ
ы

оның 
ішінде:

ол бойын-
ша екінші 
деңгейдегі 
банк пайда 

алушы болып 
табылады

ол бойын-
ша қарыз 
алушы 

пайда алу-
шы болып 
табылады ек

ін
ш
і д
ең
ге
й-

де
гі 
ба
нк
ке

қа
ры

з а
лу

-
ш
ығ
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Міндетті сақтандыру:

1.1 көлік құралдары 
иелерінің азамат-
тық-құқықтық жауап-
кершілігі

1.2 тасымалдаушының 
жолаушы-
лар алдын дағы 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

1.3 өсімдік 
шаруашылығындағы 
сақтандыру

1.4 жеке нотариус-
тардың азаматтық-
құқықтық жауапкер-
шілігін сақтандыру

1.5 экологиялық 
сақтандыру

1.6 аудиторлық 
ұйымдардың 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

1.7 туроператордың 
жəне турагенттің 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

1.8 қызметі үшінші 
тұлғаға зиян келтіру 
қаупімен байла-
нысты болатын 
объект иелерінің 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

1.9 қызметкер еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн 
атқарған кезде 
оны жазатайым 
жағдайлардан 
сақтандыру

1.10 сақтандырудың өзге 
де түрлері (сынып-
тары)

2 Ерiктi жеке 
сақтандыру:

2.1 өмірді сақтандыру
2.2 аннуитеттік сақтан-

дыру, оның ішінде
2.2.1 зейнетақы аннуитеті 

шарттары
2.2.2 аннуитет шарттары
2.2.3 аннуитеттік сақтан-

дырудың өзге де 
түрлері

2.3 жазатайым жағдай-
лар дан сақтандыру

2.4 ауырған жағдайдан 
сақтандыру

2.5 сақтандырудың өзге 
де түрлері (сынып-
тары) 

3 Ерікті мүліктік 
сақтандыру: 

3.1 автомобиль көлігін 
сақтандыру 

3.2 темір жол көлігін 
сақтандыру 

3.3 əуе көлігін 
сақтандыру

3.4 су көлігін сақтандыру
3.5 жүктерді сақтандыру
3.6 осы Нысанның 

3.1–3.5-жолдарында 
көрсетілген сынып-
тарды қоспағанда, 
мүлiктi залалдан 
сақтандыру

3.7 автомобиль 
көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

3.8 əуе көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

3.9 су көлiгi иелерiнiң аза-
маттық-құқықтық жауап-
кер шiлiгiн сақтандыру

3.10 осы Нысанның 
3.7–3.9-жолдарында 
көрсетілген сыныптарды 
қоспағанда, азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiктi 
сақтандыру

3.11 қарыздарды сақтандыру

3.12 ипотекалық сақтандыру
3.13 кепілдіктер мен кепілде-

мелерді сақтандыру
3.14 басқа да қаржы шығында-

рынан сақтандыру
3.15 осы Нысанның 

3.11–3.14-жолдарында 
көрсетілген сыныптарды
қоспағанда, қаржы 
ұйымдарының шығын -
дарын сақтандыру

3.16 титулдық сақтандыру
3.17 сот шығыстарынан 

сақтандыру 
3.18 сақтандырудың өзге де 

түрлері (сыныптары)
4 Барлығы  
кестенің жалғасы:

Қарыз алу опе-
рацияларына 

байланысты емес 
екінші деңгейдегі 

банктердің 
тəуекелдерді 
сақтандыру 

шарттары бойын-
ша сақтандыру 
сыйлықақылары 

Қарыз алу опе-
рацияларына 
байланысты 
емес екінші 
деңгейдегі 
банктердің 
тəуекелдерді 
сақтандыру 
шарттары 
бойынша 
сақтандыру 
төлемдері

Қарыз алу опе-
рацияларына 
байланысты 
емес екінші 
деңгейдегі 
банктердің 
тəуекелдерді 
сақтандыру 
шарттары 
бойынша 
сақтандыру 

көлемі

Қарыз алу операцияла-
рына байланысты екінші 
деңгейдегі банктердің 

тəуекелдерді сақтандыру 
шарттары бойынша жəне 
қарыз алу операциялары-
на байланысты сақтандыру 

шарттары бойынша 
қабылданған сақтандыру 
сыйлықақыларының жалпы 
сомасы (3-бағана+10-бағана)

10 11 12 13
…

2-кесте
(мың теңге)

Р/с
№ 

Банк атауы Қарыз алу операцияларына бай-
ланысты тəуекелдерді сақтандыру 
шарттары бойынша қабылданған 
сақтандыру сыйлықақылары 

Қарыз алу операцияларына 
байланысты тəуекелдерді 
сақтандыру шарттары бой-
ынша жүзеге асырылған 
сақтандыру төлемдері 

ба
рл
ығ
ы

оның ішінде:

ба
рл
ығ
ы

оның ішінде:
екінші деңгейдегі 
банк ол бойын-
ша пайда алушы 
болып табы-

лады

қарыз алушы 
ол бойынша 
пайда алушы 
болып табы-

лады

екінші 
деңгейдегі 
банкке

қарыз 
алушыға

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
…

Жиынтығы

кестенің жалғасы:
Қарыз алу 
операция-
ларына бай-
ланысты 

тəуекелдерді 
сақтандыру 
шарттары 
бойынша 
міндетте-

мелер көлемі

Қарыз алу 
операция-
ларына бай-
ланысты 

емес екінші 
деңгейдегі 
банктердің 
тəуекелдерін 
сақтандыру 
шарттары 
бойынша 
сақтандыру 
сыйлық-
ақылары

Қарыз алу 
операция-
ларына бай-
ланысты 

емес екінші 
деңгейдегі 
банктердің 
тəуекелдерін 
сақтандыру 
шарттары 
бойынша 
сақтандыру 
төлемдері

Қарыз алу 
операция-
ларына бай-
ланысты 

емес екінші 
деңгейдегі 
банктердің 
тəуекелдерін 
сақтандыру 
шарттары 
бойынша 
міндетте-

мелер көлемі

Қарыз алу операция-
ларына байланыс-
ты тəуекелдерді 

сақтандыру шартта-
ры бойынша жəне 
қарыз алу опера-
цияларына байла-
нысты емес екінші 

деңгейдегі банктердің 
тəуекелдерін 

сақтандыру шарттары 
бойынша қабылданған 

сақтандыру 
сыйлықақыларының 

жалпы сомасы 
(3-бағана+10-бағана)

9 10 11 12 13
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру
шарттары туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру
шарттары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен 

жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы (бұдан əрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабы ның 
2-тармағына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы 1 қаңтардағы жəне 1 шілдедегі жағдай бойынша есепті кезең-
нің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен 
көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 
(бес) жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды. 

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
5. Нысанда сақтанушы (сақтандырылған) немесе пайда алушы екінші деңгейдегі 

банк болып табылатын есепті жылдың басындағы (өспелі жиынтығымен) кезеңде 
екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша 
ақпарат көрсетіледі. 

6. 1 жəне 2-кестелердің 3, 4, 5 жəне 10-бағандарында есепті кезеңде сақтандыру 
шарттарын бұзуға байланысты шығыстарды есептегенде, сақтандыру сыйлықақылары 
көрсетіледі. 

7. Нысанның 1-кестесі Сақтандыру қызметі туралы заңның 6-бабына сəйкес 
сақтандыру сыныптары бойынша бөліп толтырылады.

8. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі. 

9. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жаза-
тайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі. 

10. Нысанның 2-кестесі екінші деңгейдегі банктер бойынша бөліп толтырылады. 
11. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 28-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Жалпы жəне əкімшілік шығыстар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 28 - I(R)O_М
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан 

(мың теңге)

Р/с
№ Шығыстарды жіктеу

Со
ма

сы
Ес
ке
рт
у

1 2 3 4
1 Еңбек пен іссапарға ақы төлеу шығыстары   
2 Шаруашылық жəне кеңсе шығыстары   
3 Жарнамаға шығыстар   
4 Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға шығыстар   
5 Үшінші тұлғалардың қызметтері   
6 Негізгі құралдарды жөндеу   
7 Бланк өнімдерін дайындау бойынша шығыстар   
8 Көлікке қызмет көрсету жəне оны пайдалану шығыстары   
9 Күзет бойынша шығыстар   

10 Пошта жəне курьер шығыстары   
11 Амортизациялық аударым жəне тозу   
12 Ағымдағы жалдау бойынша шығыстар   
13 Коммуналдық қызметтер   
14 Компьютер техникасына қызмет көрсету бойынша шығыстар   
15 Байланыс қызметіне ақы төлеу   
16 Аудиторлық, консультациялық жəне ақпараттық шығыстар   
17 Банктердің қызметтері жəне активтерді басқару бойынша шығыстар   
18 Сақтандыру өнімдерін ұйымдастыруға жəне дамытуға шығыстар   
19 Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу бойынша шығыстар   
20 Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша шығыстар   
21 Сақтандыруға шығыстар   
22 Төлеуге жататын есептелген айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық 

айыбы 
  

23 Инкассаторлық шығыстар   
24 Қосымша құн салығы   
25 Əлеуметтік салық   
26 Жер салығы   
27 Көлік құралдарына салық   
28 Мүлікке салық   
29 Алымдар   
30 Төлемдер   
31 Мемлекеттік баж салығы   
32 Кедендік төлемдер   
33 Өзгелер   
34 Барлығы   
35 Анықтама үшін: Толық жұмыс күні жұмыс істейтін қызметкерлердің 

саны 

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген

Жалпы жəне əкімшілік шығыстар туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
Жалпы жəне əкімшілік шығыстар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Жалпы жəне əкімшілік шығыстар ту-

ралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды. 

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды. 

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
5. «Өзгелер» деген 33-жолда ақпарат Нысанға түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.
6. 35-жолда толық жұмыс күні жұмыс істейтін қызметкерлердің саны мен балама-

лары (жарты мөлшерлемеде жұмыс істейтін екі қызметкер толық жұмыс күні жұмыс 
істейтін бір қызметкер болып есептеледі) анықтама ретінде көрсетіледі. 

7. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 29-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 29 - I(R)O_Q
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)
Р/с 
№ 

Баланстан тыс шоттардың атауы
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1 2 3 4
Шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер   

1 Кепілдіктер бойынша талаптар шоттары   
1.1 берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал 

талаптар
  

1.2 қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар   
1.3 Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне 

кепілдік беру туралы заңнамасына сəйкес шартты төтенше 
жарналар 

  

2 Болашақта қарыздар беру (алу) бойынша талаптар шоттары   
2.1 берілетін қарыздар бойынша шартты талаптар   
2.2 болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар   
3 Туынды қаржы құралдары бойынша талаптар шоттары   

3.1 қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар   
3.2 қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар   
3.3 қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар   
3.4 белгіленген пайыздық своп   
3.5 құбылмалы пайыздық своп   
3.6 сатып алынған опцион «колл» мəмілелері   
3.7 сатып алынған опцион «пут» мəмілелері   
3.8 сатылған опцион «пут» мəмілелері - контршот   
3.9 сатылған опцион «колл» мəмілелері - контршот   

3.10 болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім – контр-
шот

  

3.11 болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім   
3.12 басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты та-

лаптар 
  

4 Кепілдіктер бойынша міндеттемелер шоттары   
4.1 берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал 

міндеттемелер 
  

4.2 қабылданған кепілдіктер бойынша талаптарды ықтимал азайту   
4.3 Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне 

кепілдік беру туралы заңнамасы бойынша шартты 
міндеттемелер 

  

5 Болашақта қарыздар беру (алу) бойынша міндеттемелер 
шоттары 

  

5.1 болашақта қарыздар беру бойынша шартты міндеттемелер   
5.2 алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер   
6 Туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер шот-

тары 
  

6.1 қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер   
6.2 қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты 

міндеттемелер 
  

6.3 қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер   
6.4 құбылмалы пайыздық своп   
6.5 белгіленген пайыздық своп   
6.6 сатып алынған опцион «колл» мəмілелері - контршот   
6.7 сатып алынған опцион «пут» мəмілелері - контршот   
6.8 сатылған опцион «пут» мəмілелері   
6.9 сатылған опцион «колл» мəмілелері   

6.10 болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім   
6.11 болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім– контр-

шот 
  

6.12 басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты 
міндеттемелер 

  

Меморандум шоттары   
7 Меморандум шоттары – активтер   

7.1 жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік жəне басқа да 
құрал-жабдықтар

  

7.2 бөліп төлеу арқылы сатылатын негізгі құрал-жабдықтар   
7.3 залалға есептен шығарылған борыштар   
7.4 инкассоға жіберілген құжаттар мен құндылықтар   
7.5 міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік   
7.6 оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар 

(қатысу үлестері)
  

8 Меморандум шоттары – пассивтер   
8.1 жалға қабылданған машиналар, жабдықтар, көлік жəне 

басқа да құрал-жабдықтар 
  

8.2 инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар   
8.3 клиенттің міндеттемесін қамтамасыз етуге (кепілге) 

қабылданған мүлік
  

8.4 талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған 
ипотекалық қарыздар

  

8.4.1 талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған 
ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы 

  

8.4.2 талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған 
ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы 
(айыппұл, өсімпұл) 

  

9 Меморандум шоттары - басқалары   
9.1 мерзімінде төленбеген төлем құжаттары   
9.2 шет мемлекеттер жəне шетел банктері ашқан кредиттік 

желілер 
  

9.3 əр түрлі құндылықтар мен құжаттар   
9.4 есебіне жіберілген жəне берілген əр түрлі құндылықтар мен 

құжаттар 
  

9.5 сақтаудағы тазартылған қымбат металдар   
9.6 сақтаудағы акциялар жəне басқа бағалы қағаздар   
9.7 «депо» шоты   

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Баланстан тыс шоттар бойынша 
қалдықтар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толты-
рады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 

тіркелген «Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне 
арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 
79 қаулысына сəйкес баланстан тыс шоттардың атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда баланстан тыс шоттар бойынша есепті кезеңнің соңындағы жиынтық 
сома көрсетіледі.

7. 4-бағанда баланстан тыс шоттар бойынша өткен жылдың соңындағы жиынтық 
сома көрсетіледі.

8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 30-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын жəне 
сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 30 - I(R)O_Y
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде 
Нысан

(мың теңге)
Р/с № Экономикалық қызмет түрінің атауы Сақтандыру 

сыйлық-
ақылары

Сақтан-
дыру тө-
лемдері

1 2 3 4
01-03 Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы

01 Өсімдік жəне мал шаруашылығы, жабайы аң ау лау, 
осы салаларда көрсетілетін қызметтерді қоса

02 Орман шаруашылығы жəне ағаш дайындау
03 Балық шаруашылығы жəне аквамəдениет

05-09 Тау-кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу
05 Көмір жəне лигнит өндіру
06 Шикі мұнай жəне табиғи газ өндіру

07 Металл кендерін өндіру
08 Тау-кен өнеркəсібінің басқа салалары
09 Кен өндіру өнеркəсібі саласындағы техникалық 

кызметтер
10-33 Өңдеу өнеркəсібі

10 Тамақ өнімдерін өндіру
11 Сусындар өндіру
12 Темекі өнімдерін өндіру
13 Тоқыма бұйымдарын өндіру
14 Киім өндіру
15 Былғары жəне оған жататын өнім өндіру
16 Жиһаздан басқа ағаштан жəне тоздан жасалған 

бұйымдарды өндіру; сабаннан жəне өруге арналған 
материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17 Қағаз жəне қағаз өнімдерін өндіру
18 Жазылған материалдарды басып шығару жəне 

қайта басып шығару
19 Кокс жəне мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру
20 Химиялық өнеркəсіп өнімдерін өндіру
21 Негізгі фармациялық өнімдер жəне препараттар 

өндіру
22 Резеңке жəне пластмасса бұйымдар өндіру
23 Өзге металл емес минералдық өнімдер өндіру
24 Металлургия өнеркəсібі
25 Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын ме-

талл бұйымдарын өндіру
26 Компьютерлер, электрондық жəне оптикалық 

бұйымдарын өндіру
27 Электр жабдықтарын өндіру
28 Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен 

жабдықтарды өндіру
29 Автокөлік құралдарын, тіркемелер жəне жартылай 

тіркемелерді өндіру
30 Басқа көлік құралдарын өндіру
31 Жиһаз өндіру
32 Өзге дайын бұйымдарды өндіру
33 Машиналар мен жабдықтарды жөндеу жəне орнату
35 Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауаны 

кондиционерлеу
36-39 Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың жи-

налуына жəне таратылуына бақылау жасау
36 Суды жинау, өңдеу жəне тарату
37 Кəріз жүйесі
38 Қалдықтарды жинау, өңдеу жəне жою; қалдықтарды 

өңдеу
39 Рекультивация жəне қалдықтарды жою 

саласындағы өзге де қызметтер
41-43 Құрылыс

41 Ғимараттар мен құрылыстарды салу
42 Азаматтық құрылыс
43 Мамандандырылған құрылыс жұмыстары

45-47 Көтерме жəне бөлшек сауда, автомобильдерді 
жəне мотоциклдерді жөндеу

45 Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме жəне 
бөлшек сату жəне оларды жөндеу

46 Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, 
көтерме сауда

47 Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, 
бөлшек сауда

49-53 Көлік жəне жинақтау
49 Құрылықтағы көлік қызметі жəне құбырмен тасы-

малдау
50 Су көлігі
51 Əуе көлігі
52 Қойма шаруашылығы жəне қосалқы көлік қызметі
53 Пошталық жəне курьерлік қызмет

55-56 Тұру жəне тамақтану жөнінде қызмет көрсету
55 Тұруды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсету
56 Тамақ өнімдерін жəне сусындарды ұсыну жөнінде 

қызмет көрсету
58-63 Ақпарат жəне байланыс

58 Баспа қызметі
59 Кино-, бейнефильмдер жəне телевизиялық 

бағдарламалар, фонограмма жəне музыкалық жаз-
балар шығару

60 Бағдарлама жəне теле-радио хабарлама жасау 
жөніндегі қызмет

61 Байланыс
62 Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру жəне 

басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер
63 Ақпараттық қызметтердің қызметі

64-66 Қаржы жəне сақтандыру қызметі
64 Қаржы қызметтері, сақтандыру жəне зейнетақы 

қорлары қызметтерін қоспағанда
65 Міндетті əлеуметтік сақтандырудан басқа, 

сақтандыру, қайта сақтандыру жəне зейнетақы 
қорларының қызметі

66 Қаржыландыру жəне сақтандыру қызметтерін 
ұсыну бойынша қосалқы қызмет

68 Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
69-75 Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет

69 Құқық жəне бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
70 Бас компаниялар қызметі; басқару мəселелері бой-

ынша кеңестер беру 
71 Сəулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық 

сынақтар мен талдау саласындағы қызмет
72 Ғылыми зерттеулер жəне əзірлемелер
73 Жарнама қызметі жəне нарық жағдаятын зерттеу
74 Өзге де кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет
75 Ветеринарлық қызмет

77-82 Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет

77 Жалдау, жалға беру жəне лизинг
78 Жұмысқа орналастыру
79 Туристік операторлардың, туристік агенттіктердің 

жəне туризм саласындағы қызметтерді ұсынатын 
басқа ұйымдардың қызметі

80 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне тергеу жүргізу 
жөніндегі қызмет

81 Ғимараттарға жəне аймақтарға қызмет көрсету 
саласындағы қызмет

82 Əкімшілік-басқару, шаруашылық жəне басқа 
қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

84 Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; міндетті 
əлеуметтік қамтамасыз ету

85 Білім беру
86-88 Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер

86 Денсаулық сақтау саласындағы қызмет 
87 Тұрғын орынмен қамтамасыз ете отырып күтіп-

баптау жөніндегі қызмет
88 Тұратын жермен қамтамасыз етпей əлеуметтік 

қызметтер көрсету
90-93 Өнер, ойын-сауық жəне демалыс

90 Шығармашылық, өнер жəне ойын-сауық 
саласындағы қызмет

91 Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың 
жəне мəдени қызмет көрсететін басқа 
мекемелердің қызметі

92 Құмар ойындар жəне бəс тігуді ұйымдастыру 
жөніндегі қызмет

93 Спорт саласындағы жəне демалыс пен ойын-
сауықты ұйымдастырудағы қызмет

94-96 Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
94 Мүшелік ұйымдар қызметі
95 Компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке 

пайдаланатын заттарды жөндеу
96 Өзге де дербес қызметтер көрсету

97-98 Үй қызметшісін жалдайтын жəне өзі тұтыну 
үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй 
шаруашылықтары қызметі

97 Үй қызметшісін жалдайтын үй 
шаруашылықтарының қызметі

98 Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй 
шаруашылықтарының қызметі

99 Бұрынғы аумақтық ұйымдардың жəне органдардың 
қызметі
Анықтама үшін: жеке тұлғалар

 Жиынтығы
Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген

Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын жəне 
сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын жəне 
сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Экономикалық қызмет түрлері бойын-

ша сақтандыру сыйлықақыларын жəне сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы жыл сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда Қазақстан Республикасы Индустрия жəне сауда министрілігінің 

Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 
683-од бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне 
сəйкес экономикалық қызмет түрлерінің атауы пайдаланылады.

6. Нысанда тікелей сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің басындағы 
кезеңде жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары жəне сақтандыру төлемдері 
көрсетіледі.

7. Сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері сақтанушының 
экономикалық қызметінің негізгі түрі бойынша жіктеледі.

8. 3-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру 
сыйлықақылары туралы есептің 4-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттары бой-
ынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары сомасына сəйкес болады.

9. 4-бағанда сақтандыру төлемдерінің жиынтық сомасы сақтандыру төлемдері ту-
ралы есептің қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған 
сақтандыру төлемдерін шегергенде сақтандыру төлемдерінің сомасына сəйкес болады.

10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 31-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары 
бойынша қабылданған жəне жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары 

мен сақтандыру төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 31 - I(R)O_Y
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы

(Жалғасы. Басы 16-бетте) 
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(Соңы. Басы 16-17-беттерде) 

(Соңы 19-бетте) 

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде 
Нысан 

(мың теңге)

Р/с 
№ 

Сақтандыру 
сыныптарының атауы

Астана қаласы Алматы қаласы Ақмола облысы
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Міндетті сақтандыру: 
1.1 көлік құралдары 

иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігі

1.2 тасымалдаушының жо-
лаушылар алдындағы 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгi

1.3 өсiмдiк шаруашылы-
ғындағы сақтандыру

1.4 жекеше нотариус тар-
дың азаматтық-құқық-
тық жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

1.5 экологиялық 
сақтандыру

1.6 аудиторлық ұйым-
дардың азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгі

1.7 туроператордың жəне 
турагенттiң азаматтық-
құқықтық жауапкершілiгi

1.8 ызметi үшiншi 
тұлғаларға зиян келтiру 
қаупiмен байланысты 
объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгi

1.9 қызметкер еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн 
атқарған кезде оны жа-
затайым жағдайлардан 
сақтандыру

1.10 сақтандырудың өзге 
түрлері (сыныптары)

2 Ерiктi жеке сақтандыру: 
2.1 өмірді сақтандыру
2.2 аннуитетті сақтандыру, 

оның ішінде:
2.2.1. зейнетақы аннуитенің 

шарттары
2.2.2. аннуитет шарттары
2.2.3. аннуитетті 

сақтандырудың өзге 
түрлері

2.3 жазатайым 
жағдайлардан 
сақтандыру

2.4 ауырған жағдайдан 
сақтандыру 

2.5 сақтандырудың өзге 
түрлері (сыныптары) 

3 Ерiктi мүлiктiк 
сақтандыру: 

3.1 автомобиль көлiгiн 
сақтандыру 

3.2 темiржол көлiгiн 
сақтандыру

3.3 əуе көлiгiн сақтандыру 
3.4 су көлiгiн сақтандыру 
3.5 жүктердi сақтандыру 
3.6 Осы Нысанның 

3.1–3.5-жолдарында 
көрсетілген сыныптар-
ды қоспағанда, мүлiктi 
залалдан сақтандыру

3.7 автомобиль 
көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

3.8 əуе көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

3.9 су көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

3.10 Осы Нысанның 
3.7–3.9-жолдарында 
көрсетілген сынып-
тарды қоспағанда, 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiктi 
сақтандыру

3.11 қарыздарды 
сақтандыру 

3.12 ипотекалық сақтандыру 
3.13 кепілдіктер мен 

кепілдемелерді 
сақтандыру

3.14 басқа да қаржы 
шығындарынан 
сақтандыру 

3.15 Осы Нысанның 
3.11–3.14-жолдарын-
да көрсетілген сынып-
тарды қоспағанда, 
қаржы ұйымдарының 
шығындарын 
сақтандыру

3.16 титулдық сақтандыру
3.17 сот шығыстарынан 

сақтандыру
3.18 сақтандырудың өзге де 

түрлері (сыныптары)
4 Барлығы 

кестенің жалғасы:

Ақтөбе облысы Алматы облысы Атырау облысы Шығыс Қазақстан облысы
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кестенің жалғасы:

Жамбыл облысы Батыс Қазақстан 
облысы Қарағанды облысы Қостанай облысы
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кестенің жалғасы:

Қызылорда облысы Маңғыстау облысы Павлодар облысы Солтүстік 
Қазақстан облысы
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кестенің жалғасы:

Оңтүстік Қазақстан облысы Басқалар Барлығы
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Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                     тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
               тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 
Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары 
бойынша қабылданған жəне жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен 

сақтандыру төлемдері туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бой-
ынша қабылданған жəне жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен 

сақтандыру төлемдері туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының өңірлері 
бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған жəне жүзеге асырылған 
сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы жыл сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйақыла-

рының сомасы көрсетіледі.
6. Нысанда қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған 

сақтандыру төлемдерін шегергенде сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.
7. Сақтандыру сыйақыларының жиынтық сомасы сақтандыру сыйақылары туралы 

есептің 4-бағанына сəйкес келеді.
8. Нысанда сақтандыру сыйақыларын аумақтық белгісі бойынша жіктеу сақтандыру 

объектісінің (тəуекелдің) орналасқан жері бойынша жүзеге асырылады. Сақтандыру 
объектісі ретінде сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру жағдайымен тікелей 
байланысты мүлік немесе тұлға түсіндіріледі. Сондай-ақ сақтандыру объектісі бойын-
ша тіркеу құжаттардың болуы немесе болмауы ескеріледі.

9. Сақтандыру сыйақыларын аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін мыналар 
ескеріледі:

1) жеке сақтандыру бойынша – сақтанушының тұрғылықты жері (тіркелген) орны, 
заңды мекенжайы;

2) сақтандырудың мүліктік түрі бойынша – мүлікті тіркеу орны немесе сақтандыру-
шының тіркеу орны;

3) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру сыныбы бойынша - мүлікті тіркеу 
орны немесе сақтандырушының тіркеу орны;

4) сақтандыру сыйақыларын аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін кəсіби 
жауапкершілікті сақтандыру деп арнайы рұқсаттың негізінде жүргізілетін жəне ар-
найы білім, тəжірибе жəне біліктілікті талап ететін қызметтің барысында немесе 
нəтижесінде басқа адамдарға зиян келтірумен байланысты тұлғаны азаматтық құқықтық 
жауапкершілігін сақтандырумен байланысты сақтандыру түрлері түсіндіріледі, оның 
ішінде осы тұлғаның қызметкерлерінде де бар болса.

Тіркелмейтін мүлікті сақтандырған жағдайда, сақтандыру сыйлықақысы сақтану-
шының тіркеу орнына сəйкес көрсетіледі.

10. Қазақстан Республикасының түрлі аумақтарындағы мүлікті сақтандырғанда, 
Нысанда сақтандыру сыйақылары мүлікті (егер мүлік тіркелуі тиіс болса) немесе 
сақтанушыны (егер мүлік тіркелмейтін болса) тіркеу орнына сəйкес көрсетіледі.

11. Егер көлік құралдары басқа мемлекеттерде тіркелген жəне Қазақстан 
Республикасының аумағына уақытша енгізілген жағдайда, сыйлықақылар жəне/не-
месе төлемдер сомасы көлік құралдарын Қазақстан Республикасында уақытша тіркеу 
орны бойынша көрсетіледі.

12. Сақтандыру объектісін аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін мынадай крите-
рийлер қолданылады:

1) көлік құралдарының иелерін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті жəне 
ерікті сақтандыру сыныптары бойынша, автомобиль көлігін сақтандыру сыныбы бой-
ынша – автомобиль көлігін тіркеу орны;

2) əуе, су жəне темір жол көлігі иелерін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру сыныптары бойынша - көлік құралы иесін тіркеу орны;

3) əуе, су жəне темір жол көлігін сақтандыру сыныптары бойынша – көлік құралын 
тіркеу орны бойынша;

4) міндетті сақтандырудың басқа сыныптары бойынша, жеке сақтандыру бой-
ынша, басқа да қаржы шығындарынан, заемдарды, жүктерді, кепілдіктер мен 
кепілгерліктерді, сот шығыстарынан сақтандыру сыныптары бойынша – сақтанушының 
(сақтандырылушының) тіркеу орны;

мүлікті сақтандыру сыныбы бойынша – мүлікті тіркеу орны;
ипотекалық сақтандыру сыныбы бойынша – сақтанушының тіркеу орны;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қатысты – сақтандыру шартын 

жасау орны.
13. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-

лы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

14. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жаза-
тайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

15. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 32-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру өнімдері туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________
Индекс: 32 - I(R)O_Q
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
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Сақтандыру өнімінің талаптары бекітілген сақтандыру 
қағидалары

Қағидалардың 
атауы

Қағидалардың 
бекітілген күні 

бекітілген 
Қағидалардың нөмірі

1 2 3 4 5 6 7
1
…

кестенің жалғасы:
Сақтандыру 
объектісі 

Есепті кезең үшін 
сақтандыру өнімі бойынша 
жасалған шарттардың жал-

пы саны 

Есепті кезең үшін жасалған сақтандыру 
шарттарының жалпы көлеміндегі 

сақтандыру өнімі бойынша жасалған 
шарттардың үлесі, пайызбен

8 9 10
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сақтандыру өнімдері туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сақтандыру өнімдері туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Сақтандыру өнімдері туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңының 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тол-
тырады. 

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан əр сақтандыру өнімі бойынша ерікті сақтандыру сыныптары бойын-

ша жеке толтырылады. Сақтандыру өнімі ретінде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы əзірлейтін жəне сақтанушыға ұсынатын сақтандыру шартын жасау арқылы 
сақтандырудың бір немесе бірнеше сыныптар шегіндегі қызметтерінің жиынтығы 
ретінде түсіндіріледі.

6. Сақтандыру өніміне қатысты мəліметтер есепті кезеңде қолданылатын 
сақтандыру шарты бар болса, осы өнімнің талаптарымен сақтандыруды тоқтатылғанына 
қарамастан толтырылады.

7. 8-бағанды толтыру үшін мəліметтер төменде келтірілген кодификацияға сəйкес 
көрсетіледі.
Код р/с Атауы

01 азаматтардың сақтандыру шартымен белгіленген жасы немесе 
сақтандыру шартымен белгіленген мерзімге дейін жетуімен, қайтыс болу-
ымен, азаматтардың өмірінде белгіленген оқиғалар орын алуымен байла-
нысты мүліктік мүдделер

02 қайғылы оқиға жəне өзге оқиғалар, аурулар нəтижесінде азаматтардың 
өмірі мен денсаулығына зиян келтірумен байланысты мүліктік мүдделер

03 мүлікті иеленумен, пайдаланумен жəне басқарумен байланысты мүліктік 
мүдделер

04 басқа тұлғаларға, оның ішінде шартты (міндеттемелер) бұзу нəтижесінде 
келтірілген зиянды өтеу міндеттемесімен байланысты мүліктік мүдделер

05 Басқалар

8. 8-бағанда кодтың бірде-бір санатына келмейтін жəне Басқаларға жататын ақпарат 
Нысанда мəтін форматында көрсетіледі.

9. 10-бағанда жеке сақтандыру өнімі бойынша үлесі есепті кезеңде жасалған 
сақтандыру шарттарының жалпы санынан есептеледі.

10. Нысанда сақтандыру өнімдері туралы ақпарат болмаған жағдайда, 2-бағанда 
«жоқ» деген көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 33-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 33 - I(R)O_Q
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)
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1 2 3 4 5 6
1 Қазақстан Республика-

сының бейрезиденттері- 
сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары

    

1.1      
…      
2 Қазақстан Республика-

сының резиденттері-
сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары

    

2.1      
…      
3 Барлығы     

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
           тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толты-
рады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының берген сақтандыру 

сыйақылар сомасы көрсетіледі.
6. 4-бағанда қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тəуекелдерді өтеу 

туралы деректер көрсетіледі.
7. 5-бағанда қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру 

сыйақыларының сомасы көрсетіледі.
8. 6-бағанда қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру 

төлемдерінің сомасы көрсетіледі.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 34-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар 

туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 34 - I(R)O_Y
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынады: «өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымы 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан 

(мың теңге)

Р/с
№

Сақтану-
шының тегі, 
аты, əкесінің 
аты (бар 
болса)

Сақтан-
дыру 
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нөмірі
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аяқталу 
күні

Қарыз 
ұсы-

нылған 
күн

Қарыз 
беру 
мер-
зімі

Сақтан-
дыру со-
масы

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
…

Барлығы 

кестенің жалғасы:
Сатып алу 
сомасы

Берілген 
қарыз со-
масы

Сыйақы 
мөлшер-

лемесі (пай-
ызбен)

Берешек сомасы

Ес
ке
рт
у
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рл
ығ
ы оның ішінде

негізгі 
борыш 
сомасы

сыйақы 
сомасы

құнсыз-
дану 

резерві

мерзімі 
өткен бе-
решек

9 10 11 12 13 14 15 16 17
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                     тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
        лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар 

туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар 

туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 
үшін) берілген қарыздар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды «өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыратын 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жыл сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) 
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне 
одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар Нысанға қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда «өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтан-

дыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сақтанушыларға ұсынған қарыздар туралы 
ақпарат көрсетіледі.

6. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 35-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта 
жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 35 - I(R)O_Q
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: сақтандыру брокері 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде 
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№ 
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Барлығы 

кестенің жалғасы
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9 10 11 12 13 14 15 16 17
… 
Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған 
қайта сақтандыру шарттары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған 
қайта сақтандыру шарттары туралы есеп

1-тарау. 
Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының сақтандыру 
брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп» ныса-
нын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру брокері тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) 
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне 
одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. 
Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда Қазақстан Республикасының резиденттері - сақтандыру брокерлерінің 
делдалдылығы арқылы (сақтандыру брокерінің қатысуымен) есепті кезеңнің басынан 
бастап жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

6. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 36-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған 
сақтандыру шарттары туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 36- I(R)O_Q
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: сақтандыру брокері 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Р/с
 № 

Сақтандыру 
шартының 
нөмірі

Сақтандыру 
шартын жа-
сасу күні 

Сақтандыру 
шартының 

қолданылу мерзімі

Сақтану-
шының 
атауы

Сақтандыру-
шының 
атауы

1 2 3 4 5 6
1
2
3
...

Барлығы 

кестенің жалғасы:
Пайда 

алушының 
атауы

Сақтандыру 
сыныбы 

(түрі)

Сақтандыру 
сыйлық-
ақысының 

мөлшері, (мың 
теңгемен)

Сақтандыру шар-
ты бойынша 

сақтандыру сомасы 
(міндеттеме көлемі) 

(мың теңгемен)

Сақтандыру 
брокерінің комис-
сиясы (сақтандыру 
сыйлықақысынан 

пайызбен)
7 8 9 10 11
…     

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған 
сақтандыру шарттары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған 
сақтандыру шарттары туралы есеп

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының сақтандыру 

брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру брокері тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) 
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне 
одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 5. Нысанда Қазақстан Республикасының резиденттері - сақтандыру брокерлерінің 

атынан (сақтандыру брокерінің қатысуымен) жəне сақтанушылардың тапсырмасы 
бойынша есепті кезеңнің басынан бастап жасалған сақтандыру шарттары бойынша 
ақпарат көрсетіледі.

6. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 37-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің 
есептілікті ұсыну қағидалары

1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің 
есептілікті ұсыну қағидалары «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 
мен сақтандыру брокерлерінің (бұдан əрі – Ұйымдар) Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкіне (бұдан əрі – уəкілетті орган) есептілікті ұсыну тəртібін айқындайды.

2. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен 
көрсетіледі.

3. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер, Норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген «Валюталарды 
айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау жəне қолдану тəртібін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы 
№ 15 қаулысымен жəне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 
22 ақпандағы № 99 бұйрығымен айқындалған нарықтық айырбас бағамы бойынша 
көрсетіледі.

4. Ұйым тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 
(қоса алғанда) мерзімде уəкілетті органға есептілікке түсіндірме жазбаны ұсынады. 
Түсіндірме жазбада мынадай:

1) есепті кезеңде болған өзгерістер туралы (Ұйымның есеп саясатына сəйкес 
жиынтық шамаларды сипаттаумен əр бап бойынша ашып көрсетіледі);

2) Ұйымның сақтандыру пулына қатысуы туралы, оның ішінде: сақтандыру пулына 
қатысушылардың атауы, бірлескен қызмет туралы шарттың жасалған күні, жасалған 
тең сақтандыру шарттары туралы ақпарат (шарттардың саны, жауапкершілік көлемі 
жəне үлесі, сақтандыру сыйақыларының жəне тең сақтандыру шарттары бойынша 
сақтандыру төлемдерінің сомасы);

3) есепті кезең ішінде Ұйымды басқару органдарының отырыстарды (жиналы-
старды) өткізген күнін, күн тəртібін жəне қабылданған шешімдер туралы көрсетумен 
Ұйымды басқару туралы;

4) инвестициялық жəне өзге қызметтен түскен кірістер жəне басқа шығыстар туралы;
5) Ұйымның акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлғаларға қатысуы ту-

ралы (сатып алынған акциялардың саны, сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу 
бағасы, баланстық құн, жарғылық капиталға қатысу үлесі) туралы;

6) Ұйымның екінші деңгейдегі банктерден жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алған қарыздары туралы ақпарат көрсетіледі.

5. Есепті жылдың 1 (бірінші) тоқсанындағы түсіндірме жазбада есепті жылдан кейінгі 
айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде Ұйымның өткен қаржы 
жылындағы аудиті туралы мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) аудиторлық ұйымның толық атауы;
2) аудит басталған күн;
3) аудит аяқталған күн;
4) лицензияның нөмірі жəне берілген күні;
5) міндетті аудитті жүргізу бойынша біліктілік талаптарға сəйкестігі (иə/жоқ);
6) орналасқан жері (заңды жəне нақты мекенжайы);
7) байланыс телефондары;
8) факс номері;
9) электрондық пошта.
6. Есептілік уəкілетті органға автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе арқылы 

электрондық форматта ұсынылады.
7. Уəкілетті органның қателерді айқындауы (нысан ішіндегі жəне нысанаралық 

бақылау) Ұйымға қателерді жою үшін есептілікті қайтаруға негіз болып табылады.
8. Есепті күндегі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші 

басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлғалар жəне 
орындаушы қол қояды, мөрмен расталады жəне Ұйымда сақталады.

Уəкілетті органның талабы бойынша, Ұйым сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс 
күнінен кешіктірмей, түзетілмеген жəне өшірілмеген есептілікті қағаз тасымалдағышта 
ұсынады.

9. Электрондық форматта ұсынылған деректердің қағаз түрінде ұсынатын деректер-
мен сəйкестігін бірінші басшы (ол болмаған кезеңде есепке қол қоюға уəкілетті тұлға) 
жəне бас бухгалтер қамтамасыз етеді.

10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру брокері қайта 
ұйымдастырылған жағдайда есептілікті уəкілетті органға осы тұлғалар сақтандыру 
қызметiн жүзеге асыру құқығына жəне (немесе) сақтандыру брокерiнiң қызметiн 
жүзеге асыру құқығына лицензияны уəкiлеттi органға қайтарған күнге дейін ұсынады.

11. Сақтандыру (қайта сақнадыру) ұйымын ерікті түрде тарату кезінде, есептілік 
уəкілетті органның ерікті тарату туралы рұқсатын берген күнге дейін ұсынылады.

12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мəжбүрлі түрде тарату кезінде, есептілік 
уəкілетті органға уəкілетті орган лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға 
дейін ұсынылады.

13. Сақтандыру брокерін тарату кезінде есептілік уəкілетті органға уəкілетті орган 
лицензиядан айыру туралы шешім қабылдаған күнге дейін немесе уəкілетті органға 
сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияны қайтарып алған 
күнге дейін ұсынылады.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
19 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16256 болып енгізілді. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан              №254              Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының 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 Респуб-
ликасының Əд ілет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
«Рес публикалық 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 департа-
ментіне 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 ком-
муникациялар 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 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 №254 қаулысына қосымша

Зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің тізбесі
 
1. «Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы міндетті 

зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне ерікті зейнетақы 
жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын есепке алуды жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 
26 шілдедегі № 201 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8654 болып тіркелген, 2013 жылғы 2 қазанда «Заң газеті» газетінде № 
148 (2349) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы 
шоттарындағы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-
ры жəне ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын есепке алуды 
жүргізу қағидаларында:



 1 НАУРЫЗ 2018 ЖЫЛ 19РЕСМИ

(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотына сомалар келіп түскен кезде 

БЖЗҚ жəне (немесе) ЕЖЗҚ келіп түскен соманы сомалар келіп түскен күннің басындағы 
ағымдағы құны бойынша айқындалатын шартты бірліктердің балама санына қайта 
есептейді. Салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотынан сомаларды есептен 
шығару бойынша БЖЗҚ жəне (немесе) ЕЖЗҚ есептен шығару күнінің басындағы шарт-
ты бірліктің ағымдағы құны бойынша, оның ішінде:

1) төлемдердің жəне (немесе) зейнетақы жинақтары аударымдарының сомаларын;
2) қате есепке жатқызылған міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік 

зейнетақы жарналарының, ерікті зейнетақы жарналарының жəне өсімпұл сомаларын;
3) əскери қызметшілердің (мерзімді қызметтегі əскери қызметшілерден басқа), 

арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметтің қызметкерлерінің, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу 
жəне нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған 
адамдардың пайдасына 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін бюджет қаражаты есебінен 
аударылған міндетті зейнетақы жарналары сомасының 50 (елу) пайызын қайтаруды 
есептен шығару бойынша операцияларды жүзеге асырады.»;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарынан сомалар-

ды есептен шығару операциялары бойынша инвестициялық кірісті есептеу, есептен 
шығару тəртібін қосқанда, салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шотта-
рында зейнетақы жинақтарын жəне төлемдерді жеке есепке алу операцияларының 
тізбесі жəне жүргізу тəртібі БЖЗҚ-ның жəне (немесе) ЕЖЗҚ-ның ішкі құжаттарында 
айқындалады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«12. Салымшының (алушының) БЖЗҚ-дағы жəне (немесе) ЕЖЗҚ-дағы жеке 

зейнетақы шоты:
1) аударылған зейнетақы жинақтары жəне ерікті зейнетақы жарналарының түсімдері 

қайтарылмаған жағдайда, ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы жинақтары БЖЗҚ-дан ЕЖЗҚ-ға немесе ЕЖЗҚ-дан БЖЗҚ-ға немесе бір ЕЖЗҚ-
дан басқа ЕЖЗҚ-ға аударылған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні өткеннен кейін;

2) салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары, 
аударылған зейнетақы жинақтарын қайтару, зейнетақы жинақтарының түсімдері, 
өсімпұл жəне Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы заңнамасына сəйкес өзге түсімдер болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтары 
сақтандыру ұйымына аудару жүзеге асырылған күннен бастап 12 (он екі) ай өткен соң;

3) салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары, 
төленген зейнетақы жинақтарын қайтару, зейнетақы жинақтарының түсімдері, өсімпұл 
жəне Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына 
сəйкес өзге түсімдер болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтары төленген күннен ба-
стап 12 (он екі) ай өткен соң;

4) жеке зейнетақы шоты ашылған күннен бастап салымшының (алушының) жеке 
зейнетақы шотында түсімдер жəне зейнетақы жинақтары болмаған жағдайда, жеке 
зейнетақы шоты ашылған күннен бастап 36 (отыз алты) ай өткен соң; 

5) салымшының (алушының) БЖЗҚ-дағы жəне (немесе) ЕЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы 
шотында зейнетақы жинақтары болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын аудару 
жүзеге асырылатын ерікті зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақы жинақтарын 
аудару туралы өтініш келіп түскен күні жабылады.».

2. «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке алуға арналған автоматтандырылған 
ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 218 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8801 болып тіркелген, 2013 жылғы 
12 желтоқсанда «Заң газеті» газетінде № 187 (2388) жарияланған) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 
алуға арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптарда:

18-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) барлық аппараттық құралдарда кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) болады 

жəне (немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады жəне 
(немесе) олар істен шыққан жағдайда аппараттық құралдарды жедел ауыстыру 
мүмкіндігі болады;».

3. «Зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына, сондай-ақ бір ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан 
басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ауыстыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 
31 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9326 
болып тіркелген, 2014 жылғы 25 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, сондай-ақ бір ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорынан басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ауысты-
ру қағидаларында:

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Жөнелтуші қордың кастодиан банкі салымшының (алушының) зейнетақы 

жинақтарын Алушы қорға ауыстыруға Жөнелтуші қордың МТ 102 форматындағы төлем 
хабарламасын алған кезде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 14365 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының жəне 
төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларында белгіленген төлемдер белгілеу 
кодтарын көрсете отырып, ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған 
салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын төлем хабарламасын алған бір 
операциялық күннің ішінде Алушы қорға ауыстырады.».

4. «Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру 
ұйымына ауыстыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 32 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9325 болып тіркелген, 2014 жылғы 25 сəуірде 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы 
жинақтарын сақтандыру ұйымына ауыстыру қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Салымшы (алушы) зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына ауыстыру 

мақсатында Жөнелтуші қорға мынадай құжаттарды ұсынады:
1) Жөнелтуші қордың iшкi құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы 

жинақтарын ауыстыру туралы өтініш; 
2) сəйкестендіру үшін салымшының (алушының) жеке басын куəландыратын құжаты;
3) салымшы (алушы) сақтандыру ұйымымен жасаған зейнетақы аннуитеті шартының 

түпнұсқасы.»;
4, 5, 6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Сенім білдірілген тұлға Қағидалардың 2-тармағының 1) жəне 3) тармақшаларында 

көрсетілген құжаттардан басқа сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарын ауыстыру 
мақсатында Жөнелтуші қорға қосымша мыналарды ұсынады:

1) егер сенімхатта сенім білдіруші тұлғаның бір мезгілде бірнеше ұйымда мүддесін 
білдіру бойынша өкілеттіктер болған жағдайда, нотариат куəландырған сенімхаттың 
түпнұсқасы немесе оның нотариат куəландырған көшірмесі;

2) салымшының (алушының) жеке басын куəландыратын құжаттың нотариат 
куəландырған көшірмесі;

3) сəйкестендіру үшін сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаты.
5. Жөнелтуші қор зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтініште толтырылуға 

тиіс мəліметтердің дұрыс көрсетілуін тексереді жəне салымшыға (алушыға) немесе 
сенім білдірушіге ұсынылған құжаттардың толық тізбесін жəне оларды қабылдау 
күнін көрсете отырып, Жөнелтуші қордың iшкi құжатымен бекітілген нысан бойынша 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.

Егер салымшы (алушы) Заңның 31-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында, 
32-бабының 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген адам болса, Жөнелтуші 
қор «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы мен Жөнелтуші 
қордың арасында жасалған шарт шеңберінде өтініш берген салымшының (алушының) 
белгіленген мерзімсіз бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігінің болуы туралы 
мəліметтерді сұратады.

Егер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Жөнелтуші қор болса, онда жоғарыда 
көрсетілген мəліметтер орталықтандырылған мүгедектер дерекқорынан сұратылады.

Егер салымшы (алушы) Заңның 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында 
көрсетілген адам болса, Жөнелтуші қор автоматтандырылған ақпараттық жүйеде 
жиынтығында кемінде күнтізбелік 60 (алпыс) ай міндетті кəсіптік зейнетақы жарна-
ларының төлену фактісін тексереді.

6. Жөнелтуші қор құжаттарды қабылдау кезінде:
1) Қағидалардың 2 немесе 4-тармақтарында көзделген құжаттардың толық емес 

топтамасын ұсынған;
2) салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары 

болмаған не салымшының (алушының) атына ашылған жеке зейнетақы шоты болмаған;
3) зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтініш берген күні салымшының 

(алушының) немесе сенім білдірілген адамның жеке басын куəландыратын құжаттың 
қолданылу мерзімі аяқталған;

4) зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтінішті беру күні сенімхаттың қолданылу 
мерзімі аяқталған не сенімхаттың Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының 
оны ресімдеуге қойылатын талаптарына сəйкес болмаған;

5) салымшының (алушының) жеке зейнетақы шоттарындағы міндетті зейнетақы 
жарналары жəне (немесе) міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне (немесе) 
ерікті зейнетақы жарналары (болған кезде) бойынша зейнетақы жинақтарының сома-
сы зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтініш берілген күні зейнетақы аннуитеті 
шартында көрсетілген зейнетақы жинақтары сомасынан аз болған;

6) салымшының (алушының) мерзімсіз бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігінің 
белгіленуі туралы мəліметтері болмаған;

7) зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтініш берілген күні міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарының төленуі жиынтығында күнтізбелік 60 (алпыс) айдан кем 
болған жағдайларда зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтінішті қабылдаудың 
жəне орындаудың мүмкін болмау себептерін көрсете отырып, салымшыға (алушыға) 
немесе сенім білдірілген адамға дəлелді жазбаша жауап ұсынады.

7. Жөнелтуші қор салымшының (алушының) немесе сенім білдірілген адамның 
зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтінішін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күні ішінде зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтінішті орындаудың мүмкін еместігі 
себептерін көрсете отырып мынадай:

1) салымшының (алушының) жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген аты-
жөні, əкесінің аты (бар болса), туған күні, жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН), 
Жөнелтуші қордың дерекқорында көрсетілген аты-жөні, əкесінің аты (бар болса), туған 
күні, ЖСН сəйкес келмеген;

2) зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтініште көрсетілген мəліметтердің 
Қағидалардың 2 немесе 4-тармақтарына сəйкес ұсынылған құжаттарда көрсетілген 
мəліметтерге сəйкес келмеген;

3) салымшының (алушының) Заңның 11-бабының 1-тармағында, 31-бабының 
1-тармағы 2) жəне 3) тармақшаларында жəне 32-бабының 1-тармағы 4) жəне 3) 
тармақшаларында көрсетілген адамдардың санатына сəйкес келмеген;

4) егер салымшының (алушының) жеке зейнетақы шоттарындағы міндетті зейнетақы 
жарналары жəне (немесе) міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне (немесе) ерікті 
зейнетақы жарналары (болған кезде) бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 
зейнетақы жинақтарын ауыстыру туралы өтініш берілген күні зейнетақы аннуитеті 
шартында көрсетілген зейнетақы жинақтары сомасынан аз болған;

5) Қағидалардың 2 немесе 4-тармақтарына сəйкес ұсынылған құжаттардың 
Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес келмеген жағдайларда оған дəлелденген жауапты жазбаша 
нысанда жібереді.»;

9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«9. Ауыстыру күні міндетті зейнетақы жарналары жəне (немесе) міндетті кəсіптік 

зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары сомасы 
жеткіліксіз болған кезде, Жөнелтуші қор Қағидалардың 2 немесе 4-тармақтарында 
көзделген салымшының (алушының) немесе алушының зейнетақы жинақтарын 
ауыстыру туралы өтінішінде көрсетілген ерікті зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын пайдалануға салымшының (алушының) 
келісімі болған жағдайда міндетті зейнетақы жарналары жəне (немесе) міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарына қосымша 
ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын ау-
ыстырады.».

5. «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
шартты жасасу қағидаларын жəне оның үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі №137 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11974 тіркелген, 
2015 жылғы 16 қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларында:

2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Шартты жасасу - БЖЗҚ немесе ЕЖЗҚ қызметкерлері ерікті зейнетақы жарна-

ларын тарту үшін жүзеге асыратын, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі 
жəне инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметтің мəселелері бойынша 
консультациялық қызметтер көрсетуді, БЖЗҚ жəне ЕЖЗҚ жəне (немесе) жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің басқа да субъектілерінің қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде 
жарнамалық сипаттағы ақпаратты таратуды, Шартты дайындау жəне қол қою бойынша: 

салымшының (алушының) пайдасына - бір жағынан ЕЖЗҚ немесе ЕЖЗҚ өкілі 
арасындағы жəне екінші жағынан салымшы (алушы) арасындағы; 

алушының пайдасына - нəтижесі бойынша Шартты тіркеу жүргізілетін, бір жағынан 
ЕЖЗҚ немесе ЕЖЗҚ өкілі арасындағы, екінші жағынан салушы жəне үшінші жағынан 
алушы арасындағы іс-қимылдарды қамтитын іс-шаралар.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Шартты өзінің пайдасына жасау салымшы (алушы) БЖЗҚ-ға немесе ЕЖЗҚ-

ға, оның ішінде БЖЗҚ немесе ЕЖЗҚ интернет-ресурсы арқылы жеке өтініш берген 
кезде жасалады. 

Шартты үшінші тұлғаның пайдасына жасау салымшы жəне алушы немесе нотариат 
куəландырған сенімхат негізінде кəмелетке толмаған адамның заңды өкілі БЖЗҚ-ға 
немесе ЕЖЗҚ-ға жеке өтініш берген кезде жасалады. 

Жеке тұлғаның еріктізейнетақы жарналарын есепке алу үшін БЖЗҚ-да немесе 
ЕЖЗҚ-да ашылған дербес зейнетақы шоты болған жағдайда ерікті зейнетақы жар-
наларын есепке алуға арналған дербес зейнетақы шотын қайталап ашу жүзеге асы-
рылмайды.»;

2-қосымша осы Зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
тізбесіне қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

Зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің тізбесіне қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 17 шілдедегі №137 қаулысына 2-қосымша 

1-нысан

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы

ШАРТТЫҢ ҮЛГІЛІК НЫСАНЫ

_________________қаласы        20__жылғы «___»______№________

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
____________________________________________________________________
                (Жарғыға сəйкес атауы, орналасқан жері)
бұдан əрі «Қор» деп аталады,___________________________________________
____________________________________________________________________
     (Жарғы немесе сенімхат)
негізінде іс-əрекет жасайтын___________________________________________
_____________________________________________________________ арқылы
                     (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
бір жағынан, жəне жеке тұлға __________________________________________
____________________________________________________________________
   тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
____________________________________________________________________
туған күні, тұрғылықты жері, жеке басын куəландыратын құжат,
____________ _______ жылғы «___» _________ берілген ___________________,
                     (кім)                            (берген күні)                         (сериясы, нөмірі)
___________________ жеке сəйкестендіру нөмірі бар, бұдан əрі «Салымшы 

(Алушы)» деп аталады, екінші жағынан, осы Ерікті зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты (бұдан əрі - Шарт) мына төмендегілер 
жайында жасасты: 

 1. Шарттың мəні
 1. Салымшы (Алушы) Шартқа сəйкес ерікті зейнетақы жарналарын енгізеді, ал Қор 

оларды қабылдауға жəне Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңнамасына жəне Шарттың талаптарына сəйкес міндеттерді орындауға 
міндеттенеді.

 2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
 2. Қор:
1) ерікті зейнетақы жарналарын қабылдауға;
2) Салымшыға (Алушыға) № _________ жеке зейнетақы шотын ашуға;
3) Салымшының (Алушының) зейнетақы жинақтарын жəне оған жасалған зейнетақы 

төлемдерінің жеке есебін жүзеге асыруға;
4) Салымшының (Алушының) зейнетақы жинақтарына инвестициялық кірісті 

есептеуге;
5) Салымшыға (Алушыға) оның сұратуы бойынша жеке зейнетақы шоты ашыл-

ған күннен бастап кез келген сұратылған күнге ақы алмай-ақ, оның зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты беруге, сондай-ақ «Қазақстан Республика-
сында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі - Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң) 
57-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, оның зейнетақы жарналары ту-
ралы ақпаратқа рұқсат берудің электрондық жəне өзге тəсілдерін қамтамасыз етуге;

6) Шартты жасасу кезінде Салымшыны (Алушыны) Қордың зейнетақы қағидала-
рымен таныстыруға;

7) Салымшының (Алушының) сұратуы бойынша Салымшының (Алушының) 
мүддесін қозғайтын барлық өзгерістер туралы, сондай-ақ Қордың зейнетақы 
қағидаларына енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат беруге;

8) Салымшының (Алушының) сұратуы бойынша жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 
жұмыс істеуі жəне инвестициялық портфельді басқару қызметі мəселелері бойынша 
оған ақысыз консультациялық қызметтер көрсетуге;

9) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 34-бабы 9-тармағының 5) 
тармақшасына сəйкес зейнетақы активтері есебінен Қордың инвестициялық порт-
фелінің құрылымы туралы мəліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға;

10) Салымшының (Алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз етуге;

11) Салымшының (Алушының) өтініші бойынша Салымшының (Алушының) 
зейнетақы жинақтарын Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда жəне қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды жəне қадағалауды 
жүзеге асыратын уəкілетті органның (бұдан əрі - уəкілетті орган) нормативтік құқықтық 
актілерінде көзделген тəртіпте ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру 
ұйымына аударуға;

12) өзінің деректемелері өзгерген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде 
бұл туралы Салымшыға (Алушыға) қазақ жəне орыс тілдеріндегі кемінде 2 (екі) мерзімді 
баспасөз басылымында хабарландыру жариялау арқылы хабарлауға;

13) Салымшы (Алушы) қайтыс болған жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге 
асырған адамға Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда белгіленген шекте жер-
леуге арналған біржолғы төлемді төлеуге;

14) Салымшы (Алушы) қайтыс болған жағдайда, оның жеке зейнетақы шотындағы 
зейнетақы жинақтарының барлық сомасын Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасында белгіленген тəртіпте Салымшының (Алушының) мұрагеріне 
(мұрагерлеріне) төлеуге;

15) Қордың міндеттемелерін орындауға ықпал ететін Салымшының (Алушының) 
деректемелері өзгерген жағдайда, автоматтандырылған ақпараттық жүйеге бұл 
өзгерістерді растайтын құжаттардың негізінде тиісті өзгерістерді енгізуге;

16) Салымшы (Алушы) елу жасқа толған жағдайда не Салымшы (Алушы) мүгедек 
болып табылған жағдайда, не Салымшы (Алушы) Қазақстан Республикасынан тыс 
жерге тұрақты тұру үшін шыққан жəне Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 
33-бабына сəйкес зейнетақы жинақтарын алуға құқығы туындаған жағдайда, зейнетақы 
жинақтарын Шартта белгіленген тəртіпте төлеуді жүзеге асыруға;

17) Салымшыға (Алушыға) комиссиялық сыйақының шамасын күнтізбелік жыл 
басталғанға дейінгі 1 (бір) айдан кешіктірмей, қазақ жəне орыс тілдеріндегі кемінде 2 
(екі) баспасөз басылымында жария ету арқылы хабарлауға міндетті.

3. Қор:
1) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 53-бабында белгіленген шекті 

шамадан аспайтын мөлшерде комиссиялық сыйақы алуға;
2) зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мəселелер бойынша Қазақстан 

Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасында көзделген тəртіпте 
сотта Салымшының (Алушының) мүддесін білдіруге;

3) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңнамасына сəйкес Салымшының (Алушының) құқықтарына қысым жасамайтын жəне 
төмендетпейтін өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

4. Салымшы (Алушы) Қордың міндеттемелерін орындауына ықпал ететін барлық 
өзгерістер туралы олар басталған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде рас-
тайтын құжаттарды ұсына отырып, Қорға хабарлауға міндетті.

5. Салымшы (Алушы) ерiктi зейнетақы жарналарын төлеу мөлшерi мен кезеңдiлігiн 
дербес айқындайды.

6. Салымшы (Алушы):
1) Қордың зейнетақы қағидаларымен танысуға;
2) өзінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты алуға;
3) Қордан жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі жəне инвестициялық порт-

фельді басқару қызметі мəселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызметтер алуға;
4) зейнетақы жинақтарын Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда жəне 

уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тəртіпте ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру ұйымына аударуға;

5) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 33-бабына сəйкес құқық туындаған 
кезде Шартта белгіленген тəртіпте Қордан зейнетақы төлемдерін алуға;

6) өзінің зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасында белгіленген тəртіпте мұраға қалдыруға;

7) Қордың іс-əрекетіне сот тəртібінде шағым жасауға құқылы.
3. Ерікті зейнетақы жарналарын енгізу, зейнетақы жинақтарын аудару жəне 

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тəртібі мен талаптары
 7. Ерікті зейнетақы жарналары Шарттың 5-тармағына сəйкес белгілеген мөлшерде 

жəне кезеңділікпен енгізіледі.
8. Зейнетақы төлемдері Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 33-бабына 

сəйкес жүргізіледі. Зейнетақы төлемдерін алу тəртібі Қордың зейнетақы қағидаларында 
айқындалады.

9. Зейнетақы жинақтарын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру 
ұйымына аудару тəртібі мен талаптары Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда 
жəне уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде жəне Қордың зейнетақы 
қағидаларында көзделген.

 4. Қордың сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, 
Салымшының (Алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 

ақпаратты ұсыну тəртібі
10. Қор Салымшыға (Алушыға) ұсынатын зейнетақы жинақтарының жай-күйі ту-

ралы ақпаратта:
1) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, Қорға зейнетақы 

жарналарының, өсімпұлдың, зейнетақы жинақтары аударымдарының сомасы;
2) сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы жағдай бойынша зейнетақы 

жинақтарының сомасы жəне есептелген инвестициялық кіріс сомасы;
3) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 53-бабына сəйкес Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы бекіткен жəне сұратылатын кезеңнің 
соңында қолданыстағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақының жəне 
зейнетақы активтерінің шамасы;

4) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, Қордан зейнетақы төлем-
дерінің жəне (немесе) зейнетақы жинақтары аударымдарының жəне (немесе) ұсталған 
жеке табыс салығының сомасы;

5) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, салымшының (алушының) 
жеке зейнетақы шотында көрсетілетін өзге де операциялардың сомасы туралы 
мəліметтер қамтылады.

11. Егер Салымшының (Алушының) сұратуында өзгеше көрсетілмесе, Салымшының 
(Алушының) сұратуы бойынша ол сұратқан кез келген күндегі Қор ұсынатын ақпаратта 
Шарттың 10-тармағында аталған, сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы 
жағдай бойынша жасалған мəліметтер қамтылады.

12. Қор Салымшыны (Алушыны) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы хабар-
лауды оның сұратуы бойынша кез келген сұратылған күні ақысыз жүргізеді.

13. Салымшының (Алушының) өтініші бойынша хабарлау байланыс құралдары 
(пошта, электрондық пошта жəне Қордың зейнетақы қағидаларында көзделген басқа 
байланыс құралдары) арқылы немесе Салымшы (Алушы) жеке өтініш жасаған кезде 
жүргізіледі.

5. Тараптардың міндеттемелерді орындамаған жағдайдағы жауапкершілігі
14. Тараптар Шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерді орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін Шартта жəне Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасында белгіленген тəртіпте жауапкершілік атқарады.

15. Қордың кінəсінен зейнетақы жинақтары аударымын кешіктірген жағдайда, Қор 
Салымшының (Алушының) пайдасына аударылуға жататын зейнетақы жинақтарының 
сомасына əрбір кешіктірілген күнге (аударым жасау күнін қоса алғанда) Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 2,5 еселенген 
мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.

16. Қор зейнетақы төлемдерін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін құқықтары бұзылған 
адамның пайдасына төлемдер сомасына əрбір кешіктірілген күнге (төлем жүргізу 
күнін қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру 
мөлшерлемесінің 1,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.

17. Өсімпұлды төлеу Қорды зейнетақы жинақтары аударымы (зейнетақы төлемдерін 
жүзеге асыру) бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

18. Шартта реттелмеген жауапкершілік мəселелері Қазақстан Республикасының 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес реттеледі.

6. Еңсерілмейтін күш салдарынан міндеттемелерді орындамаған жағдайда 
тараптардың жауапкершілігі

 19. Егер еңсерілмейтін күш салдарынан тиісінше орындауға мүмкін болма-
са, Шарттың тараптары Шарт бойынша мiндеттемелерді ішінара немесе толық 
орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

20. Өрт, су тасқыны, зілзала, табиғи апаттар, қоршауда қалу, ереуілдер, əскери 
іс-қимылдар, террорлық актілер жəне тараптар болжай алмаған жəне Шарттың 
орындалуына тікелей əсер еткен осыған ұқсас өзге де жағдайлар еңсерілмейтін күш 
жағдайлары болып табылады.

21. Қор Салымшының (Алушының) сұратуы бойынша Шарттың 20-тармағында көр-
се тілген жағдайлардың туындағанын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

7. Шартты өзгерту немесе бұзу тəртібі мен талаптары
22. Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша Қазақстан Республикасының 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында тікелей айқындалмаған 
жəне енгізілуі Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңнамасына қайшы келмейтін ережелер бойынша ғана жазбаша түрде өзгертіледі 
жəне толықтырылады.

23. Шарт:
1) заңды күшіне енгізілген сот шешімінің негізінде;
2) Шарт бойынша зейнетақы жинақтары мен зейнетақы жарналарының түсімдері 

болмаған жағдайда, Салымшының (Алушының) бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
3) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотын ашқан күннен бастап 36 (отыз 

алты) ай ішінде зейнетақы жинақтары мен зейнетақы жарналарының түсімдері болмаған 
жағдайда, Қордың бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;

4) аударылған зейнетақы жинақтарының қайтарылуы жəне зейнетақы түсімдері 
болмауы талабымен зейнетақы жинақтарын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына 
аударған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні өткен болса;

5) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында ақша болмауы талабы-
мен зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударған күннен бастап 12 (он екі) 
ай өткен болса;

6) төленген зейнетақы жинақтарының қайтарылуы жəне зейнетақы түсімдері бол-
мауы талабымен зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге асырған күннен бастап 12 
(он екі) ай өткен болса;

7) Қордағы Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы 
жинақтары болмауы талабымен ерікті зейнетақы жарналары есебінен жасалған 
зейнетақы жинақтарын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына аудару туралы өтініш 
келіп түскен күні бұзылады.

8. Шарттың қолданылу мерзімі
 24. Шарт қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
25. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін Шарт 

қолданыста болады.
9. Қорытынды ережелер

 26. Қазақстан Республикасының соттары Тараптардың Шарт бойынша реттел-
меген дауларын Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы 
заңнамасына сəйкес қарайды.

27. Тараптар Шарттың мəніне қатысты жəне Шарт бойынша тараптардың қарым-
қатынастарын реттейтін Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңнамасын сақтауға міндеттенеді.

28. Шарт 4 данада, əрқайсысының заңды күші бірдей, қазақ жəне орыс тілдерінде 
екі данадан жасалады.

10. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері мен қолдары

ҚОР 
__________________________
(Қордың атауы, бизнес сəйкестендіру 
нөмірі 
_________________________________
банк деректемелері 
_________________________________
Қордың (оның филиалының немесе 
Шартты жасасу орны болып табылатын 
өзге бөлімшесінің) заңды мекенжайы, 
телефон нөмірі, факсы, e-mail) 
_________________________________
Қор өкілінің (тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса) қолы) 

мөр орны (бар болса)

САЛЫМШЫ (АЛУШЫ)
__________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

__________________________________
жеке сəйкестендіру нөмірі
__________________________________
тұрғылықты жері, телефон нөмірі, 
e-mail)
зейнетақы қағидаларымен танысты:

__________________________________
Салымшының (Алушының) қолы

 2-нысан

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы

ШАРТТЫҢ ҮЛГІЛІК НЫСАНЫ
_________________қаласы 20__жылғы «___»______№________

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 
____________________________________________________________________
                (Жарғыға сəйкес атауы, орналасқан жері)
бұдан əрі «Қор» деп аталады,__________________________________________
____________________________________________________________________
  (Жарғы немесе сенімхат)
негізінде іс-əрекет жасайтын ________________________________________
______________________________________________________________арқылы
 (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
бір жағынан, жəне заңды тұлға (немесе жеке тұлға) _____________________
____________________________________________________________________
 (Жарғыға сəйкес атауы, орналасқан жері - заңды тұлға үшін,
___________________________________________________________________
  тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),
____________________________________________________________________
 туған күні, тұрғылықты жері, жеке басын куəландыратын құжат,
____________ _______ жылғы «___» _________ берілген __________________,
                    (кім)                   (берген күні) (сериясы, нөмірі) - жеке тұлға үшін)
бұдан əрі «Салымшы» деп аталады, _____________________________________
____________________________________________________________________
  (Жарғы немесе сенімхат)
негізінде іс-əрекет жасайтын заңды тұлғаның өкілі _______________________
_____________________________________________________________ арқылы
 (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
екінші жағынан, жəне жеке тұлға ______________________________________
___________________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),
____________________________________________________________________
туған күні жəне тұрғылықты жері, жеке басын куəландыратын құжат,
____________ _______ жылғы «___» _________ берілген __________________,
                    (кім)                  (берген күні)               (сериясы, нөмірі)
________________________ жеке сəйкестендіру нөмірі бар, бұдан əрі «Алушы» деп 

аталады, үшінші жағынан, үшінші тұлғаның пайдасына осы Ерікті зейнетақы жарнала-
ры есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты (бұдан əрі - Шарт) мына 
төмендегілер жайында жасады:

 1. Шарттың мəні
 1. Салымшы Шартқа сəйкес Алушының пайдасына ерікті зейнетақы жарналарын 

енгізеді, ал Қор оларды қабылдауға жəне Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңнамасына жəне Шарттың талаптарына сəйкес міндеттерді 
орындауға міндеттенеді.

 2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
 2. Қор:
1) ерікті зейнетақы жарналарын қабылдауға;
2) Алушыға № _________ жеке зейнетақы шотын ашуға;
3) Алушының зейнетақы жинақтарын жəне оған жасалған зейнетақы төлемдерінің 

жеке есебін жүзеге асыруға;
4) Алушының зейнетақы жинақтарына инвестициялық кірісті есептеуге;
5) Алушыға жеке зейнетақы шоты ашылған күннен бастап кез келген сұрау салы-

натын күнге оның сұрау салуы бойынша зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпаратты ақы алмай беруге, сондай-ақ «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң) 57-бабында 
көзделген ережелерді ескере отырып, оның зейнетақы жарналары туралы ақпаратқа 
қолжетімділігінің электрондық жəне өзге де тəсілдерін қамтамасыз етуге;

6) Салымшыға Алушының Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының 
талаптарына сəйкес ресімделген жазбаша келісімі болған жағдайда Алушының 
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беруге;

7) Шартты жасасу кезінде Салымшыны жəне Алушыны Қордың зейнетақы 
қағидаларымен таныстыруға;

8) Алушының сұратуы бойынша Алушының мүддесін қозғайтын барлық өзгерістер 
туралы, сондай-ақ Қордың зейнетақы қағидаларына енгізілетін барлық өзгерістер мен 
толықтырулар туралы ақпарат беруге;

9) Алушының сұратуы бойынша жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі 
жəне инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мəселелері бойынша оған 
өтеусіз консультациялық қызметтер көрсетуге;

10) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 34-бабы 9-тармағының 5) тар-
мақшасына сəйкес зейнетақы активтері есебінен Қордың инвестициялық портфелінің 
құрылымы туралы мəліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға; 

11) Алушының зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпараттың құпиялылығын 
қамтамасыз етуге; 

12) Алушының өтініші бойынша Алушының зейнетақы жинақтарын Зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңда жəне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік 
реттеуді, бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті органның (бұдан əрі - 
уəкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тəртіпте ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорына немесе сақтандыру ұйымына аударуға;

13) өзінің деректемелері өзгерген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде 
бұл туралы Салымшыға жəне Алушыға қазақ жəне орыс тілдеріндегі кемінде 2 (екі) 
мерзімді баспасөз басылымында хабарландыру жариялау арқылы хабарлауға;

14) Алушы қайтыс болған жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге асырған 
адамға Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда белгіленген шекте жерлеуге 
арналған біржолғы төлемді төлеуге;

15) Алушы қайтыс болған жағдайда, оның жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы 
жинақтарының барлық сомасын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында 
белгіленген тəртіпте Алушының мұрагеріне (мұрагерлеріне) төлеуге;

16) Қордың міндеттемелерін орындауға ықпал ететін Алушының деректемелері 
өзгерген жағдайда, автоматтандырылған ақпараттық жүйеге бұл өзгерістерді растай-
тын құжаттардың негізінде тиісті өзгерістерді енгізуге;

17) Алушы елу жасқа толған жағдайда не Алушы мүгедек болып табылған жағдайда, 
не Алушы Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұру үшін шыққан жəне 
Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 33-бабына сəйкес зейнетақы жинақтарын 
алуға құқығы туындаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын Шартта белгіленген тəртіпте 
төлеуді жүзеге асыруға;

18) Салымшыға жəне Алушыға комиссиялық сыйақының шамасын күнтізбелік жыл 
басталғанға дейінгі 1 (бір) айдан кешіктірмей, қазақ жəне орыс тілдеріндегі кемінде 2 
(екі) баспасөз басылымында жария ету арқылы хабарлауға міндетті.

3. Қор:
1) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 53-бабында белгіленген шекті 

шамадан аспайтын мөлшерде комиссиялық сыйақы алуға;
2) зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мəселелер бойынша Қазақстан 

Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасында көзделген тəртіпте 
сотта Салымшының жəне Алушының мүддесін білдіруге;

3) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына 
сəйкес Салымшының жəне Алушының құқықтарына қысым жасамайтын жəне 
төмендетпейтін өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

4. Салымшы ерiктi зейнетақы жарналарын төлеу мөлшерi мен кезеңдiлігiн дер-
бес айқындайды.

5. Алушы Қордың міндеттемелерін орындалуына ықпал ететін барлық өзгерістер ту-
ралы олар басталған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде растайтын құжаттарды 
ұсына отырып, Қорға хабарлауға міндетті.

6. Салымшы:
1) Қордың зейнетақы қағидаларымен танысуға;
2) өзінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты алуға;
3) Қордан жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі жəне зейнетақы активтерін 

инвестициялық басқару жөніндегі қызмет мəселелері бойынша өтеусіз консультациялық 
қызметтер алуға;

4) зейнетақы жинақтарын Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда жəне 
уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тəртіпте ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру ұйымына аударуға;

5) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 33-бабына сəйкес құқық туындаған 
кезде Шартта белгіленген тəртіпте Қордан зейнетақы төлемдерін алуға;

6) өзінің зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнама-
сында белгіленген тəртіпте мұраға қалдыруға;

7) Қордың іс-əрекетіне сот тəртібінде шағым жасауға құқылы.
7. Салымшы:
1) Алушының Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес ресімделген жазбаша келісімінің негізінде оның 
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуға;

2) Қордың іс-əрекетіне сот тəртібінде шағым жасауға құқылы.
3. Ерікті зейнетақы жарналарын енгізу, зейнетақы жинақтарын аудару жəне 

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тəртібі мен талаптары
8. Ерікті зейнетақы жарналары Шарттың 4-тармағына сəйкес белгілеген мөлшерде 

жəне кезеңділікпен енгізіледі.
9. Зейнетақы төлемдері Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 33-бабына 

сəйкес жүргізіледі. Зейнетақы төлемдерін алу тəртібі Қордың зейнетақы қағидаларымен 
айқындалады.

10. Зейнетақы жинақтарын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру 
ұйымына ауыстыру тəртібі мен талаптары Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда 
жəне уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде жəне Қордың зейнетақы 
қағидаларында көзделген.
 4. Қордың сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, Алушының 

зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты ұсыну тəртібі
 11. Қор Алушыға ұсынатын зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратта:
1) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, Қорға зейнетақы 

жарналарының, өсімпұлдың, зейнетақы жинақтары аударымдарының сомасы;
2) сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы жағдай бойынша зейнетақы 

жинақтарының сомасы жəне есептелген инвестициялық кіріс сомасы;
3) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 53-бабына сəйкес Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы бекіткен жəне сұратылатын кезеңнің 
соңында қолданыстағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақының жəне 
зейнетақы активтерінің шамасы;

4) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, Қордан зейнетақы 
төлемдерінің жəне (немесе) зейнетақы жинақтары аударымдарының жəне (немесе) 
ұсталған жеке табыс салығының сомасы;

5) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, салымшының (алушының) 
жеке зейнетақы шотында көрсетілетін өзге де операциялардың сомасы туралы 
мəліметтер қамтылады.

12. Егер Алушының сұрау салуында өзгеше көрсетілмесе, Алушының сұрау са-
луы бойынша ол сұрау салған кез келген күндегі Қор ұсынатын ақпаратта Шарттың 
11-тармағында аталған, сұрау салынатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы жағдай 
бойынша жасалған мəліметтер қамтылады.

13. Қор Алушыны зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы хабарлауды оның 
сұратуы бойынша кез келген сұратылған күні ақысыз жүргізеді.

14. Алушының өтініші бойынша хабарлау байланыс құралдары (пошта, электрондық 
пошта жəне Қордың зейнетақы қағидаларында көзделген басқа байланыс құралдары) 
арқылы немесе Алушы жеке өтініш жасаған кезде жүргізіледі.

5. Тараптардың міндеттемелерді орындамаған жағдайдағы жауапкершілігі
15. Тараптар Шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерді орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін Шартта жəне Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасында белгіленген тəртіпте жауапкершілік атқарады.

16. Қордың кінəсінен зейнетақы жинақтары аударымын кешіктірген жағдайда, Қор 
Алушының пайдасына аударылуға жататын зейнетақы жинақтарының сомасына əрбір 
кешіктірілген күнге (аударым жасау күнін қоса алғанда) Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мөлшерінде 
өсімпұл төлеуге міндетті.

17. Қор зейнетақы төлемдерін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін құқықтары бұзылған 
адамның пайдасына төлемдер сомасына əрбір кешіктірілген күнге (төлем жүргізу күнін 
қоса алғанда) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми 
мөлшерлемесінің 1,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.

18. Өсімпұлды төлеу Қорды зейнетақы жинақтарын аударымы (зейнетақы 
төлемдерін жүзеге асыру) бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

19. Шартта реттелмеген жауапкершілік мəселелері Қазақстан Республикасының 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес реттеледі.

 6. Еңсерілмейтін күш салдарынан міндеттемелерді орындамаған жағдайда 
тараптардың жауапкершілігі

 20. Егер еңсерілмейтін күш салдарынан тиісінше орындауға мүмкін болма-
са, Шарттың тараптары Шарт бойынша мiндеттемелерді ішінара немесе толық 
орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

21. Өрт, су тасқыны, зілзала, табиғи апаттар, қоршауда қалу, ереуілдер, əскери 
іс-қимылдар, террорлық актілер жəне тараптар болжай алмаған жəне Шарттың 
орын далуына тікелей əсер еткен осыған ұқсас өзге де жағдайлар еңсерілмейтін күш 
жағдайлары болып табылады.

22. Қор Салымшының немесе Алушының сұрау салуы бойынша Шарттың 
21-тармағында көрсетілген жағдайлардың туындағанын растайтын құжаттардың 
көшірмелерін ұсынады.

 7. Шартты өзгерту немесе бұзу тəртібі мен талаптары
 23. Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша Қазақстан Республикасының 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында тікелей айқындалмаған 
жəне енгізілуі Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңнамасына қайшы келмейтін ережелер бойынша ғана жазбаша түрде өзгертіледі 
жəне толықтырылады.

24. Шарт:
1) заңды күшіне енгізілген сот шешімінің негізінде;
2) Шарт бойынша зейнетақы жинақтары мен зейнетақы жарналарының түсімдері 

болмаған жағдайда, Салымшының немесе Алушының бастамасы бойынша біржақты 
тəртіпте;

3) Алушының жеке зейнетақы шотын ашқан күннен бастап 36 (отыз алты) ай ішінде 
зейнетақы жинақтары мен зейнетақы жарналарының түсімдері болмаған жағдайда, 
Қордың бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;

4) аударылған зейнетақы жинақтарының қайтарылуы жəне зейнетақы түсімдері 
болмаған жағдайда зейнетақы жинақтарын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына 
аударған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні өткен болса;

5) Алушының жеке зейнетақы шотында ақша болмаған жағдайда зейнетақы 
жинақтарын сақтандыру ұйымына аударған күннен бастап 12 (он екі) ай өткен болса;

6) төленген зейнетақы жинақтарының қайтарылуы жəне зейнетақы түсімдері 
болмаған жағдайда зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге асырған күннен бастап 12 
(он екі) ай өткен болса;

7) Қордағы Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары болмаған 
жағдайда ерікті зейнетақы жарналары есебінен жасалған зейнетақы жинақтарын ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорына аудару туралы өтініш келіп түскен күні бұзылады.

 8. Шарттың қолданылу мерзімі
 25. Шарт қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
26. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін Шарт 

қолданыста болады.

  9. Қорытынды ережелер
 27. Қазақстан Республикасының соттары Тараптардың Шарт бойынша реттел-

меген дауларын Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы 
заңнамасына сəйкес қарайды.

28. Тараптар Шарттың мəніне қатысты жəне Шарт бойынша тараптардың қарым-
қатынастарын реттейтін Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңнамасын сақтауға міндеттенеді.

29. Шарт 4 данада, əрқайсысының заңды күші бірдей, мемлекеттік тілде жəне орыс 
тілінде екі данадан жасалады.

 10. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері жəне қолдары
 

ҚОР
________________________________
(Қордың атауы, бизнес сəйкестендіру 
нөмірі 
________________________________
банк деректемелері 
________________________________
Қордың (оның филиалының немесе 
Шартты жасасу орны болып табылатын 
өзге бөлімшесінің) заңды мекенжайы, 
телефон нөмірі, факсы, e-mail) 
________________________________
(Қор өкілінің тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болса), қолы) 

мөр орны (бар болса)

САЛЫМШЫ
________________________________
(заңды тұлға үшін - атауы, бизнес 
сəйкестендіру нөмірі 
________________________________
банк деректемелері 
________________________________
орналасқан жері, телефон нөмірі, факс, 
e-mail)
________________________________
(жеке тұлға үшін - тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса)
________________________________
жеке сəйкестендіру нөмірі 
________________________________
тұрғылықты жері, телефон нөмірі, 
e-mail)
зейнетақы қағидаларымен танысты:
________________________________
Салымшының қолы
мөр орны (бар болса - заңды тұлға 
үшін)

АЛУШЫ
________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
________________________________
жеке сəйкестендіру нөмірі 
________________________________
тұрғылықты жері, телефон нөмірі, 
e-mail)
зейнетақы қағидаларымен танысты:
________________________________
Алушының қолы

 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
18 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16246 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан              № 255             Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2015 жылғы 28 қарашадағы № 209 
қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне əлеуметтік қамсыз-
дандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 
20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 28 қарашадағы № 209 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12529 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2016 
жылғы 14 қаңтарда № 7 (28735) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Осы қаулы Тізбенің 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-тармағының он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, жиырма бірінші жəне 
жиыр ма екінші абзацтарын жəне 2-тармағының үшінші − елуінші абзацтарын қоспа-
ғанда, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға 
жатады.».

2. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.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 оған 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 департа-
ментіне 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 ком-
муникациялар 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 О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі жəне 
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 
 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрі _____________А. Мұхамедиұлы
2018 жылғы 10 қаңтар

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
23 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16266 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан              №256            Алматы қаласы

«Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және 
өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, 

олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін 
пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға 

міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу 
әдістемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы 
№144 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға 
міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мəнін жəне ислам банктері 
үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар мен 
лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген, 2016 
жылғы 22 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 

31 тамыздағы жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы қаулы етеді:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің 
нормативтік мəндері жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп 
айырысу əдістемесінде:

50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«50. Ашық валюталық позиция - банктің жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер 

тобының) валютасындағы немесе тазартылған бағалы металдардағы талаптарының 
(міндеттемелерінің) банктің сол шетел валютасындағы немесе тазартылған бағалы 
металдардағы міндеттемелерінен (талаптарынан) асып кетуі.

Ұзын валюталық позиция – бұл талаптары (активтер мен шартты талаптардың 
жиынтық сомасы) банктің сол шетел валютасындағы немесе тазартылған бағалы 
металдардағы міндеттемелерінен (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің 
жиынтық сомасынан) асып кететін жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) 
валютасындағы немесе тазартылған бағалы металдардағы ашық валюталық позиция.

Қысқа валюталық позиция – бұл міндеттемелері (міндеттемелердің жəне шарт-
ты міндеттемелердің жиынтық сомасы) банктің сол шетел валютасындағы немесе 
тазартылған бағалы металдардағы талаптарынан (активтер мен шартты талаптардың 
жиынтық сомасынан) асып кететін жеке шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) 
валютасындағы немесе тазартылған бағалы металдардағы ашық валюталық позиция.

Валюталық позициялар есебіне мөлшері валюталардың айырбастау бағамының 
(тазартылған бағалы металдар құнының) өзгеруімен анықталатын, теңгемен көрсетілген 
талаптар (активтер мен шартты талаптардың жиынтық сомасы), міндеттемелер 
(міндеттемелердің жəне шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) енгізіледі.

Мөлшері бір шетел валютасынан артық айырбастау бағамының өзгеруімен 
анықталатын, теңгемен көрсетілген талаптар (активтердің, шартты жəне ықтимал 
талаптардың жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелердің, шартты жəне 
ықтимал міндеттемелердің жиынтық сомасы) Нормативтердің 51-тармағында 
белгіленген ашық валюталық позицияның мейлінше төмен лимитін иеленетін шетел 
валютасындағы валюталық позициялар есебіне енгізіледі.

Əрбір шетел валютасы бойынша жəне əрбір тазартылған бағалы металл бойынша 
ашық валюталық позиция жеке есептеледі.

Жекелеген шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер топтарының) валюталары 
(тазартылған бағалы металдары) бойынша ашық валюта позицияларын есептеу кезінде 
бірінші кезекте ХҚЕС-ке сəйкес қалыптастырылған резервтерді шегергенде активтер 
шоттарында жəне банктің міндеттемелері шоттарында ашылған əрбір шетел валютасы 
(тазартылған бағалы металы) бойынша шоттар сальдосы есептеледі.

Одан кейін ХҚЕС-ке сəйкес қалыптастырылған резервтерді шегергенде, шартты 
талаптар шоттарында жəне шартты міндеттемелер шоттарында ашылған осы шетел 
валютасы (тазартылған бағалы металы) бойынша шоттар сальдосы анықталады.

Міндеттемелерден (талаптардан) шетел валютасындағы (тазартылған бағалы 
металдағы) талаптардың (міндеттемелердің) асып кетуін көрсететін сальдо өзара 
жиынтықталады, ал алынған нəтиже банктің шетел валютасы (тазартылған бағалы 
металл) бойынша ашық позициясының мөлшерін жəне түрін анықтайды.

Шартты талаптар шоттарында жəне шартты міндеттемелер шоттарында ашылған 
жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы туынды қаржы 
құралдары бойынша банктің ашық ұзын жəне (немесе) қысқа позициясы банктің меншікті 
капиталы мөлшерінің 30 (отыз) пайызынан аспайды.

Банктің ашық ұзын жəне (немесе) қысқа позициясын есептеу мақсаттары үшін ту-
ынды қаржы құралдарының тізбесіне банктер жасаған споты мəмілелері енгізілмейді.

Туынды қаржы құралдары бойынша банктің ашық ұзын жəне (немесе) қысқа пози-
циясын есептеу мақсаттары үшін олар бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі қарсы агенті болып табылатын туынды қаржы құралдарымен мəмілелер, 2 (екі) 
күн жəне одан аз валюталау күнімен валюталық құралдармен айырбастау операци-
ялары, 2 (екі) күн жəне одан аз валюталау күнімен валюталық своп операциялары, 
базалық активтері ұлттық валютадан тұрмайтын валюталық жұп болып табылатын 
туынды қаржы құралдары енгізілмейді.

Банктің валюталық нетто-позициясы банктің барлық шетел валюталары 
(тазартылған бағалы металдары) бойынша ұзын позицияларының жиынтық сомасы 
мен барлық шетел валюталары (тазартылған бағалы металдары) бойынша қысқа 
позицияларының жиынтық сомасы арасындағы айырма ретінде есептеледі.

Шетел валютасында көрсетілген талаптар жəне міндеттемелер осы талаптар 
жəне міндеттемелер көрсетілген (белгіленген) шетел валюталары бөлігіндегі валюта 
позициясы есебіне енгізіледі.

Мəмілені жасаған күн болып табылмайтын, болашақ валюталау күні бар валюталық 
операцияларды жүргізу кезінде осы сияқты валюталық операциялар осындай мəмілені 
жасаған күннен бастап валюталық позиция есебіне енгізіледі.

Активтер мен міндеттемелер мерзімдерін салыстыру Нормативтерге 9-қосымшаға 
сəйкес Активтер мен міндеттемелер мерзімдерін салыстыру кестесіне сəйкес 
жүргізіледі.

Шетел жəне ұлттық валютадағы активтер мен міндеттемелер мерзімдерін салы-
стыру тиісінше Нормативтерге 11-қосымшаға сəйкес Шетел валютасындағы активтер 
мен міндеттемелер мерзімін салыстыру кестесіне жəне 12-қосымшаға сəйкес Ұлттық 
валютадағы активтер мен міндеттемелер мерзімдерін салыстыру кестесіне сəйкес 
жүргізіледі.»;

53-тармақтың төртінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, Нормативтік 
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құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 
қаулысымен (бұдан əрі – № 203 қаулы) бекітілген Экономика секторларының жəне 
төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес экономиканың «басқа қаржы 
ұйымдары - коды 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - коды 6», «мемлекеттік емес 
қаржылық емес ұйымдар - коды 7» жəне «үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін 
коммерциялық емес ұйымдар - коды 8» секторларына кіретін шетел компанияларының 
филиалдары мен өкілдіктері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер;»;

54-тармақтың екінші бөлігінің үшінші жəне төртінші абзацтары мынадай редак-
цияда жазылсын:

 «өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, № 203 
қаулыға сəйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары - коды 5», «мемлекеттiк 
қаржылық емес ұйымдар - коды 6», «мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар - коды 
7» жəне «үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - 
коды 8» секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері 
алдындағы міндеттемелер;

«Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта Қорына, Халықаралық Қайта 
Құру жəне Даму Банкіне, Халықаралық Қаржы Корпорациясына, Халықаралық Даму 
Қауымдастығына, Инвестициялар Кепілдігінің Көпжақты Агенттігіне, Инвестициялық 
Дауларды Реттеу жөніндегі Халықаралық Орталыққа, Еуропа Қайта Құру жəне 
Даму Банкіне, Азия Даму Банкіне, Ислам Даму Банкіне, Азия Инфрақұрылымдық 
Инвестициялар Банкіне мүшелігі туралы» 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын 
халықаралық ұйымдар ретінде танылған Қазақстан Республикасының бейрезиденттері, 
сондай-ақ Еуразиялық даму банкі алдындағы міндеттемелер;»;

55-тармақтың екінші бөлігінің үшінші жəне төртінші абзацтары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, № 203 
қаулыға сəйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары - коды 5», «мемлекеттiк 
қаржылық емес ұйымдар - коды 6», «мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар - коды 
7» жəне «үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - 
коды 8» секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері 
алдындағы міндеттемелер;

«Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта Қорына, Халықаралық Қайта 
Құру жəне Даму Банкіне, Халықаралық Қаржы Корпорациясына, Халықаралық Даму 
Қауымдастығына, Инвестициялар Кепілдігінің Көпжақты Агенттігіне, Инвестициялық 
Дауларды Реттеу жөніндегі Халықаралық Орталыққа, Еуропа Қайта Құру жəне 
Даму Банкіне, Азия Даму Банкіне, Ислам Даму Банкіне, Азия Инфрақұрылымдық 
Инвестициялар Банкіне мүшелігі туралы» 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын 
халықаралық ұйымдар ретінде танылған Қазақстан Республикасының бейрезиденттері, 
сондай-ақ Еуразиялық даму банкі алдындағы міндеттемелер;».

2. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.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 департа-
ментіне 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 ком-
муникациялар 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 О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы _________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы 5 қаңтар 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
19 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16255 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан             №257             Алматы қаласы

«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік 
қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі 

қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы 

№ 214 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді: 

1. «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті, инвестициялық 
портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тəуекелдерді 
басқару жəне ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы 
№ 214 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8796 болып тіркелген, 2013 жылғы 5 желтоқсанда «Заң газеті» газетінде № 183 (2384) 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті, инвестициялық 

портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тəуекелдерді 
басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік 

қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыра-
тын ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 
қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 
дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асы-
ратын ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 
қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті, инвестициялық 

портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тəуекелдерді 
басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары»;

кіріспенің бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті, инвестициялық 
портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тəуекелдерді 
басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (бұдан əрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң) сəйкес əзірленді жəне 
брокерлік жəне дилерлік қызметті (бұдан əрі – брокер жəне (немесе) дилер), 
инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті (бұдан əрі – Басқарушы) жүзеге 
асыруға лицензиясы бар ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін 
қалыптастыру тəртібін белгілейді.»;

1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік жəне дилерлік қызметті,

инвестициялық портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын
ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару

мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру қағидаларына

1-қосымша»;
2-қосымша осы қаулының қосымшасына сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-

сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Бағалы қағаздар нарығында

брокерлік жəне дилерлік қызметті,
инвестициялық портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын
ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару

мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру қағидаларына

3-қосымша»;
4-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-

сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Бағалы қағаздар нарығында

брокерлік жəне дилерлік қызметті,
инвестициялық портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын
ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару

мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру қағидаларына

4-қосымша»;
5-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-

сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
Бағалы қағаздар нарығында

брокерлік жəне дилерлік қызметті,
инвестициялық портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын
ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару

мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру қағидаларына

5-қосымша».
2. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.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 депар-
таментіне 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 ком-
муникациялар 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 О.А. Смоляковқа 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 №257 қаулысына қосымша 

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті, инвестициялық 
портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін 

тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларына 
2-қосымша

1-нысан
Баға тəуекелі бойынша стресс-тестинг

Актив 
сана-
ты

Қаржы 
құралының 

ағымдағы құны 
(теңгемен)

Қаржы құралының ағымдағы құнының 
төмендеу сценарийі

Таңдалған 
сценарий бой-
ынша шығын 

(теңгемен)
0%-
5%

5%-
10%

10%-
20%

20%-
30%

30%-дан 
астам

1 2 3 4 5 6 7 8
        
        
        
        
        
        
        
Шығын жиынтығы:   

1-бағанда нарықтық не бағалау бағасы бар активтер көрсетіледі. Бұл ретте Бас-
қарушы немесе Басқарушы болып табылатын брокер жəне (немесе) дилер активтерді 
түрлері бойынша жəне экономика секторы бойынша дербес топтастырады.

3, 4, 5, 6, 7-бағандарда активтің əрбір санаты бойынша тек қана бір жорамалданған 
сценарий таңдалады.

Борыштық қаржы құралдары бойынша өтелуге тиіс кірістілік пайдаланылады.
Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:
 Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) 

дилердің бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)
___________________    _________________
           қолы                  күні 

2-нысан
Пайыздық тəуекел бойынша стресс-тестинг 

Борыштық бағалы 
қағазды өтеуге 
дейінгі мерзім

Қаржы 
құралының 
ағымдағы 

құны

Купондық сыйақының пайыздық 
мөлшерлемесінің төмендеу 

сценарийі

Таңдалған 
сценарий 
бойын-

ша шығын 
(теңгемен)

0%-2% 2%-4% 4%-6% 6%-дан 
астам

1 2 3 4 5 6 7
6 айдан аз       
6-12 ай       
12-18 ай       
18-24 ай       
24 айдан астам       
Шығын жиынтығы:   

3, 4, 5, 6-бағандардағы бір санатты қаржы құралдары бірнеше сценарийге ұшырауы 
мүмкін.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:
 
Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) 

дилердің бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)
___________________    _________________
             қолы               күні

 3-нысан
 Валюталық тəуекел бойынша стресс-тестинг

Шетел 
валю-
тасы

Осы шетел валюта-
сына номинирленген 
қаржы құралдарының 

ағымдағы құны 
(теңгемен)

Шетел валютасына қатысты теңгені 
нығайту сценарийі

Таңдалған 
сценарий 
бойынша 
шығын 

(теңгемен)

1%-
3%

3%-
5%

5%-
7%

7%-
13%

13%-
20%

20%-дан 
астам

         
         
         
         
Шығын жиынтығы:   

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:
 
Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) 

дилердің бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)
___________________   _________________
             қолы                  күні

 4-нысан
 Өтімділік тəуекелі бойынша стресс-тестинг 

Өтімді активтің 
атауы

Басқарушының инвестициялық қордың пайларын (акцияларын) 
осы инвестициялық қордың активтерінен пайыздық басқару 

арқылы сатып алуды жүзеге асыруына қажетті сома
0%-
3%

3%-
6%

6%-
9%

9%-
12%

12%-
15%

15%-
20%

20%-
25%

25%-
30%

30%-дан 
астам

Өтімді активтердің 
жеткіліктілігі 
Өтімділік тəуекелі бойынша стресс-тестинг Басқарушының немесе Басқарушы 

болып табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті активтері бойынша 
жүзеге асырылады.

Басқарушының меншікті активтері бойынша өтімділік тəуекелі жөніндегі стресс-
тестингті жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 3 ақпандағы № 7 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 9410 болып тіркелген) бекітілген Инвестициялық портфельді 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтің мəндерін есеп 
айырысу қағидаларында көзделген өтімді активтер тізбесі қолданылады.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) 
дилердің бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

________________   ______________
         қолы              күні

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
16 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16231 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан              №259              Алматы қаласы

«Банктің және банк конгломератының қаржылық 
жай-күйінің нашарлауына әсер ететін факторларды 

белгілеу, сондай-ақ Ертерек ден қою шараларын қолдану 
қағидаларын және банк пен банк конгломератының 

қаржылық жай-күйінің нашарлауына әсер ететін 
факторларды анықтау әдістемесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 29 ақпандағы № 69 қаулысына өзгерістер 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді: 

1. «Банктің жəне банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлауына 
əсер ететін факторларды белгілеу, сондай-ақ Ертерек ден қою шараларын қолдану 
қағидаларын жəне банк пен банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлауына 
əсер ететін факторларды анықтау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 69 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13606 болып тіркелген, 2016 
жылғы 28 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ертерек ден қою шараларын қолдану 
қағидаларында жəне банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауына əсер ететін фактор-
ларды анықтау əдістемесінде:

5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып 

тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 
қыркүйектегі № 170 қаулысымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың қалыптық 
жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу 
əдiстемелерiмен, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiмен (бұдан əрі – № 
170 нормативтер) белгіленген буферлерді есепке ала отырып, банктің меншікті капи-
талы жеткіліктілігі коэффициенттері меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің 
ең төменгі мəндерінен төмен болған жағдайда банктің меншікті капиталын ұлғайту 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын;»;

9-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қатарынан 6 (алты) ай ішінде өтімділік коэффициенттерінің № 170 норматив-

терде белгіленген өтімділік коэффициенттерінің ең төменгі мəндерінен 0,1-ге асатын 
деңгейге дейін немесе одан төмен деңгейге 2 (екі) жəне одан көп рет төмендеуі;»;

3) тармақшаның алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«МК (ай) – қаралатын кезеңнің белгілі бір айының соңындағы № 170 нормативтерге 

сəйкес есептелген меншікті капитал;»;
бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы тармақтың 7) тармақшасының талаптары негізгі капитал жеткіліктілігі 

коэффициенті (k1) негізгі капитал жеткіліктілігінің 0,10 коэффициентіне тең немесе 
төмен болатын немесе № 170 нормативтерде белгіленген меншікті капитал жеткіліктілігі 
коэффициенті (k2) меншікті капитал жеткіліктілігінің 0,13 коэффициентіне тең немесе 
төмен болатын банкке қолданылады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Ертерек ден қою шараларын қолдану қағидала-
рында жəне банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлауына əсер ететін 
факторларды анықтау əдістемесінде: 

6-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) банк конгломераты меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің 

есепті тоқсанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
14790 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 26 желтоқсандағы № 309 қаулысымен бекітілген Пруденциялық нормативтердің 
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк конгломераты 
капиталының мөлшері лимиттерінің нормативтік мəндері жəне есептеу əдістемесімен 
(бұдан əрі – № 309 нормативтер) белгіленген банк конгломератының меншікті капи-
талы жеткіліктілігінің ең төменгі мəндерінен 0,02-ге (қоса алғанда) асатын деңгейге 
дейін немесе одан төмен азайту;

2) банк конгломератының бір қарыз алушысына келетін тəуекелдің ең жоғары 
мөлшері коэффициенттерінің есепті тоқсанда № 309 нормативтерде белгіленген банк 
конгломератының бір қарыз алушысына шаққандағы тəуекелдің ең жоғары мөлшері 
коэффициенттерінің ең төменгі мəнінен 0,01-ден (қоса алғанда) төмен деңгейге дейін 
ұлғайту;»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Банк конгломераты қатысушыларының топ ішіндегі мəмілелер бойынша бір 

біріне талабының сомасы деп банк конгломераты қатысушыларының топ ішіндегі 
мəмілелер бойынша бір біріне талаптары қалдықтарының сомасы түсініледі, ондай 
мəмілелер бойынша ақпарат Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14790 болып тіркелген «Пруденциялық нормативтердің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк конгломераты капиталының 
мөлшері лимиттерінің нормативтік мəндерін жəне есептеу əдістемесін, банк 
конгломератының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тiзбесiн, 
нысандарын, табыс ету мерзiмдерiн, сондай-ақ Банк конгломератының пруденциялық 
нормативтерді орындауы туралы есептілікті табыс ету қағидаларын белгiлеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы 
№ 309 қаулысына 7-қосымшаға сəйкес əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 
бойынша банк конгломератының есепті кезең ішінде жасасқан, сондай-ақ есепті күнгі 
жағдай бойынша қолданыста болған топішілік мəмілелері бойынша мəліметтер жинау 
жөніндегі есепте көзделеді. 

Банк конгломераты қатысушыларының топ ішіндегі банк конгломераты қатысу-
шыларының арасындағы мəмілелер бойынша бір біріне талаптарының сомасын 
есептеу кезінде туынды қаржы құралдары көрсетілген қаржы құралдарының номи-
налды құнының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
15886 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 
жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың 
қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы 
мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiне 
7-қосымшаға сəйкес Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тəуекел 
коэффициенттерiнiң кестесінде көрсетілген жəне көрсетілген қаржы құралдарын өтеу 
мерзімімен айқындалған туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тəуекел 
коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есепке алынады.».

2. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.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 қаулыны ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департа-
ментіне 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 ком-
муникациялар 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 О.А. Смоляковқа 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 2018 жылғы        
16 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16232 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан             №260            Алматы қаласы

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, 
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік 

қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға 
(сайлауға) келісім беру қағидаларын және келісім алу үшін 

қажетті құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 305 қаулысына өзгерістер 
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлем-
деріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға 
(сайлауға) келісім беру қағидаларын жəне келісім алу үшін қажетті құжаттардың тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқар масының 2016 жылғы 26 
желтоқсандағы № 305 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14784 болып тіркелген, 2017 жылғы 10 наурызда Қазақстан Республикасы 
нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдинг-
терінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы 
қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларында жəне келісім алу 
үшін қажетті құжаттардың тізбесінде:

3-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Бұл жағдайда қаржы ұйымы, холдинг, Қор басшы қызметкердің жаңа мерзімге 

тағайындалған (сайланған) не оның басқа лауазымға ауысқан күнінен бастап күнтізбелік 
10 (он) күн ішінде осы кандидаттың осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген Қазақ-
стан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес 
келуі көрсетілетін ілеспе хатпен, басшы қызметкерді тиісті лауазымға тағайындау 
(сайлау) туралы осы қаржы ұйымының, осы холдингтің немесе Қордың уəкілетті 
органының шешімінен үзінді-көшірменің көшірмесін ұсынады. Өзге құжаттарды ұсыну 
талап етілмейді.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Банктер туралы заңның 20-бабына, Сақтандыру қызметі туралы заңның 34-бабы-

на, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабына, Зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңның 55-бабына, Кепілдік беру қоры туралы заңның 4-1-бабына сəйкес кан-
дидатты тағайындау (сайлау) үшін кандидаттың халықаралық қаржы ұйымдарындағы 
жұмыс стажына мынадай халықаралық қаржы ұйымдарындағы жұмысы кіреді:

Азия Даму Банкі;
Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі;
Америкааралық Даму Банкі; 
Африка Даму Банкі;
Дүниежүзілік Банк;
Дүниежүзілік сауда ұйымы; 
Еуразия даму банкі;
Еуропа Инвестициялық Банкі;
Еуропа Қайта құру жəне Даму Банкі;
Еуропалық бағалы қағаздар жəне нарықтар ұйымы;
Еуропалық банк ұйымы;
Еуропалық банк федерациясы;
Еуропалық Кеңестің Даму Банкі; 
Еуропалық сақтандыру жəне зейнетақымен қамсыздандыру ұйымы;
Инвестициялар Кепілдігінің Көпжақты Агенттігі;
Инвестициялық Дауларды Реттеу жөніндегі Халықаралық Орталық;
Ислам Даму Банкі;
Исламдық қаржылық қызметтер кеңесі; 
Сақтандыруды қадағалаудың халықаралық қауымдастығы;
Солтүстік инвестициялық банк;
Халықаралық бағалы қағаздар комиссиясы;
Халықаралық Валюта Қоры;
Халықаралық Даму Қауымдастығы;
Халықаралық депозиттерді сақтандыру жүйелері қауымдастығы;
Халықаралық есеп айырысу банкі;
Халықаралық зейнетақы қадағалау органдары ұйымы;
Халықаралық Қайта құру жəне Даму Банкі;
Халықаралық Қаржы Корпорациясы;
Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы.»;
5-тармақтың 8) жəне 9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«8) кандидаттың жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (шетелдіктер, 

азаматтығы жоқ адамдар үшін);
9) кандидатта азаматтығы бар елде (шетелдіктер үшін) немесе тұрғылықты тұратын 

елде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының 
жоқ екендігі туралы мəліметтерді растайтын, олардың азаматтығы бар елдің (олар 
тұрғылықты тұратын елдің – азаматтығы жоқ адамдар үшін) не кандидат соңғы 15 (он 
бес) жыл бойы тұрғылықты тұрған елдің мемлекеттік органы берген құжат. Көрсетілген 
құжатты беру күні өтінішхат берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды;»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Қаржы ұйымы, холдинг, Қор кандидаттарды келісу үшін уəкілетті органға олар 

тағайындалған (сайланған) күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмейтін 
мерзімде құжаттардың толық топтамасын (кандидаттарды, жауапты тұлғаларды, 
байланыс телефондарын жəне электрондық пошта мекенжайларын көрсете оты-
рып) ұсынады.

Уəкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы:

Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасының жеке басын куəлан-
дыратын; 

Қазақстан Республикасының резидент - жеке тұлғасында алынбаған немесе 
өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын; 

Қазақстан Республикасының резидент - заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мəліметтерді алады.

Қаржы ұйымы, холдинг, Қор Қағидалардың 5-тармағында көзделген құжаттардың 
толық емес топтамасын ұсынған жағдайда, уəкілетті орган «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-ба-
бына сəйкес кандидатты келісуге арналған құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 

Кандидатты келісу үшін ұсынылған құжаттарды уəкілетті орган Қағидалардың 
5-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні 
ішінде қарайды.

Ұсынылған құжаттарды қарау мерзімі ішінде олардың Қағидалардың осы тармақтың 
төртінші бөлігінде көрсетілген талаптарына сəйкессіздігі анықталған жағдайда, уəкілетті 
орган қаржы ұйымына, холдингке, Қорға оларды жою жəне Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну 
үшін ескертулермен хат жібереді. Бұл ретте уəкілетті органның кандидатты келісуге 
арналған құжаттарды қарау мерзімі үзілмейді. 

Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың басшы қызметкерлерін тағайындауға 
(сайлауға) келісім беру үшін ұсынылған құжаттарды кері қайтарып алуға уəкілетті ор-
ган кандидаттарды келісу туралы шешім қабылдағанға дейін, ал тестілеуге шақыру 
арқылы келісу кезінде кандидаттың тестілеуден өту күніне дейін, оларды кері қайтарып 
алу себебін көрсете отырып, қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың еркін нысандағы 
жазбаша өтініш беру жолымен жол беріледі.»;

2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша басшы қызметкердің лауазымына кандидат 
туралы мəліметтер осы қаулыға қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.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 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 
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар 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 О.А. Смоляковқа 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 №260 қаулысына қосымша

Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің,
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы 

қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларына жəне келісімді 
алуға қажетті құжаттардың тізбесіне 2-қосымша

нысан
 

фотосуреттің 
орны 

 
Басшы қызметкер лауазымына кандидат туралы

мəліметтер
 ____________________________________________________________________
           (қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың атауы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
           (тегі, аты, əкесiнiң аты (бар болса), лауазымы)
 
1. Жалпы мəлiметтер:

Туған күні мен жері
Азаматтығы
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері, 
жеке сəйкестендіру нөмірі 

2. Білімі:
№ Оқу орнының 

атауы
Түскен күнi - 
аяқтаған күнi

Мамандығы Білімі туралы дипломның 
деректемелері (бар болса - 

күні мен нөмірі)
1 2 3 4 5

 
3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 

жəне жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 
туралы мəліметтер: 
№ Тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болса)
Туған жылы Туыстық қатынасы Жұмыс орны мен 

лауазымы
1 2 3 4 5

 
4. Кандидаттың заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акция-

ларын иеленуі туралы мəліметтер: 
№ Заңды тұлға-

ның атауы 
жəне орна-
ласқан жері

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 
түрлері

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу 
үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары 

санының дауыс беретін акцияларының жалпы 
санына арақатынасы (пайызбен)

1 2 3 4

 
5. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта кандидаттың бүкіл еңбек қызметi (сондай-ақ уəкiлеттi органға 

мүшелігі), оның iшiнде уəкiлеттi органға келісу туралы өтiнiштi берген қаржы 
ұйымындағы, холдингтегі, Қордағы лауазымын көрсете отырып, жоғарғы оқу орнын 
аяқтаған кезден бастап еңбек қызметi туралы мəліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек 
қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

№ Жұмыс 
істеген 

кезеңі (күні, 
айы, жылы)

Жұмыс орны 
(егер қаржы ұйымы Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті 

болып табылса, қаржы 
ұйымының тіркелген елі 

көрсетіледі) 

Лауа-
зымы 

Тəртіптік 
жаза-
лардың 
болуы

Жұмыстан 
шығарылу, 
лауазымнан 
босатылу 
себептері

1 2 3 4 5 6

 
6. Кандидаттың қаржы ұйымдарының аудитін жүргізуі туралы мəліметтер
____________________________________________________________________
          (қаржы ұйымының атауын, аудит жүргізу мерзімін, кандидат аудитор-
____________________________________________________________________
         орындаушы ретінде аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету қажет).

7. Осы ұйымдағы жəне (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде 
мүшелігі туралы мəліметтер:

 № Кезеңі (күні, 
айы, жылы)

Ұйымның 
атауы

Лауазымы Жұмыстан шығарылу, лауазымнан боса-
тылу себептері

1 2 3 4 5

 
8. Қызметі қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты болған дербес құрылымдық 

бөлімшенің (департаменттің, басқарманың, филиал) басшысы (басшысының орынбаса-
ры), осы ұйымда жəне (немесе) басқа ұйымдарда қаржылық қызметтерді көрсетуге бай-
ланысты мəселелер бойынша жетекшілік жасаған қаржылық жəне (немесе) басқарушы 
жəне (немесе) директор лауазымында болғаны туралы мəліметтер: 

№ Кезеңі (күні, 
айы, жылы)

Ұйымның 
атауы

Жетекшілік жасайтын құрылымдық 
бөлімшелер жəне қаржылық 
қызмет көрсетуге байланысты 

мəселелер

Жұмыстан 
шығарылу, лауа-
зымнан босатылу 

себептері
1 2 3 4 5

 
9. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 

уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп са-
тып алу, қаржы ұйымын таратуға əкеп соққан оны лицензиядан айыру жəне (немесе) 

қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтату туралы шешім қабылдағанға не 
қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне ену дейін 
кем дегенде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде кандидаттың бұрын қаржы ұйымының 
басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның (тіркеуші трансфер-агенттің 
атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам жəне оның орынбасары) 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы (банк немесе сақ тандыру 
холдингінің), қаржы ұйымының заңды тұлғасы - ірі қатысушының басшысы жə не (не-
месе) қаржы ұйымының басшы қызметкері болғандығы туралы мəліметтер

_________________________________________
          (иə (жоқ), ұйымның атауын, 
____________________________________________________________________
лауазымын, жұмыс кезеңiн көрсету қажет)
10. Кандидат бұрын төрт жəне одан астам кезең ішінде шығарылған эмиссиялық 

бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден дефолт жіберген не дефолт 
жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеу 
бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт еселік жəне (немесе) жəне одан 
астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі 
борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні республикалық бюджет туралы 
заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын 
эмитент басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшы-
сы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), 
басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, 
қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы (ірі акционер) болғандығы 
туралы мəліметтер (Қордың басшы қызметкері лауазымына кандидат толтырмайды)

___________________________
 (иə (жоқ), ұйымның 
____________________________________________________________________
атауын, лауазымын, жұмыс кезеңiн көрсету қажет)
11. Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың басшысы ретінде қаржы ұйымы, хол-

динг, Қор қызметінің мəселелері бойынша сот талқылауларына жауап беруші ретінде 
тартылды ма ______________________________________

                                    (иə/жоқ, күнін, 
____________________________________________________________________
қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың атауын, сот
____________________________________________________________________
талқылауына жауап берушіні, қаралып отырған мəселені жəне заңды күшіне енген
(ол шығарылған жағдайда) сот шешімін
____________________________________________________________________
көрсету қажет)
12. Кандидат тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық 

қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма (Қордың басшы қызметкері 
лауазымына кандидат толтырмайды)_____________

                       (иə (жоқ),
____________________________________________________________________
                   құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы, 
____________________________________________________________________
   жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып, тəртіптік жаза қолдану 
____________________________________________________________________ 
                         туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Осы ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дəйекті жəне толық екендігін, мінсіз 
іскери беделі болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес 
деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
____________________________________________________________________ 
                   (кандидат өз қолымен баспа əріптерімен толтырады)
Қолы _______________________

Қаржы ұйымының, холдингтің, 
Қордың тəуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады:
                Мен,
____________________________________________________________________
                               (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
____________________________________________________________________
 тəуелсіз директор лауазымына тағайындау (сайлау) үшін «Акционерлік қоғамдар 
туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген талаптарға сəйкес келетінімді растаймын.
                   
Қолы _____________________

Күні ______________________
 
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           

16 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізі-
ліміне №16234 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан           №264          Алматы қаласы 

Банктік депозиттік сертификаттарды шығару және 
олардың айналысы қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы №1271 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы ережеге 
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Банктік депозиттік сертификаттарды шығару жəне олардың 
айналысы қағидалары бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Банктiк депозиттiк сертификаттарды бағалы қағаздар деп тану жəне Қазақстан 

Республикасының Əдiлет министрлiгiнде № 1199 тiркелген Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкi Басқармасының «Қазақстан Республикасының банктерiнде клиенттердiң 
банктiк шоттарын ашу, жүргiзу жəне жабу тəртiбi туралы нұсқаулықты бекiту тура-
лы» 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 21 сəуірдегі № 140 
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2343 
болып тіркелген);

2) «Банктiк депозиттiк сертификаттарды шығару жəне айналымға жiберу ережесiн 
бекiту жəне Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгiнде № 2343 тiркелген, 
«Банктiк депозиттiк сертификаттарды бағалы қағаздар деп тану жəне Қазақстан 
Республикасының Əдiлет министрлiгiнде № 1199 тiркелген, «Қазақстан Республика-
сының банктерiнде клиенттердiң банктiк шоттарын ашу, жүргiзу жəне жабу тəртiбi 
туралы нұсқаулықты бекiту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi 
Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысына өзгерiс енгiзу ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 2003 жылғы 21 
сəуiрдегi № 140 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2003 жылғы 1 қыркүйектегі № 319 қаулысының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2508 болып тіркелген) күші жой-
ылды деп танылсын.

3. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.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 департа-
ментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік 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 О.А. Смоляковқа 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 22 желтоқсандағы №264 қаулысымен бекітілді

Банктік депозиттік сертификаттарды шығару жəне
олардың айналысы қағидалары

1. Осы Банктік депозиттік сертификаттарды шығару жəне олардың айналысы 
қағидалары (бұдан əрi – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 
жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкi туралы ережеге сəйкес əзірленді жəне екінші деңгейдегі банктердiң 
банктiк депозиттiк сертификаттарды (бұдан əрi – депозиттік сертификат) шығару жəне 
айналысқа жiберу тəртiбiн айқындайды.

2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) депозиттік сертификаттың номиналды құны – депозиттiк сертификаттың пайыз-

дармен сыйақы есептелетін құнының оны шығару кезiнде айқындалған ақшалай көрінісі;
2) уəкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, 

бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган;
3) эмитент банк – депозиттік сертификатты шығарған екінші деңгейдегі банк.
3. Эмитент банктің депозиттік сертификаттарды шығаруы уəкілетті органның өзінің 

бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығаруға лицензиясы болған кезде 
жүзеге асырылады.

4. Депозиттік сертификаттар құжаттандырылмаған нысанда шығарылады.
5. Депозиттік сертификаттың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасы – теңгемен көрсетiледi.
6. Депозиттік сертификаттар бойынша құқықтарды есепке алуды жəне растауды 

эмитент банк жүзеге асырады.
7. Бір шығарылымның депозиттік сертификаттарын орналастыру аяқталмаған 

кезеңде депозиттік сертификатты шығару талаптарына өзгерістер енгізуге жол 
берілмейді.

8. Эмитент банктің директорлар кеңесі мынадай мəліметтер қамтылатын iшкi 
құжаттарды бекітеді:

1) депозиттiк сертификаттарды шығару тəртiбi;
2) депозиттiк сертификаттарды есепке алу тəртiбi;
3) депозиттік сертификаттардың номиналды құнын төлеу тəртiбi мен талаптары;
4) депозиттік сертификаттар бойынша сыйақы төлеу тəртiбi мен талаптары;
5) депозиттік сертификаттар уақтылы өтелмеген жəне (немесе) депозиттік сертифи-

каттар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайда тұрақсыздық айыбын (айыппұл, 
өсімпұл) төлеу тəртiбi мен талаптары;

6) эмитент банктің депозиттік сертификатты сатып алу-сату шартына (бұдан əрі – 
шарт) қол қоюға уəкілетті басшы қызметкерлерінің тізбесі;

7) депозиттік сертификаттарды шығаруға жəне айналысқа жіберуге байланысты 
өзге де талаптар.

9. Депозиттік сертификаттарды шығару жəне айналысқа жіберу эмитент банк пен 
депозиттік сертификатты ұстаушының арасында жасалатын, мыналар қамтылатын 
шарт негізінде жүзеге асырылады:

1) эмитент банк туралы ақпарат:
толық жəне қысқаша атауы;
бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) күні;
орналасқан жері жəне нақты мекенжайы;
байланыс телефондарының, факс нөмірлерін жəне электрондық почта мекенжай-

ларын қоса алғанда, байланыс деректері;
2) депозиттiк сертификат туралы мəлiметтер:
депозиттік сертификаттың номиналды құны; 
депозиттік сертификаттың айналысы басталатын күн жəне айналыс мерзімі;
3) депозиттiк сертификат бойынша сыйақы туралы мəлiметтер:
депозиттiк сертификат бойынша сыйақы мөлшерлемесінің түрі;
сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері жəне депозиттiк сертификат бойынша сыйақы 

сомасын есептеу үшін есептеу базасы, оның ішінде депозиттік сертификатты ұстаушы 
депозиттік сертификаттың номиналды құнын оның айналыс мерзімі өткенге дейін 
төлеуді талап еткен жағдайда;

депозиттiк сертификат бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
депозиттiк сертификат бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі жəне (немесе) сыйақы 

төлеу күні (күндері);
депозиттiк сертификат бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт 

кезеңі;
4) егер эмитент банк осы құқықты көздейтін болса, эмитент банктің депозиттік сер-

тификатты сатып алу тəртiбi мен талаптары.
10. Эмитент банк депозиттік сертификатты ұстаушының талап етуі бойынша оған 

танысу үшін Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген iшкi құжаттардың көшірмелерін 
ұсынады.

11. Эмитент банк депозиттік сертификатты өтеу кезінде сыйақыны жəне оның но-
миналды құнын төлеуді депозиттік сертификаттың айналыс мерзімі аяқталған күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Депозиттік сертификатты ұстаушы оның айналыс мерзімі аяқталғанға дейін 
депозиттік сертификаттың номиналды құнын төлеу талабымен эмитент банкке өтініш 
жасаған жағдайда, эмитент банк өтініш жасаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн 
өткен соң, бірақ күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей шартта көзделген мөлшерде 
номиналды құнын жəне сыйақы төлейді.

12. Депозиттік сертификаттармен азаматтық-құқықтық мəмілелер бағалы қағаздар-
дың ұйымдастырылмаған нарығында жасалады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
15 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16229 болып енгізілді.
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(Жалғасы 22-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 25 желтоқсан              №994             Астана қаласы 

Туберкулез бойынша медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Респуб ликасы 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 120) 
тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Туберкулез бойынша медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

2. «Туберкулез бойынша профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне жүзеге 
асыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 22 тамыздағы 
№ 19 бұйрығының күші жойылсын (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тіркелімінде № 9772 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 
17 қазанда жарияланған).

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

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жа-
риялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау вице-министрі Л.М. Ақтаеваға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ 

 
«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Қорғаныс министрі
_______________Е. Сағадиев ______________С. Жасұзақов
2017 жылғы 15 қаңтар   2017 жылғы 1 ақпан 

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі  Еңбек жəне халықты
_______________ Қ. Қасымов əлеуметтік қорғау министрі
2017 жылғы 22 қаңтар  ______________ Т. Дүйсенова
   2017 жылғы 4 қаңтар

Қазақстан Республикасы  Денсаулық сақтау министрінің
2017 жылғы 25 желтоқсандағы №994  бұйрығына 1-қосымша

Туберкулез бойынша медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
жөніндегі нұсқаулық

1-тарау. Негізгі ережелер
1. Осы Туберкулез бойынша медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру жөнін-

дегі нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 
(бұдан əрі – Кодекс) 7-бабы 1-тармағының 120) тармақшасына сəйкес əзірленген 
жəне туберкулез бойынша медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі 
жұмысты нақтылайды

2. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) ауқымды дəрілерге көнбес бұрын – фторхинолонға (офлоксацинге немесе ле-

вофлоксацинге) немесе кем дегенде екінші қатардағы бір инъекциялық препаратқа 
(капреомицинге, канамицинге немесе амикацинге), бірақ бір уақытта екі препаратқа 
көнбейтін туберкулез; 

2) ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулез – штаммдары кем дегенде иониазид-
ке жəне рифампицинге, сондай-ақ фторхинолондардың біріне жəне екінші қатардағы 
үш инъекциялық препараттың біріне (капреомицинге, канамицинге немесе амикацин-
ге) көнбейтін туберкулез микробактериясы туғызған ауқымды дəрілерге көнбейтін 
туберкулез; 

3) бала (балалар) – он сегіз жасқа толмаған (кəмелет жасына жетпеген) адам; 
4) гендік-молекулярлық əдістер – медициналық-саитариялық алғашқы көмек жəне 

туберкулезге қарсы ұйымдар деңгейінде жүргізілетін туберкулезді жəне көптеген 
дəрілерге көнбейтін туберкулезді анықтаудың полимерлі тізбектік реакцияға негізделген 
жедел əдістері; 

5) дəрілік сезімталдық тест – туберкулез микробактериясының туберкулезге қарсы 
препараттарға сезімталдық спектрін анықтау; 

6) диагностиканың өсінді əдісі – таза өсіндіні бөліп алу, бөліп алынған штаммды түріне 
дейін типтеу жəне оның туберкулезге қарсы препараттарға сезімталдығын анықтау; 

7) емдеуден қол үзудің жоғарғы қаупі бар топтардан туберкулезбен ауыратын 
науқастар – бұл (туберкулез жəне адамның иммунтапшылығы вирусы) ко-инфекциясы 
бар, инъекциялық есірткілерді тұтынатын, алкогольді шамадан тыс тұтынатын, белгілі 
бір тұрғылықты жері жоқ, сотталған жəне бас бостандығынан айыру орындарынан 
босап шыққан адамдар; 

8) көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез – штаммдары кем дегенде рифам-
пицинге көнбейтін, туберкулез микробактериясын туғызатын көптеген дəрілерге 
көнбейтін туберкулез; 

9) көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін 
туберкулез бар науқастағы қақырық конверсиясы – кемінде екі кезеңділік теріс микро-
скопиямен жəне 1 айда аралығы бар қатты сіңіргіш заттардағы себінділермен расталған 
емдеу процесінде туберкулез микробактериясының жайылуы; 

10) көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін ту-
беркулез бар науқаста бактерия бөлінуінің тоқтауы – қақырық конверсиясынан кейін 12 
айдың ішінде теріс бактериологиялық жəне микроскопиялық деректер кезінде емделу 
жəне тұрақтану процесінің толық аяқталуы; 

11) қарқынды фаза – аурудың клиникалық пайда болуын жоюға жəне туберку лез 
микробактериясы айқындылығына барынша əсер етуге бағытталған терапияның 
бастапқы кезеңі (қақырық жағындысының конверсиясы жəне дəрілерге көнбейтін 
штаммдар дамуының алдын алу); 

12) қақырық микроскопиясының оң нəтижесімен өкпе туберкулезі (бактерия бөлу) 
– ем жүргізілгенге дейін қақырық жағындысының микроскопиясы кезінде қышқылға 
көнбейтін бактериялары бір позициядан кем мөлшерде табылған кезде; 

13) қақырық микроскопиясының теріс нəтижесімен өкпе туберкулезі: 
қақырық жағындысын қышқылға көнбейтін бактерияларының микроскопия əдісімен 

зерттегенде кем дегенде 2 нəтиже теріс болған кезде;
өкпедегі белсенді туберкулезге сəйкес рентгенологиялық айқындалатын өзгерістер;
ауқымды спектірлі əсері бар бактерияға қарсы препараттармен терапия жүргізген 

кезде тиімділіктің болмауы; 
14) қолдаушы фаза – терапияның жалғасу фазасы, ол сақталған микробактериялық 

папуляцияға əсер етеді жəне қабыну өзгерістерінің жəне туберкулез процестері 
инвалюциясының одан əрі азаюын, сондай-ақ науқас организмінің функционалдық 
мүмкіндіктерін қалпына келтіруін қамтамасыз етеді; 

15) латентті туберкулез инфекциясы – белсенді туберкулездің клиникалық пайда 
болуы болмаған кезде, организмге бұдан бұрын түскен туберкулез микробактериясы 
антигендеріне тұрақты иммунды қарсылық жағдайы; 

16) Манту сынамасы – арнайы диагностикалық тест, екі халықаралық туберкулинді 
бірлігі бар тері ішіне арналған туберкулинді Манту сынамасы; 

17) микроскопиялық зерттеу – фиксациялық жағындыларды қышқылға төзімді бак-
терияларды анықтау əдісі; 

18) микроскопияның оң (позитивті) нəтижесі – жағындыда қышқылға төзімді 
бактериялардың анықталуы; 

19) микроскопияның теріс (негативті) нəтижесі – 300 көру алаңында қышқылға 
төзімді бактериялардың анықталмауы; 

20) өкпеден тыс туберкулездің асқынуы – абсцесстер, жыланкөздер, неврологиялық 
бұзылыстар, омыртқа бағанының деформациясы, буындардың контрактурасы, микро-
цистис, гидронефроз, бедеулік; 

21) полирезистентті туберкулез – бұл штаммдары көптеген дəрілерге көнбейтін ту-
беркулезден жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезден ерекшеленетін екі жəне 
оданда көп препараттарға көнбейтін туберкулез микробактериясы туғызған туберкулез; 

22) рекомбинантты туберкулезді аллерген – стандартты араластыруда тері ішіне 
қолдану үшін, туберкулез инфекциясын диагностикалауға арналған рекомбинантты 
нəруыздар кешені; 

23) себінді – қоректік (қатты жəне сұйық) орталарда патологиялық материалдан 
ТМБ өсіндісін (культурасын) бөліп алу əдісі; 

24) стационарды алмастыратын технологиялар – күндізгі стационар, үй жағдайын-
дағы стационар жəне тікелей-бақыланатын емге арналған мобильді бригада; 

25) тазартылған нəруыз деревиті – тазартылған туберкулиннің стандартты 
ерітіндідегі дайын түрі; 

26) туберкулез – бұл туберкулез микробактериясы туғызатын жəне науқас адамнан 
сөйлеген, жөтелген жəне түшкірген кезде өкпе тінін басымдықпен оқшаулай отырып, 
ауа-тамшы жолдары арқылы берілетін инфекциялық аурулар; 

27) туберкулезбен ауыратын науқаста бактерия бөлінуінің тоқтауы – I жəне II 
санаттағы режімде бірінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттармен емдеудің 
толық курсын аяқтау бойынша қақырыққа екі теріс кезеңділік микроскопиялық 
зерттеулерді алу; 

28) туберкулезбен ауыратын науқастың қақырық жағындысының конверсиясы – 
қарқынды фазаның аяқталуына қарай кемінде екі кезеңділігі бар теріс микроскопия-
сымен расталған емдеу процесінде қышқылға көнбейтін бактериялардың жойылуы; 

29) туберкулин – автоклавталған өсінді фильтраты, туберкулез микробактериясы 
өміршеңдігі өнімі; 

30) туберкулин реакциясының виражы – теріс реакцияларды туберкулезге қарсы 
вакцинациялармен байланыспайтын оң реакцияға конверсиялау немесе реакцияны 
жыл бойы 6 мм жəне оданда жоғарыға вакцинадан кейінгі аллергия аясында өсіру.

2-тарау. Туберкулез бойынша медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру
3. Ересектер мен балаларға туберкулезге қарсы көмек көрсететін денсаулық сақтау 

ұйымдары туберкулезден болатын сырқаттанушылықты, таралушылықты, мүгедектікті 
жəне өлімді төмендету мақсатында туберкулезбен ауыратын науқастардың про-
филактикасына, айқындауға, диагностикалауға, емдеуге бағытталған іс-шараларды 
жүзеге асырады.

4. Туберкулез бойынша медициналық көмек 3 деңгейде көрсетіледі:
5. Туберкулез бойынша медициналық көмекті бірінші деңгейде амбулаториялық-

емханалық көмек көрсететін ұйымдар ұсынады жəне мыналарды қамтиды:
1) жалпы халық арасында туберкулез профилактикасы;
2) қауіпі топтарының арасында туберкулезді ерте айқындау үшін флюорографиялық 

скрининг жəне туберкулин диагностикасын жүргізу;
3) туберкулезге күдікті симптомдармен жүгінген адамдарды жалпы практика 

дəрігерінің, учаскелік терапевтердің, фтизиатрлардың қарап-тексеруі жəне сауал-
нама жүргізуі;

4) диагноздың верификациясы үшін флюросы оң адамдарға жəне туберкулез сим-
птомдары бар адамдарға зертханалық жəне аспаптық зерттеу жүргізу;

5) мамандандырылған медициналық көмек ұсыну үшін туберкулезге қарсы 
ұйымдарға туберкулез науқастарын емдеуге жатқызуға жіберу;

6) амбулаториялық жағдайларда тікелей туберкулезге қарсы препараттармен 
бақыланатын емдеу;

7) туберкулез ауыратын науқастарды динамикалық қадағалау;
8) күндізгі стационар, үйдегі стационар жағдайында немесе патронажды мейіргерлер 

мен мобильді топтарды тарта отырып, стационарды алмастыратын көмек;
9) диспансерлік қадағалау;
10) белгіленген нысандағы медициналық құжаттамаларды ресімдеу.
6. Туберкулез бойынша медициналық көмекті екінші деңгейдегі стационарлық 

көмек көрсететін ұйымдар (республикалық маңызы бар қаладағы жəне астанадағы, 
облысның орталықтағы туберкулезге қарсы аурухана (диспансер) көрсетеді жəне 
мыналарды қамтиды:

1) молекулярлық-генетикалық əдістерді қоса алғанда, зертханалық диагностикалық 
əдістерді қолдана отырып, туберкулез, көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез жəне 
ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулез диагностикасы;

2) өкпеден тыс оқшауланған туберкулезді емдеу;
3) өкпе жəне өкпеден тыс туберкулезді көрсетілімдері бойынша хирургиялық емдеу;
4) аурудың айқындалған патологиясына сəйкес мамандардың консультациялары;
5) туберкулез жағдайларын, оның ішінде орталықтандырылған дəрігерлік-

консультациялық комиссияның шешімі бойынша көптеген дəрілерге көнбейтін 
туберкулезді жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезді есепке алу жəне тіркеу;

6) орталықтандырылған дəрігерлік-консультациялық комиссияның шешімі бой-
ынша қолда бар назологиялар мен медициналық стандарттарға сəйкес емді таңдау 
жəне тағайындау;

7) тікелей бақыланатын ем жүргізу;
8) емдеудің жəне туберкулезге қарсы препараттарға жанама əсерлердің 

мониторингін қамтамасыз ету;
9) симтоматикалық жəне патогендік ем;
10) дəрігердің күнделікті қарап-тексеруі, емді түзетуі;
11) когортты жəне статистикалық талдау;
12) ұйымдастырушылық-əдістемелік жұмыс;
13) күндізгі стационарлар мен мобильді бригадалар жағдайларында стационарды 

алмастыратын көмек;
14) Орталықтандырылған дəрігерлік консультациялық комиссияның шешімі бой-

ынша мəжбүрлеп жəне паллиативтік емді ұйымдастыру;
15) құжаттаманы ресімдей жəне науқастың қолына сырқаттанамадан үзінді бере 

отырып, науқасты ауруханадан шығару.
7. Туберкулез бойынша медициналық көмекті үшінші деңгейде денсаулық сақтау 

саласындағы Ғылыми ұйым (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
«Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорны) ұсынады жəне мыналарды қамтиды:

1) зертханалық диагностикалық əдістерді, оның ішінде молекулярлық-генетикалық 
əдістерді қолдана отырып, туберкулез, көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез жəне 
ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулез диагностикасы;

2) аурудың айқындалған патологиясына сəйкес мамандардың консультациясы;
3) туберкулез жағдайларын, оның ішінде орталықтандырылған дəрігерлік-

консультациялық комиссияның шешімі бойынша көптеген дəрілерге көнбейтін 
туберкулезді жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезді есепке алу жəне тіркеу; 

4) орталықтандырылған дəрігерлік-консультациялық комиссияның шешімі бойынша 
бар нозологиялар жəне емдеудің клиникаларына сəйкес емді таңдау жəне тағайындау;

5) емдеудің жəне туберкулезге қарсы препараттардың жанама əсерлерінің 
мониторингін қамтамасыз ету;

6) симптоматикалық жəне патогендік ем;
7) дəрігердің күнделікті қарап-тексеруі, емді түзетуі;
8) көрсетілімдері бойынша өкпе жəне өкпеден тыс туберкулезді хирургиялық емдеу;
9) когортты жəне статистикалық талдау;
10) ұйымдастырушылық-əдістемелік жұмыс (семинарларды, кеңестерді, конферен-

цияларды ұйымдастыру, ақпараттық-түсіндіру жұмыстары, ел бойынша туберкулезге 
қарсы іс-шаралардың мониторингі жəне бағалау;

11) ғылыми зерттеулер;
12) дəрілік заттарды жəне медициналық бұйымдарды клиникалық зерттеулер;
13) мультиорталықтық клиникалық зерттеулерге қатысу;
14) нормативтік құқықтық актілерді, клиникалық нұсқауларды, диагностика мен ем-

деу стандарттарын жəне клиникалық хаттамаларды əзірлеуге қатысу;
15) туберкулезі, көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезі жəне ауқымды дəрілерге 

көнбейтін туберкулезі бар балалардың орта білімін ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету;
16) құжаттаманы ресімдей жəне науқастың қолына сырқаттанамадан үзінді бере 

отырып, пациентті ауруханадан шығару.
8. Туберкулез жəне көптеген жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулез диагно-

зын қоюды, барлық жағдайларды тіркеуді, емдеу тəсілі мен диспансерлік қадағалауды 
айқындауды Орталықтандырылған дəрігерлік-консультациялық комиссия шешеді.

9. Орталықтандырылған дəрігерлік-консультациялық комиссияның құрамына: 
төраға (туберкулезге қарсы ұйымның басшысы), төрағаның орынбасары, мүшелері 
(ұйымдастырушылық-əдістемелік бөлімнің, туберкулезбен, көптеген жəне ауқымды 
дəрілерге көнбейтін туберкулезбен ауыратын науқастарды, оның ішінде балалар-
ды емдеуге арналған бөлімшелердің меңгерушілері, профизор/дəрілік үйылестіруші 
жəне хатшы) кіреді.

3-тарау. Туберкулез профилактикасы
§ 1. Туберкулезді вакцинациялау жəне ревакцинациялау

10. Туберкулез ауруларының профилактикасы жəне алдын алу мақсатында дені сау 
жаңа туған балаларға, медициналық қарсы көрсетілімдері болмаған кезде, туғаннан 
кейінгі алғашқы 2-4 тəулікте перинаталдық орталықтың (босандыру бөлімшісінің 
қабинетінде Кальметт-Герен Бацилласын вакциналау жүргізіледі. Профилактикалық 
екпелерді жоспарлау, ұйымдастыру жəне жүргізу «Халық денсаулығы жəне сақтау 
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 144 - бабының 6-тармағына 
сəйкес жүргізіледі. 

 11. Кальметт-Герен Бацилласын вакцинациялау сол жақ иықтың сыртқы бетінің 
жоғарғы жəне ортаңғы үштен бір бөліктерінің шекарасында нұсқаулықта аталған 
мөлшерде тек қана тері ішіне егіледі.

12. Перинаталдық орталықта (босандыру бөлімшесінде) Кальметт-Герен Бацил-
ласын вакцинациялау жүгізілмеген балалар амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсететін ұйымдарда екі айға дейін Манту сынамасын қоймай, екі айдан кейін – теріс 
нəтиже болған кезде жасалады.

13. Перинаталдық орталықтан (босандыру бөлімшесінен) бактерия бөлеиін 
науқаспен байланысқа түсетін вакцина жасалған жаңа туған балалар, туберкулезбен 
ауыратын науқасты оқшаулау мүмкін болмаған жағдайда, кемінде 2 ай мерзімге туған 
нəрестелерді күту бөлімшелерінде немесе сəбилер үйінде оқшаулайды.

14. Кальметт-Герен Бацилла вакцинасы жасалмаған нəресте перинаталдық 
орталықтан (босандыру бөлімшесінен) отбасы мүшелерінің барлығы туберкулез ауру-
ына тексерілгендігі туралы амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйым берген 
анықтама негізінде ғана шығарылады. 

15. Анасы туберкулездің белсенді түрімен ауырған жағдайда, бакетрия шыға-
ратынына жəне дəрілік сезімталдығына қарамастан, нəресте туа біткен туберкулездің 
бар-жоғына зерттеп-қаралады (мүмкіндігінше плацента зерттеледі).

16. Туберкулез жоққа шығарылған уақытта, нəресте оқшауланады жəне 
химиопрофилактикалық ем жүргізіледі (3 ай): 

1) 3 ай химиопрофилактикадан кейін 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасы жа-
салады. Манту сынамасы теріс нəтижелі болса, Кальметт-Герен Бацилласын вакцина-
циялауды жүргізіп, анасынан иммунитет түзілгенге дейін тағы 2 ай бойы оқшауланады;

2) Манту сынамасы оң нəтижелі болса, изониазидпен химиопрофилактика 6 айға 
дейін созылады.

17. Егер нəрестенің анасы көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулездің жəне 
ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулездің белсенді түрімен ауырса, онда бала туа 
біткен туберкулезге зерттеп-қаралады. Туберкулез жоққа шығарылған кезде, Кальметт-
Герен Бацилланы вакцинациялауға рұқсат беріледі жəне бала иммунитет қалыптасуы 
үшін 2 айға оқшауланады. 

18. Кальметт-Герен Бацилла вакцинасымен туберкулездің профилактикасы 
мақсатында ревакцинация:

1) 6 жастағы (1-сынып) Манту сынамасы теріс туберкулез микробактериясы 
жұқпа ған дені сау балаларға республика бойынша бір уақытта оқу жылының бірінші 
айында (қыркүйек) ұйымдастырылады. Бұл айда мектепте басқа екпелерді жасауға 
тыйым салынады.

2) күмəнді реакциясы бар балаларға 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасы 3 
айдан кейін қайта жүргізіліп жəне оның нəтижесі теріс болған жағдайда Кальметт-Герен 
Бацилласын ревакцинациялау жүргізіледі. 

 19. Манту сынамасы мен Кальметт-Герен Бацилланың вакцина ревакцинация 
аралығы - үш күннен кем жəне екі аптадан артық болмауы тиіс.

 20. Кальметт-Герен Бацилласының ревакцинациясына қарсы көрсетілімдер:
1) туберкулез микробактериясының жұққандығы немесе бұрын туберкулезбен 

ауыруы;
2) Манту сынамасының оң жəне күмəнді болуы;
3) Кальметт-Герен Бацилласы вакциналауға жанама əсерлердің болуы;
4) бірінші дəрежелі туысқандығы бар адамдарда Кальметт-Герен Бацилласының 

генерализацияланған инфекциясының болуы;
5) адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы немесе жүре пайда болған 

иммундық тапшылық синдромы;
6) иммундық тапшылық жағдайлары, қатерлі ісіктер;
7) жіті инфекциялық жəне инфекциялық емес аурулар, созылмалы аурулардың 

өршу кезеңі, аллергиялық ауруларды қоса. 
21. Медициналық көрсетілімдері бойынша Кальметт-Герен Бацилласын ревак-

цинациялаудан уақытша босатылған адамдар толық сауыққаннан немесе қарсы 
көрсеткіштер жойылғаннан кейін ревакцинация егіледі. 

 22. Вакцинациялау (ревакцинациялау) жасалған балаларды амбулаториялық-
емханалық көмек көрсететін ұйымдардағы педиатрлар, жалпы практика дəрігерлері 
1, 3, 6, 12 айдан кейін бақылайды.

 23. Кальметт-Герен Бацилласының вакцинациялау мен ревакцинациялаудың соңғы 
нəтижесі екпеден кейінгі 1 жылдан соң тыртықшаның көлемі бойынша бағаланады. Өте 
сирек жағдайда Кальметт-Герен Бацилласы вакцинасын енгізген жерде апигментті 
дақ пайда болады.

24. Жергілікті екпе реакциясы болмаған жағдайда (тыртықшаның болмауы) ба-
лалар міндетті түрде есепке алынып, 6 айдан кейін алдын ала Манту сынамасын 
жүргізбестен, 1 жылдан соң – Манту сынамасының теріс нəтижесінде қайта (тек бір 
рет) егіледі (толық вакцинациялау).

 25. Кальметт-Герен Бацилласының вакцинасына жергілікті (сипаты мен мөлшері) 
жəне жалпы (перифериялық лимфа түйіндемелері) екпе реакциясы бағаланады, 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (бұдан əрі – 907 бұйрық) (Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 
болып тіркелген) бекітілген №063/е, №026/е, №112/е есеп нысандарында тіркеледі.

 26. Сирек жағдайларда Кальметта-Герен Бацилласының вацинасын енгізгенде 
төмендегі мынадай нысандағы түрде жергілікті екпе реакциялары болуы мүмкін: 

1) аймақтық лимфаденит; 
2) тері астылық суық абсцесс;
3) беткей жара; 
4) келоидты тыртық; 
5) сүйек жүйесінің зақымдануы (оститтер). 
27. Фтизиатр вакцинацияның жанама əсерлерін жан-жақты клиникалық, 

рентгенологиялық, зертханалық тексеру жəне туберкулинді рекомбинантты аллергені 
бар теріс реакция негізінде анықтайды.

 28. Кальметт-Герен Бацилласы вакцинасын енгізуден болатын жанама əсерлердің 
əрбір жағдайы Туберкулез науқастарының ұлттық тіркеліміне тіркеледі жəне 
медициналық ұйымдардың, аумақтық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің, 
облыстық туберкулезге қарсы диспансердің жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығының басшыла-
ры хабардар болады.

 29. Реакцияның сипаттары туралы ақпарат №907 бұйрықпен бекітілген №063/е, 
№026/е, №112/е есепке алу үлгілерінде тіркеледі. Реакциясы бар барлық балаларға 
карта толтырылады. 

 30 Кальметт-Герен Бацилласының вакцинасына жанама əсерлері байқалған ба-
лалар III В диспансерлік есеп тобында 1 жыл бойы бақыланады.

 31. Есепке алу жəне есептен шығару кезінде мынадай тексерулер жүргізіледі: қан 
мен несептің жалпы талдауы, кеуде қуысы ағзаларының рентгенографиясы, қосымша 
(есептен шығару кезінде) – Манту мен туберкулинді рекомбинантты аллергені бар 
сынама.

 32. Вакцинадан кейінгі Кальметт-Герен Бацилласының вакцинасына егуден кейінгі 
асқынулары кезінде туберкулинді рекомбинанттық аллергенге реакция теріс.

 33. Балалардағы бірінші дəрежедегі туыстықтың вакцинадан кейінгі Кальметт-
Герен Бацилласының вакцинасы асқынуларының 2 жағдайы тіркелген кезде, учаскелік 
педиатр (жалпы практика дəрігері) бастапқы иммун тапшылығын (клиникалық, 
иммунологиялық, генетикалық) диагностикалауға зерттеп-қарау жүргізіледі.

 34. Туберкулезге қарсы профилактикалық екпелер (Кальметт-Герен Бацилласының 
вакцинасын вакцинациялау жəне ревакцинациялау) оларға қоса берілетін 
нұсқаулықтарға сəйкес жүргізіледі.

§ 2. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар балаларда 
арнайы профилактика жүргізу

35. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар аналардан туған нəрес-
телер адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясының клиникалық белгілері 
болмаған жəне басқа қарсы айғақтар болмаған жағдайда күнтізбелік мерзімге сəйкес 
Кальметта-Герен Бацилласы вакцинасының стандартты мөлшерімен тері ішіне бір 
рет егіледі.

 36. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар аналардан туылған жəне 
күнтізбелік мерзімге сəйкес егілмеген нəрестелер өмірінің 4 аптасы ішінде (жаңа 
туылған нəресте кезеңіде) алдын ала Манту сынамасын жүргізбей-ақ егіледі. Төрт 
апта өткеннен кейін Кальметт-Герен Бацилласы вакцинасынның егуге болмайды, 
өйткені генерализацияланған Кальметт-Герен Бацилласы вакцинасының инфекци-
ясы дамуы мүмкін. 

 37. Вакцинациядан кейінгі белгі (тыртық) пайда болмаған балаларға 12 айға 
толғанға дейін, кейде 15-18 айға дейін (адамның иммунтапшылығы вирусының жұққаны 
толық анықталғанға дейін) Кальметта-Герен Бацилласының вакцинасы қайта егілмейді. 

 38. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы болмаған жағдайда 12 ай-
ында, кейде 15-18 айында Манту сынамасы теріс нəтижелі болса, Кальметт-Герен 
вакцинасы жасалады.

 39. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар балалар мен жасөспірім-
дерде үдемелі иммундық тапшылық аясында генерализацияланған Кальметт-Герен 
Бацилласы инфекциясының даму қаупі болғандықтан Кальметта-Герен вакцинасын 
ревакцинациясы жасалмайды.

 40. Егер бала адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар анадан туылса, 
бірақ өзінде адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы болмаса, Кальметта-Герен 
Бацилласының ревакцинациясы календарлық мерзімде 6 жаста (1-сынып) Манту сы-
намасы теріс нəтижелі болса ғана жасалады. 

 § 3. Балалар туберкулезінің химиопрофилактикасы
41. Латентті туберкулез инфекциясының емі емдеудің химиопрофилактикалық 

əдісімен жүзеге асырылады.
 42. Химиопрофилактикалық емдеу балаларға жəне локальды туберкулез болмаған 

кезде, адамның иммунтапшылығы вирусымен өмір сүретін адамдарға жүргізіледі:
 1) 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасының нəтижесіне қарамастан бактерия 

шығаратын байланыста болған 5 жасқа дейінгі балаларға;
2) бұрын белгісіз туберкулезге қарсы ұйымдардың өлім ошағынан байланыста 

болған балаларға;
3) туберкулездік рекомбинанттык аллергенге оң реакциясы бар: инфекция көзінен 

бактерия шығаруына қарамастан, байланыста болған; «Туберкулез микробактериясын 
жұқтырған, алғаш айқындалған» диагнозы белгіленген балаларға;

4) ересектер мен адамның иммунтапшылығы вирусымен өмір сүретін балаларға 
жүгізіледі.

43. Көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезбен жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін 
туберкулезбен ауыратын науқастармен қарым-қатынаста болған туберкулез микробак-
териясын жұқтырған балаларға химиопрофилактика изониазидпен жүргізілмейді, олар 
туберкулин бірлігі бар 2 Манту жəне (немесе) туберкулездік рекомбинанттық аллергені 
бар сынамасын жəне басқа да зерттеп-қарау интервалын 6 ай сайын, ал көрсетілімдері 
бойынша –жиі сақтай отырып, III А дисперсерлік есеп тобында бақыланады.

44. Бактерия шығаратын туберкулез инфекциясы ошақтарындағы 1 жасқа дейінгі 
барлық балаларға Кальметт-Герен Бацилласынын вакцинациялаудан кейін 2 ай өткен 
соң химиопрофилактика жүргізіледі. 

45. Химиопрофилактика туберкулез микробактериясын жұқтырған, иммуносупрес-
сивті дəрілермен ем қабылдап жүрген балаларға жүргізіледі: базалық гормондық те-
рапия 1 ай жəне одан жоғары (преднизолон мөлшері ≥15 мг/тəулігіне немесе соның 
эквиваленті), ағзалардың трансплантациясына жəне гендік-инженерлік биологиялық 
препараттарға байланысты цитостатикалық терапия. «Туберкулез микробактериясын 
жұқтырған, алғаш айқындалған» диагнозы бар балаларға химиопрофилактика гендік-
инженерлік биологиялық препараттармен емі басталғанға дейін 1 ай мерзімде 
жүргізіледі жəне гендік-инженерлік биологиялық препараттар аясында изониазидтпен 
6 айға дейін немесе изиониазидпен жəне рифампицинмен 3 айдың ішінде жалғасады.

46. Латенттік туберкулез инфекциясы бар балаларға химиопрофилактика α-ісігінің 
некроз факторларын антагонистермен емдеуді, ағзаларды ауыстырып қондыру жəне 
гемопоэздік дің жасушаларын транспланттау бастамас бұрын изиониазидпен жəне 
рифампицинмен 3 ай мерзімге тағайындалады. 

47. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар адамдарға химиопро-
филактиканы фтизиатр-дəрігер жан-жақты клиникалық-рентгенологиялық тексеру 
нəтижесінде белсенді туберкулез анықталмаған жағдайда ғана тағайындайды.

48. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар 12 айдан асқан барлық 
балаларға жəне ересектерге Адамның иммунтапшылығы вирусы статусы оң болғаны 
анықталған кезде, туберкулезбен ауыратын науқаспен қарым-қатынаста болғанына 
немесе болмағанына қарамастан бір рет туберкулез химиопрофилактикасы жүргізіледі.

49. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар 12 айға дейінгі балаларға 
химиопрофилактика туберкулезбен аурытан науқаспен қарым-қатынас болған 
жағдайда жүргізіледі.

50. Изониазид химиопрофилактика жүргізуге арналған негізгі дəрі болып табылады. 
51. Изониазидтің тəуліктік мөлшері бір рет, күн сайын қабылданады, баланың 1 кг 

салмағына 10 мг деп есептеледі (300 мг-нан аспауы тиіс).
52. Химиопрофилактика бір рет жүргізіледі. Химиопрофилактика курсының ұзақтығы 

6 айды құрайды. Изониазидпен бірге құрамында В тобының дəрумендері бар поливи-
таминдер тағайындалады (пиридоксин – тəулігіне 25 мг).

53. Эпилепсия, орталық нерв жүйесінің органикалық зақымдануы, бауыр мен 
бүйректің қызмет бұзылыстары бар аурулары химиопрофилактика жүргізудің қарсы 
көрсеткіштері болып табылады. 

54. Изониазидті қабылдағанда жанама əсерлер пайда болған жағдайда қосымша 

тексерулер жүргізіп (қан, несеп талдаулары), дəріні қабылдауды 5-7 күнге тоқтатады. 
Десенсибилизациялық ем тағайындалады. Изониазидті қайта тағайындағанда, оны 
көтере алмаса, химиопрофилактика тоқтатылады. 

55. Вирустык гепатитпен ауырғандарға химиопрофилактика аурудың барлық 
клиникалық белгілері жойылғаннан кейін кем дегенде 6 ай өткен соң, инфекционистің 
қорытындысы бойынша тағайындалады. Бұл контингентке химиопрофилактика гепа-
топротекторлар аясында жүргізіледі.

56. Химиопрофилактиканы медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдары-
ның фтизиатр дəрігерлері тағайындайды жəне мониторингтейді.

57. Химиопрофилактика медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарында 
амбулаториялық жағдайда, санаторийлік үлгідегі мектепке дейінгі балалар мекеме-
лерінде жəне балаларға арналған туберкулезге қарсы санаториялар жағдайында 
жүргізіледі.

58. Химиопрофилактиканы медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдары-
ның (емхана, медициналық пункттер, дəрігерлік амбулаториялар, жалпы емдеу 
тəжірибесі бөлімшелері), ұйымдастырылған ұжымдардың (мектеп, балабақша, орта оқу 
орындары) жəне санаторий тектес ұйымдардың (санаторийлік балабақша, санаторийлік 
топ, балаларға арналған туберкулезге қарсы санаторий) медицина қызметкерлері əрбір 
дозаны қабылдауды тікелей бақылап, жүргізеді.

59. Адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясы бар пациенттерде химиопро-
филактика МСАК жүйемедициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарының жəне 
ЖИТС (жүре пайда болған иммунтапшылығы синдромы) орталықтарының медицина 
қызметкерлерінің тікелей бақылауымен жүргізіледі.

60. Химиопрофилактика пациенттің (баланың ата-анасы немесе қамқоршысының) 
ақпарат алған соң өз еркімен берген ауызша немесе жазбаша келісімінен кейін 
жүргізіледі.

61. Химиопрофилактика туралы ақпарат Амбулаториялық науқастың медициналық 
картасына №907 бұйрықпен бекітілген 026/е нысаны, ТБ 01/е нысанды медициналық 
картасына жазылып, «жүргізілген емді бақылау парағында» күнделікті тіркеледі.

4-тарау. Туберкулез диагнозы бар пациенттерді анықтау 
§ 1. Туберкулез ауруын анықтау

62. Туберкулез науқастарын айқындауды меншік нысанына қарамастан медицина-
лық ұйымдардың барлық мамандықтарының медицина қызметкерлері халық амбулато-
риялық-емханалық жəне стационарлық ұйымдарға медициналық көмекке жүгінген, 
міндетті жəне профилактикалық медициналық тексеріп-қараулар, сондай-ақ туберку-
лезге қарсы иммундау жүргізген кезде жүзеге асырады.

63. Мыналар:
1) сырқаттанушылықтың клиникалық белгілері бар адамдардың арасында қақырық 

жағындысының микроскопиясы. Қақырықты жинау жəне зерттеу үшін зертханаға жеткізу 
екі күннің ішінде барлық мдициналық ұйымдарда жүзеге асырылады. Қақырықтың 2 
үлгісін алып кетеді, олардың бірі – таңғы порциясы. Үлгілерді порциялардың кемінде 30 
минуттан кем емес аралығымен бір күннің ішінде жинауға рұқсат етіледі. Туберкулезге 
зерттеу жүргізуге арналған қақырық 3 тəуліктен аспайтын мерзімде тоңазытқышта 
сақталады;

2) туберкулез ауруының жоғары қаупі бар халықтың арасындағы флюорография;
3) «қауіп топтарынан» балалардың туберкулин диагностикасы туберкулезді 

айқындау əдістері болып табылады
64. Қақырыққа микроскопиялық зерттеу жəне медициналық-санитариялық алғашқы 

көмек ұйымдарында гендік-молекулярлық əдіске қолжетімділік болған кезде адамдарға 
екі аптадан артық жалғасатын жөтел (жөтел туберкулездің өкпелі (жұқпалы) түрі бар 
науқастардың басты симптомдары болып табылады) жəне төменде санамаланған 
клиникалық симптомдардың бірі немесе бірнешеуі болған кезде жүргізіледі: 

1) салмақ тастау;
2) тершеңдік; 
3) кеуде қуысындағы ауырсыну; 
4) қан түкіру; 
5) жалпы əлсіздік жəне тез шаршау;  6) ұзақ уақыт бойы дене қызуының көтерілуі.
 65. Науқаста жоғарыда аталған симптомдар болған жағдайда, медицина қызметкері 

осы Нұсқаулыққа 1-қосымшаға сəйкес науқасты туберкулезге зерттеп-қараудың 
диагностикалық алгоритмін жүргізеді.

 66. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек желісінде жөтелге шағымдары бар 
науқастарға кезектен тыс қызмет көрсетіледі жəне бір рет қолданылатын медициналық 
бетперделермен қамтамасыз етіледі.

 67. Туберкулезге рентгенологиялық күдік, бірақ кеуде қуысына шағымдар мен 
интоксикация симптомдары болмаған кезде, қақырық жағындысының микроскопиясы 
теріс болған жағдайда, диагностикалық алгоритмді жүргізбей диагнозды нақтылау үшін 
науқасқа фитизиатр консультация береді. 

 68. Туберкулезбен ауыратын науқаспен байланыс болған кезде туберкулезге 
клиникалық-рентгенологиялық күдік бар жағдайларда, диагностикалық алгоритмді 
жүргізбей диагнозды нақтылау үшін фитизиатр консультация береді.

 69. Өкпеден тыс туберкулезге күдік туған кезде медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек мамандары қосымша: сəулелік, аспаптық жəне зертханалық (мидың, 
омыртқа бағанының, буындардың, бүйректердің, іш қуысы жəне жамбас қуысы 
ағзаларының компьютерлік жəне магниттік-резонанстың томографиясы, лапароско-
пия, пунктаттарды, аспираттар мен биоптаттарды туберкулез микробактериясына 
цитологиялық, гистологиялық, бактериоскопиялық жəне бактериологиялық зерттеу) 
зерттеулер жүргізеді.

 70. Балаларда қақырық болмаған кезде асқазанның (бронхтардың) шайынды суы 
немесе 3 күн бойы таңертең ашқарынға хлорлы натрийдің 5% ерітіндісімен бронходи-
лятациядан жəне ингаляциядан кейін алынған индуцияланған қақырық, назофарин-
геальды аспират зерттеледі.

 71. Қышқылға төзімді бакетриялар анықталған жағдайда науқас туберкулезге қарсы 
ұйымдарға жіберіледі, ол жерде оған қосымша зертханалық зерттеулер жүргізіледі 
жəне туберкулезге қарсы тиісті ем тағайындалады.

 72. Қақырық микроскопиясының нəтижелері теріс болған жəне туберкулезге күдікті 
ауру белгілері күшейген кезде науқас фтизиатр дəрігердің консультациясына жіберіледі.

 73. Туберкулезбен ауыратын науқастарды хабардар еуді туберкулезге қарсы 
ұйымдардың жəне амбулат ориялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдардың 
қызметкерлері туберкулезбен ауыратын науқасқа арналған жадынаманы пайдалана 
отырып, жүргізеді. 

 74. Туберкулезді флюорография əдісімен анықтау сырқаттанудың жоғары қаупі 
бар адамдардың жəне міндетті контингенттің арасында жүргізеді.

 75. Туберкулезге жыл сайынғы міндетті флюрографиялық зерттеп-қарауға жататын 
«қауіпті» топ адамдарының тізбесі:

1) бактерияның бөлінуіне қарамастан туберкулезбен ауыратын науқастармен бай-
ланыста болған адамдар;

2) өкпенің созылмалы ерекше емес ауруларымен, қант диабетімен, алкоголизм-
мен, нашақорлықпен, адамның иммунтапшылығы вирусымен/жүре пайда болған 
иммунтапшылығы синдромымен диспансерлік есепте тұрған адамдар;

3) өкпесінде кез келген этиологияның қалдық пайда болуы бар адамдар; 
4) бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан адамдар.
 76. Туберкулезге жыл сайынғы міндетті флюрографиялық зерттеп-қарауға жата-

тын адамдарының тізбесі:
 1) медициналық ұйымдардың қызметкерлері; 
 2) медициналық-əлеуметтік мекемелердің (ұйымдарының) қызметкерлері; 
 3) əскери қызметке шақырылғандар;
 4) орта жəне жоғары оқу орындарының студенттері, училище оқушылары;
 5) 15-17 жас аралығындағы балалар;
 6) босанғаннан кейінгі кезеңдегі əйелдер перзентханадан шыққанан кейін бір 

ай ішінде; 
 7) жаңа туған нəрестенің перинаталдық орталықтан (босандыру бөлімшесінен) 

туберкулезге қарсы вакцинациясыз шыққанға дейінгі отбасы мүшелері;
 8) стационарлық үлгідегі медициналық-əлеуметтік мекемелерден (ұйымдардан), 

психоневрологиялық диспансерлерден арнаулы əлеуметтік қызметтер алатын адам-
дар контингенті;

 9) Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға келген адамдар;
 10) тергеудегі жəне сотталғандар (жылына 2 рет); 
 11) ішкі істер органдарының қызметкерлері, оның ішінде мамандандырылған күзет 

қызметінің, патрульдік-посттық, жол-патрульдік жəне учаскелік қызметтердің, тергеу 
изоляторларының жəне түзеу мекемелерінің қызметкерлері (жылына 1 рет);

 қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін күзетуді қамтамасыз ететін, қылмыстық-
атқару жүйесі мекемелеріндегі адамдардың мінез-құлқын қадағалау мен бақылауды 
жүзеге асыратын, сотталғандарды жəне қамауға алынған адамдарды тасуды, қоғамдық 
тəртіпті қорғауға қатысатын əскери қызметкерлер (жылына 2 рет);

 12) жедел қызметтің əскери қызметкерлері (жылына 2 рет);
 13) Қарулы күштердің, Қазақстан Республикасының басқа да əскерлері мен əскери 

жасақтардың əскери қызметкерлері;
 14) тамақ өнеркəсібінің, қоғамдық тамақтану жəне азық-түлік саудасы объектілерінің 

қызметкерлері;
 15) мектепке дейінгі, жалпы білім беретін жəне мамандандырылған мектептердің, 

лицейлердің жəне гимназиялардың қызметкерлері;
 16) жоғары жəне орта арнаулы оқу орындарының қызметкерлері;
 17) Қазақстан Республикасына уақытша тұруға, оның ішінде еңбек миграциясы 

бойынша келген адамдар.
 77. Мынадай клиникалық түрлері бар туберкулездің жаңа жағдайлары туберкулездің 

асқынған жағдайлары болып есептеледі: 
1) асқынулары бар өкпеден тыс туберкулез.
2) асқынған ағымды туберкулезді менингит; 
3) жітілеу жəне созылмалы диссеминирленген туберкулезд; 
4) казеозды пневмония; 
5) өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулез.
 78. Туберкулездің асқынған жағдайларын, алғаш айқындалған науқастардың жəне 

оның себептеріне қарамастан туберкулез рецидивтерінің арасындағы өлім жағдайларын, 
сондай-ақ балалардағы алғаш айқындалған бактерия бөлетін туберкулезді клиникалық 
талдау туберкулехге қарсы ұйымдармен, амбулаториялық-емханалық көмек көрсеетін 
ұйымдармен жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық органдарымен бірлесіп, 
талдау хаттамаларын жəне іс-шаралар жоспарын міндетті əзірлей отырып, жүргізіледі. 
Диспансерлік есептен шығарылған адамдарда туберкулездің жаңа жағдайларын жəне 
ауру рецидивтерін уақтылы айқындау үшін жауапкершілік амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін ұйымдарға жүктеледі.

 79. Тұрғылықты жері бойынша бақыланатын амбулаториялық ем жүргізу тəртібі 
науқастың амбулаториялық картасы мен туберкулезбен ауыратын науқастың №ТБ 
01/е нысанды картасында немесе № 907 бұйрығымен бекітілген №ТБ 01/е – нысаны 
бойынша IV санатты ТБ-мен ауыратын науқастың медициналық картасында, туберку-
лезбен ауыратын науқастың медициналық картасына қосалқы параққа толық жазылады. 

 80. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарында туберкулезге қарсы 
препараттармен туберкулезден басқа ауруларды емдеу үшін қолдануға жəне оларды 
дəріханалық мекемелерде рецептсіз сатуға тыйым салынады.

 81. Қазақстан Республикасының аумағында жүрген жəне туберкулезбен ауырған 
шетелдіктер жəне азаматтығы жоқ адамдар медициналық көмекті «Қазақстан 
Республикасының аумағына уақытша келген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға құқылы бола-
тын айналадағылар үшін қауіп төндіретін қатты аурулардың тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2015 жылғы 1 сəуірдегі № 
164 бұйрығына сəйкес (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11317 болып тіркелген) алады.

82. Өкпеден тыс туберкулез кезінде диагноз бактериологиялық, цитомарфологиялық 
зерттеулердің негізінде не белсенді өкпеден тыс туберкулезді көрсететін клиникалық-
рентгенологиялық деректердің негізінде белгіленеді. Бірнеше ағзасы зақымдалған 
өкпеден тыс туберкулезі бар науқас процестің анағұрлым ауыр локализациясына 
сəйкес тіркеледі.

83. Өкпеден тыс туберкулез диагнозын мүмкін болмаған кезде, түпкілікті верфика-
цияны туберкулезге қарсы медициналық ұйымдардың мамандары ашық биопсияны 
пайдалана отырып, жүргізеді.

84. Қақырық микроскопиясының оң нəтижесі бар (бактерия бөлетін) өкпе туберкулезі 
диагнозы:

1) қақырық микроскопиясы кезінде ем жүргізгенге дейін қышқылға тұрақты баке-
триялар кемінде екі мəрте табылған;

2) қақырық микроскопиясы кезінде қышқылға тұрақты бакетриялар бір мəрте 
табылған, ал рентгенологиялық зерттеулер кезінде фтизиатр дəрігердің белсенді 
өкпе туберкулезі қорытындысы бойныша сəйкес келетін патологиялық өзгерістер 
айқындалған кезде қойылады.

85. Қақырық микроскопиясының теріс нəтижесі бар өкпе туберкулезі диагнозы 
анамнездің, белсенді ерекше процеске сəйкес келетін клинкалық-рентгенологиялық 
деректердің, ауру бактериологиялық немесе гистологиялық расталған молекулярлық-
генетикалық зерттеу нəтижелерінің негізінде қойылады.

86. Бактериологиялық немесе гистологиялық растау болмаған кезде, түпкілікті 
шешімді өкпедегі рентгенологиялық зерттеулердің сипатын, өкпедегі патологиялық 
өзгерістері бар адамда ауыр факторларының жəне қызмет түрінің болуын ескере 
отырып, орталықтандырылған дəрігерлік-консультациялық комиссия қабылдайды.

87. Қақырық жағындысы микроскопиясының теріс нəтижелері кезіндегі, оң нəтиже 
науқаста белсенді туберкулездің барын дəлелдейді жəне диагнозды растау үшін 
қызмет етеді. 

§2. 2 туберкулин бірлігі бар туберкулинді 
Манту сынамасымен туберкулезді диагностикалау

88. Балаларда туберкулезді диагностикалау үшін 2 туберкулинді бірлігі бар Манту 
сынамасын қолданылады, оның мақсаты:

1) туберкулез микробактериясы алғаш рет жұқтырғандарды жəне туберкулинге 
гиперергиялық реакциясы бар балалар мен жасөспірімдерді анықтау;

2) Кальметт-Герен Бацилла вакцинасымен вакцинациялау жəне ревакцинациялауға 
контингентті іріктеу;

3) ауруды ерте анықтау үшін.
89. 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасын бойынша қарап тексеруге мына 

балалар жатады: 
1) туберкулезбен ауыратын науқаспен байланыста болған балалар (отбасылық, 

туыстық, мектептік/ұжымдық, пəтерлік жəне т.б.);
2) вакцинациялау жəне ревакцинациялау алдындағы 2 айдан асқан балалар;
3) қауіп тобындағы балалар.
90. Туберкулезбен ауру бойынша жоғарғы «қауіп» тобына:
1) ата-аналары адамның иммунтапшылығы вирусын жұқтырған, бас бостандығынан 

айыру орнынан шыққан, маскүнемдіктен, нашақорлықтан зардап шегетін, табысы аз, 
көшіп-қонушы отбасыдан шыққан;

2) қант диабеті, бронх-өкпе жүйесінің тəн емес аурулары, тамақтанудың бұзылуы 
(дене массасының тапшылығы) адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциялары 
бойынша диспансерлік есепте тұрғанд, иммундық супрессивті терапия алатын (глю-
кокортикоидтер, цитостатиктер, гендік-инженерлік биологиялық препараттар жəне 
басқалары), мүгедек;

3) Кальметт-Герен Бациласының вакцинасы егілмеген жəне вакцинасының белгісі 
қалыптаспаған балалар жатады.

91. Манту жəне туберк улездің рекомбинанттық аллерген сынамасының нəтижесі 
72 сағаттан кейін инфильтрат (папула) көлемінің қанша миллиметр (бұдан əрі – мм) 
екендігін миллиметрлік бөліктері бар сызғышпен өлшеп, білек осіне көлденең жатқан 
көлемін тіркеу арқылы бағаланады. Инфильтрат болмаған ж ағдайда гиперемия/қызару 
көлемі өлшеніп, тіркеледі. 

92. Манту сынамасы мынадай болып бағаланады:
1) теріс – инфильтраттың жəне гиперемияның болмауы немесе «инемен шаншу 

реакциясының» болуы  (0-1мм);

2) күмəнді – инфильтрат көлемі 2-4 мм болса немесе кез-келген көлемді инфиль-
тратсыз гиперемия ғана анықталса;

3) оң – 5 мм жəне одан астам диаметрлі инфильтрат анықталса;
4) гиперергиялық –15 мм жəне одан астам диаметрлі инфильтрат немесе инфиль-

трат көлемі байланыссыз везикуло-некроздық өзгерістер жəне/немесе лимфангоит, 
лимфаденит анықталса, инфильтрат көлемі есепке алынбайды.

93. Туберкулинді Манту сынамасы инфекциялық аллергияны да, вакцинадан 
кейінгі аллергияны да анықтайды. Сараланған диагностика кезінде аллергия сипаты 
мынадай кешенде ескеріледі:

1) оң туберкулинді реакцияның қарқындылығы; 
2) Кальметт-Герен Бациласының вакцинадан кейінгі тыртықтардың болуы жəне 

көлемі;
3) Кальметт-Герен Бациласының вакцинасын еккенен кейін өткен мерзім (5 жасқа 

дейінгі 5-11 мм папулаларының мөлшері бар, күмəнді немесе оң реакция, вакцинадан 
кейін аллергияның болуын жоққа шығармайды);

4) туберкулезі бар науқастың қарым-қатынаста болуы немесе болмауы.
94. Аурудың клиникалық белгілерінің болуы. 5 жасқа дейінгі 5-11 мм папулаларының 

мөлшері бар, күмəнді немесе оң реакция вакцинадан кейінгі аллегрияны сипаттайды. 
95. Гиперергиялық реакциялар вакцинадан кейінгі аллергияға жатпайды.
 96. Аллергиялық бағыты бар балаларға алдын ала гипосенсибилизация (сынама-

ны қойғанға дейін 5 жəне 2 күнге дейін 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасының 
аясында 2 күн), инфекция ошақтарын санациялау, дегельминизация жүргізіледі.

 97. амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымының фтизиатр дəрігеріне:
1) алғаш айқындалған оң туберкулин реакциясы бар;
2) 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасының гиперергиялық туберкулин ре-

акциясы бар;
3) туберкулин сезімталдығының 6 мм жəне одан жоғарыға өсуі бар балалар 

жіберіледі.
 98. Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдарының фтизиатр дəрігері 

туберкулині оң балаларға консультация береді, көрсетілімдері бойынша қосымша 
зерттеп-қарау жүргізеді жəне диагностикалық алгоритмді жүргізуге көрсетілімді 
айқындайды. Туберкулині оң адамдарды толық зерттеп-қараудың бүкіл кезеңі 1 ай-
дан аспауы тиіс.

 99. Туберкулин микробактериясын жұқтырғандардың қатарына 2 туберкулин бірлігі 
бар Манту сынамасы бойынша туберкулинге сезімталдық динамикасы туралы дəлелді 
ақпарат болған кезде, мына адамдар жатқызылады:

4) алғаш рет анықталған оң реакция (көлемі 5 мм жəне одан үлкен папула), 
Кальметт-Герен Бациласының вакцинасымен иммундаумен байланыссыз (туберку-
лин сынамасының виражы);

5) тұрақты (4-5 жыл бойы) сақталатын көлемі 12 мм жəне одан үлкен көлемді ин-
фильтрат түріндегі реакция;

6) 1 жыл ішінде туберкулинге сезімталдықтың күрт күшеюі (6 мм жəне одан астам) 
(туберкулин сынамасы оң əсері бар балаларда).

 100. Туберкулин сезімталдығының этиологиясын белгілеу мақсатында сараланған 
диагностика жүргізу кезінде, амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдарда 
басқа иықалдына туберкулезді рекомбинантты аллергені бар сынама қойылады.

101. Алғаш рет тексергенде 2 туберкулез бірлігі бар Манту сынамасы теріс нəтижесі 
бар байланыста болған балаларға сынама 8-10 аптадан кейін қайта жасалады.

102. Туберкулезді рекомбинантты аллерген препараты 2 туберкулин бірлігі бар 
Манту сынамасы оң болған жағдайда туберкулезге қарсы ұйымдарда ғана қолданылады:

1) туберкулез инфекциясын анықтау үшін;
2) туберкулезді басқа туберкулез емес аурулардан саралап диагностикалау үшін; 
3) вакцинациядан кейінгі жəне инфекциялық аллергияны саралап диагностика-

лау үшін; 
4) туберкулез процесінің белсенділігін анықтау үшін.
103. Туберкулезді рекомбинантты аллерген Калметта-Герен Бацилласының ревак-

цинациясына (вакцинациясына) іріктеу үшін пайдаланылмайды.
104. Туберкулезді рекомбинантты аллергенге і реакция:
1) теріс – инфильтраттың (папуланың) жəне гиперемияның толық болмауы немесе 

инемен шаншу («көгеру» 2-3мм түрінде) реакциясының» болуы;
2) күмəнді – инфильтратсыз кез-келген өлшемдегі гиперемия болған кезде;
3) оң – кез-келген өлшемдегі инфильтрат (папула) болған кезде;
4) гиперергиялық – 15 мм жəне одан астам  инфильтрат болған кезде, сондай-ақ 

везикула-некроздық өзгерістер жəне/немесе инфил ьтрат өлшеміне қарамастан, лим-
фангоит, лимфаденит кезінде. 

105. Жергілікті туберкулез жоққа шығарылған жағдайда, алғаш рет 2 туберкулин 
бірлігі бар Манту оң  реакциясы бар балаларға «Туберкулез микробактериясының 
жұғуы, алғаш рет айқындалған» диагнозы қойылады жəне олар диспенсерлік есеп 
тобына IIIБ бойынша бақыланады.

106. Туберкулез микробактериясының жұғуы, алғаш рет айқындалған адамдарға 
химиопрофилактика туберкулезді рекомбинанттық аллергенге оң нəтиже болған кезде 
тағайындалады, теріс болған кезде жүргізілмейді.

107. Туберкулинге  жəне/немесе туберкулезді рекомбинанттық аллергенге қайтадан 
гиперергиялық реакциясы бар адамдар шоғырланған туберкулезді процес ті анықтау 
мақсатында жан-жақты қарап тексеріледі. Шоғырланған туберкулезді өзгерістер 
анықталмаған жағдайда, мұндай балалар диспансерлік есепке алуға жəне қайтадан 
химиопрофилактика жүргізуге жатпайды.

108. Ісік некрозы факторлары-α антагонистерімен емдеу, ағзаларды ауыстырып 
қондыру (реципиент жəне донор) жəне гемопоэздік дің жасушаларының транспланта-
циясы жоспарланған əрбір науқас туберкулезге зерттеліп-қаралады.

109. Кальметт-Герен Бациласының вакцинасы жасалмаған жəне ұзақ уақыт бойы 
иммундық супрессивті терапия (глюкокортикоидтер, цитостатиктер жəне балалар) 
алатын балалар туберкулезге жылына екі рет – əр 6 ай сайын, көрсетілімдер бойын-
ша – жиі зерттеп-қаралады.

110. Учаскелік педиатр, жалпы практика дəрігері баланың даму сырқатнамасына 
(№ 112/е нысаны) эпикриз толтырады - қауіп факторын көрсете отырып, баланы ту-
беркулез бойынша «қауіп» тобына алуды дəлелдеу. Қауіп тобын учаскелік педиатр 
(жалпы парктика дəрігері) қызмет көрсететін барлық балаларға қалыптастырады. 

111. Кальметт-Герен Бацилласы вакцинасымен ревакцинацияға балаларды іріктеу 
мақсатында 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасы 6 жастағы балаларға (1-сынып) 
мектепте, оқу жылының бірінші айында (қыркүйек) жасалады. Бұл айда мектепте басқа 
екпелерді жүргізу уақытша тоқтатылады. 

112. Манту сынамасын қояр алдында екі айлық интервалды сақтау мақсатында 
дифтерия-сіреспе анатоксин жəне қызылша қызамық, эпидпаротит вакциналарымен 
ревакцинация оқу жылы басталар алдында екі ай бұрын жүргізіледі. 2 туберкулин бірлігі 
бар Манту жəне туберкулезді рекомбинанттық аллерген сынамасын жұмысқа рұқсаты 
бар оқытылған медицина персоналы жүргізеді. 

113. «Туберкулез микробактериясының жұғуы алғаш айқындалған» диагнозы 
белгіленген балаларға басқа профилактикалық екпелер бақыланатын химиопро-
филактика курсы аяқталғаннан кейін, науқастарға химиотерапияның толық курсы 
аяқталғаннан кейін жүргізіледі.

114. Манту сынамасының жəне/немесе туберкулезді рекомбинанттық аллерген 
нəтижелері профилактикалық екпе картасында №907 бұйрықпен бекітілген 063/е ны-
саны бойынша, баланың медициналық картасында №907 бұйрықпен бекітілген 026/е 
нысаны бойынша, баланың даму сырқатнамасында №907 бұйрықпен бекітілген 112/е 
нысаны бойынша жазылады онда: 

1) стандартты туберкулинді жəне/немесе туберкулезді рекомбинанттық аллер-
ген шығарған мекеме, сериясы, бақыланатын нөмірі мен оның жарамдылық мерзімі;

2) туберкулин сынамасын жəне/немесе туберкулезді рекомбинанттық аллергенді 
жүргізу күні;

3) Манту сынамасының жəне/немесе туберкулезді рекомбинанттық аллергені 
бар тестің инфильтрат жəне теріс-гипермия болмаған кезде, инфильтрат мөлшері 
түріндегі нəтиже белгіленеді.

115. Манту жəне туберкулезді рекомбинанттық аллергені бар сынаманы қоюға 
қарсы көрсетілім: 

1) туберкулинге немесе туберкулезді рекомбинантты аллергенге жеке төзбеушілік;
2) туберкулезге күмəнді жағдайларды қоспағанда, ушығу кезіңіндегі жіті, созылмалы 

инфекциялық жəне соматикалық аурулар;
3) таралған тері аурулары;
4) аллергиялық жай-күйлер (ушығу кезеңі);
5) эпилепсия;
6) ұжымдағы балалар инфекциясы бойынша карантин.
116. Манту сынамасын аурудың барлық клиникалық симптомдары кеткеннен кейін, 

кемінде 2 айдан соң жасауға рұқсат етіледі.
117. Қарсы көрсетілімді айқындау мақсатында дəрігер (дəрігер жоқ жерде мейіргер) 

Манту сынамасын қояр алдында медициналық құжаттаманы зерделейді, сауаланама 
жүргізеді жəне қарап-тексереді. 

118. Балалар инфекциясы бойынша карантин бар балалар ұжымдарында Манту 
жəне туберкулезді рекомбинанттық аллергені бар сынама жүргізуге рұқсат етілмейді 
(карантин алынғаннан кейін жүргізіледі).

 119. Қауіп тобының балаларына туберкулин диагностикасы əртүрлі екпелерге 
қарсы профилактикалық екпе жүргізгенге дейін жоспарланады. 2 туберкулин бірлігі 
бар Манту сынамасы мен басқа да профилактикалық екпелердің арасындағы интер-
вал 2 айдан аспауы тиіс.

120. Туберкулинді Манту сынамасын жəне (немесе) туберкулезді рекомбинанттық 
аллергенді үйде жасауға рұқсат етілмейді.

Туберкулезбен ауыратын науқастармен байланыста болған балаларға Манту 
жəне (немесе) туберкулезді рекомбинанттық аллергені бар сынама амбулаториялық-
емханалық көмек көрсететін ұйымдарында жүргізіледі.

121. Манту сынамасы адамның иммунтапшылығы вирусы инфекциясын жұқтырған 
балаларға жүргізілмейді, өйткені күдікті де немесе күмəнді реакция туберкулез ми-
кробактериясын жұқтыруын немесе белсенді туберкулез процесінің болуын жоққа 
шығармайды.

122. Манту сынамасына оң реакция алғаш айқындалған балалардың жұқтыру көзін 
айқындау мақсатында туберкулезге ата-аналары жəне бірге тұратын адамдармен бірге 
барлығы зерттеп-қаралады.

123. Білім беру ұйымдарында (мектеп, мектепке дейінгі балалар мекемелері) ту-
беркулин диагностикасы амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдардың 
басшысының бұйрығымен бекітілген балалар ұйымдарына шығу кестесіне сəйкес 
емхана мейіргері жүргізеді.

124. Балалық шақтағы жəне мектепке дейінгі жастағы ұйымдастырылмаған 
балаларға 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасы амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін ұйымдарында жүргізіледі.

125. «Туберкулез микробактериясын жұқтыруы алғаш айқындалған» диагнозы 
белгіленген адамдарға басқа профилактикалық екпелер бақыланатын химиопрофи-
лактика курсы аяқталғаннан кейін жүргізіледі.

126. Туберкулез ошақтарының балаларына Манту жəне/немесе туберкулезді 
рекомбинанттық аллергені бар сынамасы амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін 
ұйымдарында жүргізіледі.

127. Манту жəне (немесе) туберкулезді рекомбинанттық аллергені бар сынама-
сын жүргізудің əдістемелік нұқсамасын амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін 
ұйымдарының балалар фтизиатр дəрігері жүргізеді.

§3. Туберкулездің зертханалық диагностикасы
128. Туберкулез диагностикасы бойынша зертханалық қызмет медициналық 

ұйымдардың жəне орындалатын міндеттері мен функцияларына қарай үш деңгейге 
бөлінетін туберкулезге қарсы ұйымдардың зертханалар желісімен ұсынылған:

1) I деңгей – перифериялық (аудандық) амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсететін ұйымдарда жəне туберкулезге қарсы ұйымдар желісіндегі зертханалар;

2) II деңгей – облстық/өңірлік туберкулезге қарсы ұйымдардағы зертханалар;
3) III деңгей – орталық – Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығының 

жанындағы ұлттық референс зертхана.
129. I деңгейдегі зертханалар бактериологиялық зертханалармен ұсынылған.
Аудандық деңгейдегі зертханалардың функциялары қақырық микроскопиясын 

жүргізу; молекулярлық-генетикалық əдістер жүргізу; зертханалық зеттеулер сапасын 
сырттай бағалау жүесіне қатысу болып табылады.

130. II деңгейдегі зертханалар I деңгейдегі зертханалардың барлық міндеттері 
мен қызметтерін, сондай-ақ I деңгейдегі зертханалардың жұмыс сапасын сырт-
тай бағалауды; I деңгейдегі зертханалар үшін кадрлар даярлауды; I деңгейдегі 
зертханалардың шығыс материалдарға, реагенттерге, жабдықтарға жылдық қажеттілігін 
айқындауды; қатты жəне сұйық қоректік орталарда өсінді зерттеулерді; қатты жəне сұйық 
қоректік орталарда туберкулезге қарсы препараттарға туберкулез микробактериясы 
штаммдарының дəрілік сезіталдыққа тестінің айқындауды; молекулярлық-генетикалық 
технологиялардың көмегімен туберкулездің жеделдетілген диагностикасын жəне I 
деңгейдегі бактериологиялқ зертханалардың мониторингін қосымша жүзеге асырады.

131. III деңгейдегі зертхана I жəне II деңгейдегі зертханалардың жұмысын ұлттық 
жəне халықаралық стандарттарға сəйкес үйлестіруді; бактериологиялық зерттеуді; 
Қазақстан Республикасының зертханалық желісінің сапасын сырттай бақылауды; 
жүргізілген зерттеулер туралы есепті талдауды; қажетті зертханалық жабдықтардың 
тізімін ерекшеліктерге сəйкес қалптастыруды жəне негіздеуді; микробиологиялық 
зерттеу сапасын сыртта бағалау бойынша супраұлттық референс-зертханалармен 
өзара іс-қимылды; ғылыми-практикалық жəне операциялық зерттеулер жүргізуді; 
туберкулез бойынша зертханалық зерттеулер жөніндегі жобаларды сараптама-
ны; сараптамалық қорытынды ұсынуды жəне денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органға туберкулез диагностикасындағы клиникалық-диагностикалық 
зертханалардың қызметін жетілдіру мəселелері бойынша ұсыныстар енгізуді; зерт-
хана қызметкерлерін оқытуды; туберкулезге қарсы ұйымдардың зертханалары 
персоналының біліктілік деңгейлерін бақылауды (біліктілікті арттру, мамандарды да-
ярлау жəне қайта даярлау); I жəне II деңгейдегі бактериологиялық зертханалардың 
мониторингін; зертханалық зерттеулердің, Қазақстан Республикасының аумағында 
айналатын дəрі-дəрмекке көнбейтін туберкулез микробактериясы штамдарының 
деңгейінің статистикалық деректерін тұрақты жинауды жəне талдауды; нормативтік 
жəне əдістемелік құжаттамаларды, есепке алу-есептік нысандарды сараптауды жəне 
əзірлеуді; микробиологиялық зерттеулердің сапасын зертхана ішілік бақылау əдістерін 
жүйелі жүргізу мен жетілдіруді жəне туберкулездің зертханалық диагностикасының 
жаңа əдістерін əзірлеуді, сынауды, енгізуді қамтамасыз етеді.

132. Туберкулез диагнозын зертханалық растау осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаға 
сəйкес туберкулездің зертханалық диагностикасы алгоритмдеріне сəйкес жүргізіледі.

133. Туберкулездің зертханалық диагностикасы алгоритмі мыналарды қамтиды: 
патологиялық материалдың 2 порциясын зерттеу: бірінші порциядан сұйық жəне тығыз 
ортаға өсінді, шөгіндіден микроскопия жүргізіледі; екінші порциядан – тығыз ортаға 
өсінді жəне қақрық микроскопиясы жүргізіледі; молекулярлық-генетикалық зерттеу 
микроскопия нəтижелері бойынша жүргізіледі: теріс болған кезде – Xpert MTB/RIF, оң 
болған кезде – Geno Type ®MTBDR; зертханада Geno Type ®MTBDR болмаған кезде, 
микроскопия нəтижесіне қарамастан Xpert MTB/RIF жүргізіледі.

134. Туберкулезге күдік кезіндегі Туберкулездің зертханалық диагностикасы 
алгоритмі осы Нұсқаулыққа «Диагностика», 1-схема 2-қосымшаға сəйкес жүргізіледі. 
I, II жəне IV санаттағы науқастардағы химиотерапияны бақылау кезіндегі алгоритм осы 
Нұсқаулыққа «Химиотерапияны бақылау», 2,3-схема 1-қосымшаға сəйкес жүргізіледі. 

 135. Дəрілік сезімталдыққа тест жүргізу үшін бірінші жəне екінші қатардағы 
препараттарға арналған қиын шоғырлану осы Нұсқаулыққа 3-қосымшаға сəйкес 
айқындалады.

5-тарау. Туберкулез диагнозы бар пациенттерді тіркеу жəне есепке алу
136. Туберкулез диагнозы бар пациенттерді тіркеу 3 санат бойынша жүзеге асы-

рылады:
1) I (бірінші) санат - бактерия бөлуші немесе бөлмейтін өкпелік жəне өкпеден тыс 

туберкулездің барлық жағдайлары;
2) II (екінші) санат – туберкулездің қайталанған («рецидив», «емi сəтсiз» «аяқталған», 

«үзiлiстен кейiн емін жалғастырушы», «басқалары») жағдайлары; 
3) IV (төртінші) санат – зертханалық дəлелденген көптеген дəрілерге көнбейтін 
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туберкулез жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулез; I, II жəне IV санат 
кестелері бойынша емі «сəтсіз» аяқталған полирезистентті туберкулезі бар тубер-
кулез жағдайлары. 

 137. Тіркеу кезінде туберкулез науқастары мынадай типтерге бөлінеді: 
1) «жаңа жағдай» - бұрын ешқашан туберкулезге қарсы препараттарды 

қабылдамаған немесе оларды бір айдан кем уақыт қабылдаған науқас;
2) «рецидив» – бұрын бірінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттармен 

емдеудің толық курсын қабылдап, «сауықты» немесе «ем аяқталды» деген ем нəтижесі 
анықталған науқаста кейіннен бактерия бөлу анықталған науқас;

3) «сəтсіз ем» – бірінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттармен бірінші не-
месе қайта жүргізілген емдеу курсы сəтсіз болған науқастар;

4) «үзілістен кейінгі ем» – қақырық микроскопиясының нəтижесі оң жəне емін 2 ай 
жəне одан да астам уақытқа үзгеннен кейін қайта бастаған науқас;

5) «ауыстырылды» – басқа емдеу мекемесінде туберкулезбен ауыратын науқас деп 
тіркелген, ТБ-09 жəне/немесе Амбулаториялыққ картасынан немесе сырқатнамасынан 
көшірмесі бар, ем тағайындау не жалғастыру үшін осы мекемеге ауысып келген науқас. 
Ем курсы аяқталғаннан кейін осы науқастың ем нəтижесі туралы ақпарат ол алғаш рет 
тіркелген ТҚҰ жіберіледі;

6) «басқалар» – жоғарыда аталған типтерге сəйкес келмейтін туберкулездің 
барлық қайталанған түрлерін қамтиды (бактерия бөлмейтін өкпе туберкулезі мен 
өкпеден тыс туберкулез). Мұндай əрбір жағдай диагноз гистологиялық жəне/немесе 
бактериологиялық əдістермен дəлелдеуді талап етеді.

138. Зертханалық дəлелденген көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезі, ауқымды 
дəрілерге көнбейтін туберкулезі жəне қайта ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезі 
бар немесе оған күдігі бар науқастарды тіркеу жəне емдеу IV санат бойынша жүзеге 
асырылады. IV санатына туберкулез науқастары жатады:

1) зертханалық дəлелденген көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез – бұл 
кез-келген бактериологиялық (БАКТЕК, Левенштейн-Йенсен) немесе молекулалы-
генетикалық əдіс (Xpert MTB/RIF, Geno Type MTBDR®) нəтижесімен рифампицинге 
резистенттілік анықталғанда;

2) полирезистентті туберкулезі бар I жəне II санаттар бойынша ем нəтижесі «сəтсіз 
ем» болғанда (көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез даму қаупі өте жоғары);

3) зертханалық əдістермен дəлелденген ауқымды дəрілерге көнбейтін туберку-
лез анықталғанда;

4) екінші қатардағы туберкулезге қарсы қолданылатын дəрілермен жүргізілген 
ем сəтсіз болған науқастар (ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулездің даму қаупі 
өте жоғары);

5) алдыңғы емделу барысында көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез анықталған, 
бірақ бірінші қатардағы туберкулезге қарсы қолданылатын дəрілермен ем кур-
сын «жазылды» немесе «ам аяқталды» нəтижелерімен аяқтаған науқастарда ауру 
қайталанған жағдайда;

6) алдыңғы емделу барысында көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез анықталған 
жəне екінші қатардағы туберкулезге қарсы қолданылатын дəрілермен ем курсын «жа-
зылды» немесе «ам аяқталды» нəтижелерімен аяқтаған науқастарда ауру қайталанған 
жағдайда;

7) алдыңғы емделу барысында көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез анықталған 
жəне бірінші немесе екінші қатардағы туберкулезге қарсы қолданылатын дəрілермен 
ем курсын «ем тəртібін бұзды» нəтижесімен аяқтаған науқастарды ем жүргізуге қайта 
алған жағдайда.

6-тарау. Туберкулезді емдеу
§1. Туберкулезбен ауыратын науқастарды стационарлық емдеу

139. Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы стационарларға 
емдеуге жатқызу тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
қақырық жағындысының микроскопиясы, дəрілік сезімталдыққа тест нəтижелері 
мен тағайындалған ем режіміне (бұдан əрі - эпидемиологиялық мəртебесіне) сəйкес 
«Емдеуге жатқызу бюросы» порталы арқылы мынадай бейінді бөлімшелер бойынша 
жүзеге асырылады: 

1) рифампицинге сезімталдығы сақталған туберкулез науқастарына арналған;
2) бактерия бөлмейтін туберкулез науқастарына арналған;
3) көптеген жəне ауқымды дəрлерге көнбейтін туберкулезге арналған;
4) балалардағы туберкулезді емдеуге арналған;
5) өкпе жəне өкпеден тыс туберкулезді хирургиялық емдеу;
6) науқастарға паллиативтік емдеуге арналған;
7) психоневрологиялық стационарлардағы туберкулез науқастарына арналған.
 140. Стационарлық деңгейде туберкулезге қарсы көмекті көрсету мыналарды 

қамтиды: 
1) туберкулезбен ауыратындарға шұғыл жəне жоспарлы білікті, мамандандырылған 

жəне жоғары мамандандырылған стационарлық көмек көрсету; 
2) зерттеу нəтижелерін əрі қарай шоғырландыра отырып клиникалық хаттамаларға 

сəйкес зертханалық жəне аспапты зерттеу жүргізу; 
3) Клиникалық хаттамалар мен қолданыстағы нозологияға сəйкес емдеу режімін 

тағайындау жəне схеманы келтіру орталықтандырылған дəрігерлік консультациялық 
комиссияның шешімі бойынша жүзеге асырылады; 

4) пациенттерді фтизиатрдың күнделікті қарап-тексеруі жəне бөлім меңгерушісінің 
тексеруі; 

5) бейінді мамандардың консилиумдар мен консультацияларды ұйымдастыру 
(көрсеткіштер бар болған кезде); 

6) № 907 бұйрыққа сəйкес медициналық құжаттаманы рəсімдеу жəне жүргізу; 
7) ауруханадағы өлімді азайту жəне медициналық көмекті көрсетудің сапасын арт-

тыру бойынша шараларды əзірлеу жəне жүргізу, көрсетілетін медициналық көмектің 
сапасы мен стационар бөлімшелерінің жұмысының тиімділігін саралау.

41 Бактерия бөлетін туберкулез науқастарын емдеуге арналған əр бөлімше 
дəріге сезгіштігі туралы деректерге сəйкес бөлінеді. Дəріге сезгіш тігі белгісіз бактерия 
бөлінуімен науқастар дəрілік сезімталдыққа тест нəтижелерін алғанға дейін бір орындық 
палаталарға немесе бокстарға жатқызылады. 

142. Стационардың қабылдау бөлімшесі шұғыл жəне жоспарлы туберкулезге қарсы 
көмекті алуға паценттерді қабылдауды жəне тіркеуді жүзеге асырады.

143. Стационарға жоспарлы жатқызу стационардың қабылдау бөлімшесіне 
пациенттің жүгінген сəтінен бастап 30 минуттан кешіктірмей жүзеге асырылады. 

144. Шұғыл жатқызған кезде туберкулезге қарсы ұйымдарды қабылдау бөлімшесінде 
фтизиатр жүгінген сəтінен бастап 10 минуттан кешіктірмей пациентті қарайды. 

145. Фтизиатр дəрігер амбулаториялық жағдайларда емдеу немесе бейінді 
бөлімшеге пациентті жатқызу туралы шешім қабылдауды жүзеге асырады. 

146. Фтизиатр дəрігер № 907 бұйрықпен бекітілген № 003/е нысаны бойынша 
стационарлық науқастың медициналық картасын ресімдейді, онда пациенттің жалпы 
жай-күйі сипатталады, шағымдары, ауруы мен өмірінің анамнезі, эпидемиологиялық 
анамнез, объективті зерттеп-қарау деректері, айқындалған патологиялық өзгерістер, 
орындалған зертханалық жəне функционалдық зерттеулерді клиникалық бағалау нақты 
жəне рет-ретімен сипатталады, алдын ала диагноз қойылады. 

147. Пациент (ата-анасы немесе заңды қамқоршысы) № 907 бұйрықпен бекітілген 
№ ТА 14/е нысаны бойынша емдеуге жəне таяудағы қажетті емдік-диагностикалық іс-
шараларды жүргізуге пациенттің ақпаратты келісімін толтырады. 

148. Пациент медициналық көмек алу кезінде ұсынылатын жəне баламалы емдеу 
əдістерінің ықтимал қаупі мен артықшылықтары туралы деректерді, емделуден бас 
тартудың ықтимал салдары туралы деректерді, пациентке түсінікті болатын нысандағы 
диагноз, емдік іс-шаралардың болжамы мен жоспары туралы ақпаратты қоса алғанда, 
өз денсаулығының жай-күйі туралы толық ақпаратты алуға, сондай-ақ оны стацио-
нардан шығару немесе басқа медициналық ұйымдарды ауыстыру себептері туралы 
түсіндірме алады.

149. Стационардың фтизиатр дəрігері келіп түскен күні 1 сағаттің ішінде пациентті 
алғаш қарап-тексереді, №907 бұйрықпен бекітілген №003/е нысаны бойынша алғашқы 
қарап-тексеру туралы жазба жасайды, негіздемесі бар алдын ала диагноз шығарады, 
қосымша зертханалық жəне аспаптық зерттеп-қараудың қажетті көлемін жазады, оны 
тағайындалған емдеу-диагностикалық іс-шаралармен таныстырады.

 150. Пациентке емдеу-диагностикалық іс-шаралар, дəрі-дəрмекпен қамтамасыз 
ету, емдік тамақтану ұйымдастыру жəне пациентті тиісті күтіп-қарау стационарға түскен 
күннен бастап жүзеге асырылады.

151. Клиникалық диагноз пациент стационарға келіп түскеннен кейін үш тəуліктен 
кешіктірмей белгіленеді. Ерекше жағдайда, қиын диагностикалық ара қатынастар 
жасалады, бұл ретте № 907 бұйрықпен бекітілген № 003/е нысанда диагноз қоюдың 
кешіктіру себебі көрсетіледі, қосымша диагностикалық зерттеулер мен мамандардың 
консультациясы айқындалады. Клиникалық диагнозды белгілеген күні медициналық 
картаға тиісті жазба жасалады (клиникалық диагноздың негіздемесі) жəне дəрігерлік-
консультациялық комиссияның хаттамасы ресімделеді.

152. Пациенттің медициналық құжаттамасы орталықтандырылған дəрігерлік 
консультациялық комиссияға диагнозын растау үшін, емдеу санатын анықтау, 1 
тəуліктен кешіктірмей №907 бұйрықпен бекітілген ТБ 03\у жəне №ТБ 11\у тіркеу жур-
налында есепке алу үшін ұсынылады.

153. Стационар жəне (немесе) бактерияның бөлінуі шарттарында белсенді ту-
беркулез диагнозын белгілеу туралы ақпарат №907 бұйрығымен бекітілген №089\у 
жəне №058\у нысандары бойынша туберкулез жағдайын тіркеу жəне есепке алу 
үшін науқастың тұратын жері бойынша халықтың санитарлы-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомстволық аумақтық орган-
дары мен туберкулезге қарсы ұйымдарға беріледі.

154. Стационарға түскен барлық пациенттер санитариялық тазартудан өтеді. 
Науқастың жай-күйіне қарай санитариялық тазарту толығымен немесе ішінара 
жүргізіледі.

155. Аталған медициналық ұйым басшыларының келісімен бейінді медициналық 
ұйымдардың жағдайында көрсетілімдер бойынша консультациялық-диагностикалық 
зерттеулер жүргізіледі. 

156. Туберкулез, көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез жəне ауқымды дəрілерге 
көнбейтін туберкулез бойынша ем қабылдап жүрген жүкті əйелдер босану үшін бейінді 
медициналық ұйымдарға емдеуге жатқызылады. 

157. Стационардағы барлық пациенттер фтизиатрдың күнделікті тексеріп-қарауына 
жатады. Пациенттің медициналық картасына түсетін жазба оның жағдайының 
ауырлығына қарай (науқастың жай-күйі жеңіл жəне орташа ауырлықта болса, аптасына 
кемінде 3 рет жəне науқастың жағдайы ауыр болса - күнсайын) жүзеге асырылады. 

158. Науқастың медициналық картасына жазба түсіре отырып, туберкулезбен, 
көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезбен жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін ту-
беркулезбен ауыратын науқастарды тексеріп-қарауды бөлім меңгерушісі аптасына 
кемінде 1 рет жүргізеді. 

159. Күрделі жағдайларда диагнозын растау жəне емдеу тəсілін анықтау үшін 
облыстық жəне республикалық деңгейлердегі мамандардың қатысуымен көзбе-көз 
немесе қашықтықтан (телемедицина, онлайн-режим, пошталық байланыс) конси-
лиум өткізеді.

160. Туберкулез науқастарын хирургиялық емдеу, ем курсы аяқталғанға дейін 
фтизиохирургтің консультациясынан кейiн айғақтар бойынша жүргiзiледi.

161. Операциялық араласуларға көрсетілімдерді жəне оның көлемін айқындау 
кезінде:

1) туберкулез процесінің клиникалық түрі, фазасы жəне таралауы;
2) молекулярлық-генетикалық жəне өсінді əдістердің деректері бойынша туберку-

лезге қарсы препараттарға туберкулез микробактерияларының дəрілік сезімталдығына 
тест нəтижелері;

3) химиотерапияның режімі, схемасы жəне ұзақтығы;
4) науқастың жасы, жалпы жағдайы, жекелеген ағзалары мен жүйелерінің жұмыс 

істеу жағдайы;
5) қосалқы аурулары ескеріледі.
 162. Туберкулез өкпенің əртүрлі нысандарын емдеу кезінде хирургиялық араласуға 

көрсетілім:
1) 1 айдан 6 айға дейінгі емнен кейін клиникалық немесе бактериологиялық 

жауаптың болмауы;
2) ауыз қуысының өзгерісін қалыптастыру (ригидті, диаметрі 3-5 см артық жуан 

қабықты каверналар, бұзылыстары бар туберкуломдар):
3) емдеу схемасында сезімталдығы сақталған тиімді препараттардың тиісті саны 

болмағанда дəрілік сезімталдықтың ауқымды спектрі болмаған кезде;
4) өкпе туберкулезі процесі (қан қақыру, қан кету, бронхплевралық жыланкөз, өкпеқап 

эмпиемасы, кенет пневмоторакс) асқынуың болуы.
163. Науқастарды хирургиялық емге іріктеуді:
1) туберкулезге қарсы ұйымдардың фтизиохирург;
2) туберкулез науқастарының түпкілікті клиникалық диагноздары жəне емдік са-

наттары белгіленген кезде, сондай-ақ бір емдеу санатынан басқасына аударған кезде 
орталықтандырылған дəрігерлік консультациялық комиссияға хирургтің қатысуымен 
жүргізіледі.

164. Өкпе туберкулезі кезіндегі хирургиялы араласулардың түрлері:
1) шұғыл операциялар: 
профузды өкпе қан кетуі кезінде хирургиялық араласулардың түрлері жасалады: 

үлестік бронхты, өкпе паренхимасы бар қан тамырын турникетті таңу; бас бронхының 
трансторокалды окклюзиясы; өкпе резекциясы; қақпақшалы бронхблокациясы жəне 
пневмонэктомия;

тыныс алу жетіспеушілігінің өсу белгілері бар күш түсетін кенет пневмотораксы; 
плевральді пункция; Бюлау бойынша торакоцентез жəне дренаждау; жылан көзді 
эндоскопиялық бітеу жəне өкпе резекциясы кезінде жасалады;

2) емдеудің басқа əдістерімен басылмайтын кезек күттірмейтін операциялар 
рецидивті өкпенің қан кетуі кезінде, мынадай операциялар түрінде жасалады: 
қақпақшалы бронхблокациясы; сегментарлы резекция; лобэктомия; пульмонэктомия 
жəне бас бронхының трансторокалды окклюзиясы;

3) жоспарлы хирургиялық операциялар туберкулездің мынадай клиникалық ны-
сандары кезінде жасалады: 

бұзылудың болуына жəне бактерияның бөлінуіне немесе бұзылулары мен 
бактерияның бөлінуі бар шағын өлшемдердегі (диаметрде кемінде 2 см) туберкуломге 
қарамастан ірі өлшемдегі (диаметрде 2 см астам) туберкулом кезінде, өкпе резекциясы, 
сегментарлы резекция жəне лобэктомия жүргізіледі;

белсенділік пен бактерия бөлінетін рентгенологиялық белгілері жоқ бір немесе екі 
жəне одан да көп сегменттерде оқшауланған, жіңішке қабықты каверні бар кавернозды 
туберкулез кезінде, операциялық араласулардың мынада түрлері жүргізіледі: сегмен-
тарлы резекция; лобэктомия; библобэктомия жəне торакомиопластика;

өкпе компонентінің, туморозды бронходиенттің орнында туберкуломды немесе 
кавернді қалыптастыра отырып, бастапқы туберкулез кешені кезінде өкпе резекциясы 
жəне лимфонодулэктомиямен үлесімділікте резекцияның барлық түрлері жасалады; 

кеуде ішлік лимфотүйіндері туберкулез кезінде, сегменттің бронх өткелі бұзылғанда, 
өкпенің бөлігі немесе обсемациялау қаупі бар бронх-темір фистулдары (ірі паратрахе-
алды, траехобронхиалды лимфотүйіндердің немесе бронходулярлы жыланкөздердің 
болуы) жергілік жəне жалпы химиотерапияға берілмейтіндері лимфодулэктомия бо-
лып көрсетілді;

өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулез кезінде, сегментарлы резекция, лобэк-
томия, билобэктомия, пульмонэктомия, торакомиопластика жəне силикон имплантын 
қолдана отырып, торакомиопластика жүргізіледі;

рецидивті қан қақыру, бактерия бөлумен өкпенің цирротикалық туберкулез кезінде, 
лобэктомия, билобэктомия, пульмонэктомия жүргізіледі;

экссудативті туберкулез плевриттері кезінде, өкпе қап пункциясы, торакоцентез, 
Бюлау бойынша дренаж жүргізіледі;

өкпе қаптың казеомалары кезінде, өкпе қапты тілу жүзеге асырылады;
панцирлі плеврит кезінде: плеврэктомиямен үйлесімділікте өкпе декортикациясы;
борнх жыланкөзінің туындауымен немесе онсыз өкпе қап эмпиемесі кезінде: 

қақпақшалы бронхблокация жəне Бюлау бойынша дренеаждалатын торакоцен-
тез көрсетілген. Эпием қуысының санациясына қол жеткізгеннен кейін, бір жақты 
зақымдану кезінде, өкпе декортациясы, патологиялық ошақтың резекция мүмкіндігі бар 

(Жалғасы. Басы 21-бетте) плеврэктомия, плевропульмонэктомия, торакомиопластикамен үйлесімділікте плеврэк-
томия, өкпе резекциясымен үйлесімділікте плеврэктомия жəне борнх жыланкөзін тіге 
отырып жəне пластикасы бар торакомиопластика.

165. Оперативтік араласуларға қарсы көрсетілімдер:
1) тыныс алу ағзалары мен жүрек-қан тамыр жүйесінің төмен функционалдық 

резервтері;
2) қандай да бір хирургиялық емдеу əдісін таңдау үшін мүмкіндік қалдырмайтын 

өкпе тінің ауқымды зақымданулары;
3) өкпе функцияларының бұзылуы: үдемелі ауа шығарындысының көлемі лобэкто-

мияны жəне сəйкесінше пневмонэктомияны жоспарлау кезінде кемінде 1,5 л жəне 2,0 л;
4) бронхтардың белсенді туберкулез;
5) дамыған бұзылулармен өтеу мүмкіндігінсіз ауыр қосалқы аурулардың болуы;
6) тиісті салмақтан 40-50% дейінгі дене салмағының индексі;
7) операциядан кейін тиімді емдеу схемасын жасай алмау.
166. Өкпені оқшаулау кезіндегі туберкулез, көптеген дəрілерге көнбейтін жəне 

ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулез науқастарына оперативтік араласулар 
жағдайы мен мерзімі:

1) өкпедегі ерекше процесті тұрақтандыру;
2) консилумда хирургиялық емге көрсетілімдерді айқындау;
3) қарқынды фаза емдеуінде оперативтік араласулардың барлық түрлерін жүргізу. 

Қолдауашы фазада емдеудегі оперативтік араласу мүмкіндігін орталықтандырылған 
дəрігерлік консультациялық комиссия шешеді;

4) операция алды химиотерапияның схемасы емдеу санатына сəйкес қатаң 
жүргізіледі (I, II, IV санаттар);

5) операциядан кейінгі химиотерапия: туберкулезге қарсы препараттарды қабылдау 
пациент операцияға дейін қабылдаған емдеу схемасына сəйкес жүргізілген оперативтік 
араласулардан кейін екі тəуліктен кешіктірмей жаңартылады.

167. Омыртқа туберкулезі кезінде, хирургиялық араласулар (абсцессотомия, 
некрэктомия, фистулэктомия, спондиллеез, жұлынның декомпрессиясы) абцес-
термен, жұлынның бұзылуымен, омыртқаның тұрақсыздығымен, сыртқы жəне ішкі 
жыланкөздермен асқынған омыртқа денелерінің деструкциясы болған кезде жүргізіледі.

 168. Буындардың туберкулезі кезінде, хирургиялық араласулар (абсцессото-
мия, некрэктомия, фистулэктомия, синовэктомия, буындардың үнемді резекциясы, 
артродез, корригирациялайтын остеотомия) контрактуралармен, абцестермен жəне 
жыланкөздердің асқынуын қоса алғанда, деструктивті процесі бар ерекше артриттің 
барлық түрлері кезінде жасалады.

 169. Перифериялық лимфатикалық түйіндердің туберкулезі кезінде оперативтік 
араласулар (лимфаденоэктомия, абсцессотомия, фистулэктомия и фистулотомия) 
гиперпрлазирленген лимофойдті тіндер, лимфатикалық түйіннің казеозды некрозы, 
абцесс жəне жыланкөз болған кезде жасалады.

 170. Несеп жүйесінің туберкулезі кезінде хирургиялық араласулар (нефрэктомия, 
нефроуретерэктомия, резекция почки, кавернотомия, ішік дренаждау, перкутанды 
нефростомия, тікелей емес уретероцистоанастомоз) бүйректе таралған деструктивті 
өзгерістер болған кезде, зақымдалған бүйректің ажыратылған функциясы кезінде; 
солитарлы каверн немесе каверн жүйесі кезінде жасалады.

 171. Ерлердің жыныс жолдарының туберкулезі кезінде, хирургиялық ем абцесс, 
жыланкөз болған кезде жəне консервативті терапиядан тиімділік болмаған кезде 
жасалады.

 172. Туберкулез процесінің верификациясы үшін диагностикалық операциялардың 
мынадай түрлері жасалады: өкпе қаптан жəне өкпеден биопсиясы бар торакоскопия; 
өкпе қаптан биопсиясы бар торактомия; туберкулезді өкпеден тыс оқшаулау кезінде, 
сүйек, жұмсақ тіндер мен перифериялық түйіндердің пункциялық немесе ашық 
биопсиясы.

173. Туберкулезбен ауыратын науқасты стационардан шығару критерийлері: 
1) бактерия шығарудың жəне тəулік бойы медициналық бақылау қажеттілігінің 

болмауы; 
2) бастапқы бактерия шығаратын науқастардан кемінде күнтізбелік 10 күн интер-

валмен жүйелі алынған микроскопияның екі теріс нəтижесін алу; 
3) стационарлық емдеудің жалпыға бірдей қабылданған нəтижелері (сауығу, 

жақсару, өзгеріссіз, нашарлау, қайтыс болу жəне басқа медициналық ұйымға ауыс-
тырылды); туберкулезге қарсы препараттарды қабылдаудан жалтару жəне ауруха-
на режімін бұзу мамандандырылған туберкулезге қарсы ұйымдардағы (облыстық, 
қалалық жəне аудандық (ауданаралық) туберкулезге қарсы диспансерлер (ауру-
ханалар)) туберкулезбен ауыратын науқастарды мəжбүрлеп емдеу стационарына 
ауыстыруға негіз болып табылады жəне оларды шығару «Туберкулезбен ауыра-
тын науқастарды мамандандырылған туберкулезге қарсы ұйымдарда мəжбүрлеп 
емдеу жəне оларды шығару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 17 қарашадағы 
729 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5959 
болып тіркелген) (бұдан əрі – № 729 бұйрық) сəйкес жүргізіледі. 

174. Стационардан шығарылған кезде стационарлық науқастың медициналық 
картасынан көшірме ресімделеді мұнда толық клиникалық диагноз жүргізілген 
диагностикалық зерттеу көлемі емдеу шаралары пациентті əрі қарай емдеу жəне 
қадағалау бойынша ұсыныстар көрсетіледі.

175. Науқасты 027\у нысаны бойынша «Стационарлық науқастың медициналық 
картасынан көшірме», ТБ 01\у нысаны бойынша ТБ науқастың медициналық картасы 
немесе №ТБ-01 нысаны – IV санаты, №907 бұйрығымен бекітілген №ТБ 09\у нысаны 
бойынша ТБ науқасты ауыстыруға жолдама, кейінгі ем жəне (немесе) қадағалауды 
жалғастыру үшін туберкулезге қарсы ұйымдарға жəне амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін ұйымдарына беріледі. 

176. Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдарда жəне (немесе) ту-
беркулезге қарсы ұйымдар медициналық құжаттаманы алу кезінде, №907 бұйрығымен 
бекітілген №ТБ 09 нысаны бойынша жыртпалы талон қайтадан стационарға беріледі. 

177. Пациент стационарда қайтыс болған жағдайда патологиялық- анатомиялық 
ашып қарау «Патологиялық-анатомиялық диагиостиканы жүзеге асыратын денсаулық 
сақтау ұйымдарының жəне (немесе) құрылымдық бөлімшелерінің қызметі туралы 
ережені жəне Патологиялық-анатомиялық ашып қарауды жүргізу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 25 ақпандағы № 97 бұйрығымен бекітілген (Нормативті құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10577 тіркелген) Патологиялық-анатомиялық ашып 
қарауды жүргізудің қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

178. Туберкулезбен ауыратын науқас стационардан шығарылғаннан кейін 
медициналық карта мен рентгенологиялық мұрағат туберкулезге қарсы ұйымдардың 
мұрағатына тапсырылады жəне жиырма бес жыл бойы сақталады.

§2. Туберкулез диагнозы бар пациенттерді амбулаториялық емдеу
179. Амбулаториялық ем туберкулезге қарсы ұйымдардың бөлімшелерінде, 

амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдарда жəне стационарды алмас-
тыратын технология жағдайында жүргізіледі.

 180. Амбулаториялық емдеуге бактерия бөлмейтін науқастар жатады.
 181. Бактерия бөлетін науқастар кемінде күнтізбелік 10 күн аралықта кезең-

кезеңмен алынған микроскопияның екі теріс нəтижелерін алғанан кейін амбулаториялық 
емге ауыстырлады.

 182. амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымы айына 1 рет аумақтық 
туберкулезге қарсы ұйымдардан туберкулезге қарсы препараттарды алады жəне 
кемінде 7 күндік шығыспен препараттардың тұрақты ең төменгі қорына ие болады. 
Амбулаториялық емге туберкулезге қарсы препараттарды есепке алу жəне жұмсау 
ТБ2 нысаны бойынша туберкулезге қарсы препараттар журналында тіркеледі. 
Туберкулезге қарсы препараттар қозғалысы туралы есеп (ТБ 13 нысаны) туберкулезге 
қарсы ұйымдарға ай сайын беріледі.

 183. Бөліп ішу режимінде туберкулезге қарсы препараттарды қабылдайтын науқас 
амбулаториялық емге ауыстырылғанға дейін күнтізбелік 10 күн ішінде туберкулез-
ге қарсы препараттардың 5-тобын қоспағанда бір рет қабылдауға ауыстырылады.

 184. Науқасты амбулаториялық емге ауыстырғанға дейін күнтізбелік 10 күннің 
ішінде емдеуші дəрігер жəне бөлімше меңгерушісі емді жалғастыру жағдайы ту-
ралы ақпаратты: тікелей бақыланатын емді жүргізу орнын, туберкулезге қарсы 
препараттардың болуын, жанама əсерлерді диагностикалау жəне емдеу мүмкіндіктерін, 
əлеуметтік көмек көрсету түрін нақтылайды.

 185. Туберкулезге қарсы немесе медициналық-санитариялық алғашқы көмек 
ұйымдардың тікелей бақыланатын ем кабинетіне амбулаториялық емге жіберген кезде, 
№907 бұйрықпен бекітілген №ТБ 01/е немесе IV санатының №ТБ 01/е картасы беріледі. 

 186. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек химизаторы дəрігерді 
амбулаториялық емге алғаш келген туберкулез науқасы туралы хабардар етеді.

 187. Көрсетілімдері бойынша 10 күнде кемінде 1 рет арнайы ем қабылдайтын 
туберкулез науқастарын – туберкулезге қарсы ұйымдардың дəрігерлері немесе 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдарының учаскелік дəрігерлері 
тікелей бақыланатын ем жүргізу орнына қарай жиі қарап-тексереді.

 188. Туберкулезге қарсы ұйымдардың диспансерлік бөлімшелерінде немесе 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдарында туберкулезге қарсы 
препараттардың жанама əсерлері жəне арнайы ем қабылдайтын туберкулез 
науқастарының қосалқы аурулары бойынша симптомдық жəне патогенетикалық ем 
жүргізу жағдайлары көзделеді.

 189. Жоғары қауіп топтарының туберкулез науқастарына əлеуметтік қызметкер 
жəне психолог психоəлеуметтік қолдау көрсетеді.

 190. Бір химизаторға жүктеме тəулігіне 20 аспайтын науқасты құрауы тиіс.
 191. Тəуліктік медициналық қадағалауды қажет етпейтін көптеген дəрілерге 

көнбейтін туберкулезбен жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезбен ауыратын 
науқастарға стационарды алмастыратын көмек көрсетіледі.

 192. Бактерия бөлмейтін немесе дəрігердің тəуліктік бақылауын қажет етпейтін 
қақырықтың конверсиясына қол жеткізгеннен кейін туберкулез науқастары үшін ту-
беркулезге қарсы препараттарға жанама əсерлер туындаған жəне қосалқы аурулары 
ушыққан кезде, туберкулезге қарсы ұйымдарда жəне амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін ұйымдарында күндізгі стационар ұйымдастырылады. Туберкулез 
науқасының күндізгі стационарға келуі күнтізбелік 30 күннен аспайды, дəрігердің жəне 
орта медицина қызметкерінің тексеріп-ұарауымен жəне бақылауымен, туберкулезге 
қарсы препараттарды қабылдауды бақылайтын емдеу-диагностикалық іс-шараларды 
жүргізумен, бір реттік ыстық тамақпен қамтамасыз етумен жəне психоəлеуметтік көмек 
көрсетумен сүйемелденеді.

 193. Үйдегі стационар бактерия бөлмейтін немесе дəрігердің тəуліктік бақылауын 
қажет етпейтін жəне стационарды алмастыратын технологияның өзге жағдайларында 
бақыланатын ем алуға мүмкіндігі жоқ қақырықтың конверсиясына қол жеткізгеннен 
кейін туберкулез науқастарына тікелей бақыланатын ем жүргізу мақсатында 
ұйымдастырылады. Үйдегі стационар туберкулезге қарсы медициналық ұйымдарға 
жəне амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдарға емделу үшін күнделікті 
келуге кедергі келтіретін қосалқы аурулары бар, уақытша қозғалыс проблемаларымен 
тікелей бақыланатын ем кабинетіне өз бетінше келу мүмкіндігі жоқ науқастарға – егде 
адамдарға, жүкті əйелдерге, емізулі баласы бар əйелдерге, жалғыз басты аналарға 
жəне мүмкіндігі шектеулі, адамның иммунтапшылығы вирусы/жүре пайда болған иммун 
тапшылығы синдромы бар адамдарға ұйымдастырылады. 

 194. Мобильді топ бактерия бөлмейтін немесе дəрігердің тəуліктік бақылауын 
қажет етпейтін жəне стационарды алмастыратын технологияның өзге жағдайларында 
бақыланатын ем алуға мүмкіндігі жоқ (босануға дейінгі жəне босанғаннан кейінгі 
кезеңдегі əйелдер, мектеп жасына дейінгі балалары бар əйелдер, мүмкіндігі шектеулі 
науқастар) қақырықтың конверсиясына қол жеткізгеннен кейін туберкулез науқастарына 
тікелей бақыланатын емді қамтамасыз етеді. 

 195. Мобильді бригадаға жүктеме тəулігіне 1 бригадаға 10 науқастан аспауы тиіс.
 196. Фтизиатр-дəрігер науқастың емін мобильді топпен туберкулез науқасының 

үйіне бара отырып, 10 жұмыс күнінде бір рет бақылайды.
§3. Емдеудін режімі

197. Туберкулез науқастарын емдеу үздіксіз екі кезеңде жүргізіледі:
1) бірінші кезең – емнің қарқынды кезеңі, негізінен стационарда жүргізіледі, 

кейіннен, қақырық конверсиясына қол жеткізгеннен кейін амбулаториялық жағдайда 
жалғастырылады. Бактерия бөлмейтін науқастар бастапқыда орталықтандырылған 
дəрігерлік консультациялық комиссияның шешімі бойынша амбулаториялық, сондай-
ақ стационарды алмастыратын жағдайларда емделуге жіберіледі;

2) екінші кезең – қолдау фазасы, амбулаториялық немесе стационарды алмас-
тыратын жағдайларда, жүргізіледі. Қолдау фазасын клиникалық жəне əлеуметтік 
көрсеткіштерге сəйкес стационарда жүргізуді орталықтандырылған дəрігерлік 
консультациялық комиссия шешеді.

198. Туберкулезбен ауыратын науқастарды емдеу, соның ішінде тағайындалған 
дəрілік заттарды қабылдауларын бақылау білікті медицина қызметкерінің тікелей 
бақылауымен жүргізіледі. Емді бастамас бұрын науқаспен тағайындалған туберку-
лезге қарсы препараттар міндетті түрде қабылдау қажеттілігі туралы əңгіме жүргізіліп, 
науқас №907 Бұйрығымен бекітілген ТБ 14 үлгісіне сəйкес ақпарат алғаннан кейінгі ем 
қабылдауға берген келісіміне қол қояды. 

199. Емдеу процесінде ай сайын науқастың салмағы өлшенеді жəне дəрілік пре-
паратты қабылдау дозасы түзетіледі.

200. Туберкулез диагнозы бар пациенттерді емдеу осы Нұсқаулыққа 4-қосымшаға 
сəйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде туберкулезге 
қарсы препараттармен жүргізіледі.

201. I санаттағы науқастарды емдеу:
1) қарқынды фаза туберкулез процесінің ауыртпалығы мен таралушылығына 

қарамастан, екі айдан төрт айға дейінгі мерзімде аптасына күнтізбелік 7 күн режімінде 
күнделікті жүргізіледі. Егер, қарқынды фаза амбулаториялық жағдайларда – аптасына 
күнтізбелік 6 күн жүргізіледі. Ем басталғанға дейін туберкулезге қарсы препараттарға 
туберкулез микробактерияларымен дəрілік сезімталдыққа тест қойып, қақырыққа 
өсінді зерттеуі жүргізіледі;

2) емдеу науқастың салмағына сəйкес дозада төрт туберкулезге қарсы препарат-
тармен жүргiзiледi: изониазид (Н), рифампицин (R), пиразинамид (Z), этамбутол (Е) 
немесе стрептомицин (S) басымдық этамбутолға беріледі. Стрептомицин 2 айдан 
артық қолданылмайды; 

3) екi ай аяқталғаннан кейін, туберкулез микробактерияларымен екi қайта зерттелген 
қақырық жағындысы терiс нəтижелі болған жағдайда ғана науқасты емнің қолдаушы 
фазасына ауыстыруға болады; 

4) егер, емнің екiншi айының соңында қақырық жағындысы оң нəтижелi болса, себінді 
зерттеу дəрілік сезімталдыққа тест қоя отырып, қатты жəне сұйық қоректік орталардағы 
қайтадан жүргізіледі жəне ҚФ тағы бiр айға созылады;

5) емнің үшiншi айының соңында қақырық жағындысы екi рет терiс нəтижелі болған 
кезде, науқас қолдаушы фазаға ауыстырылады;

6) егер емнің үшiншi айының соңында қақырық жағындысы оң нəтижелi болып 
сақталса, қарқынды фаза тағы бiр айға созылады; 

7) емнің төртiншi айының соңында қақырық жағындысы екi рет терiс нəтижелі болса, 
науқас қолдаушы фазаға ауыстырылады;

8) егер емнің төртiншi айының соңында қақырық жағындысы оң нəтижелi болса 
немесе бактерия бөлу қайтадан пайда болса, науқасқа «сəтсiз ем» деген ем нəтижесі 
қойылады;

9) бактерия бөлмейтін процестің полирезистенттілігі жəне клиникалық-рент-
генологиялық нашарлауы болған кезде, науқас клиникалық көрсетілімдері бойынша 
4-санатқа ауыстырылады;

10) қақырық жағындысының конверсиясы болмаған кезде, бірінші қатардағы ту-
беркулезге қарсы препарттармен қарқынды фаза аяқталғаннан кейін (1-санат – 4 ай, 
2-санат – 5 ай) дəрілік сезімталдық нəтижесіне қарамастан, емнің аяқталуы «Сəтсіз 
ем» деп анықталады;

11) егер науқаста расталған көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез жəне ауқымды 
дəрілерге көнбейтін туберкулез болса, онда науқас I санат бойынша ем тиімділігіне 
қарамастан, IV санатқа ауыстырылады жəне оның емінің аяқталуы «IV санатқа ауыс-
тырылды» деп анықталады; 

12) қарқынды фаза төрт ай бойы екi дəрі - изониазид (Н) жəне рифампицинді (R) 
күнсайын (аптасына 6 рет) немесе күнделікті қабылдау тəртібінде жүргізіледі;

13) емдеу басталғанға дейін изониазидтке монорезистенттілік айқындалған кезде 
қолдаушы фаза этамбутолды қосумен жүргізіледі;

14 Аурудың ауыр жағдайлары кезінде қолдаушы фаза жеті айға дейін ұзартылуы 
мүмкін. 

202. II санаттағы науқастарды емдеу:
1) туберкулез процесінің ауыртпалығы мен таралушылығына қа рамастан, үш айдан 

бес айға дейінгі мерзімде аптасына күнтізбелік 7 күн режімінде күнделікті жүргізіледі. 
Егер, қарқынды фаза амбулаториялық жағдайларда – аптасына күнтізбелік 6 күн 
жүргізіледі. Ем басталғанға дейін туберкулезге қарсы препараттарға туберкулез 
микробактерияларымен дəрілік сезімталдыққа тест қойып, қақырыққа өсінді зерттеуі 
жүргізіледі;

2) екi ай ішiнде емдеу науқастың са лмағына сəйкес дозада бес туберкулезге қарсы 
препараттармен жүргiзiледi: изониазид (Н), рифампицин (R), пиразинамид (Z), этамбу-
тол (Е) жəне стрептомицин (S). Одан кейін ем төрт туберкулезге қарсы препарттармен 
жалғастырылады: изониазид (Н), рифампицин (R), пиразинамид (Z) жəне этамбутол (Е); 

3) үш ай емдегеннен кейiн, туберкулез микробактерияларымен екi қайта зерттел-
ген қақырық жағындысы терiс нəтижелі болған жағдайда науқасты қолдаушы фазаға 
ауыстыруға болады; 

4) егер үшінші айдың соңында қақырық жағындысы оң нəтижелi болса, дəрілік 
сезімталдыққа тест қайтадан жүргізіледі жəне қарқынды фаза тағы бiр айға созылады;

5) егер төртiншi айдың соңында қақырық жағындысы екi рет теріс нəтижелi болса, 
науқас қолдаушы фазаға ауыстырылады 

6) егер төртiншi айдың соңында қақырық жағындысы оң нəтижелi болса, онда 
қарқынды фаза тағы бiр айға созылады;

7) бесiншi айдың соңында қақырық жағындысы екi рет теріс нəтижелi болған 
жағдайда, науқас қолдаушы фазаға ауыстырылады;

8) егер бесiншi айдың соңында қақырық жағындысы оң нəтижелi болса, аяқталуы 
«сəтсiз ем» деп анықталады жəне ол IV санат бойынша тіркеледі; 

9) егер дəрілік сезімталдыққа тест нəтижеслері КДТ ТБ барын растаса, науқас II 
санат бойынша қабылдап жатқан емнiң мерзімі мен тиiмдiлiгiне қарамастан IV санатқа 
қайта тіркеледі жəне оның аяқталуы «IV санатқа ауыстырылды» деген ем нəтижесі 
деп анықталады; 

10) қолдаушы фаза бес ай бойы күнсайын (аптасына 3 рет) немесе күнделікті 
изониазид (Н), рифампицин (R) жəне этамбутолды (Е) қабылдау арқылы жүргізіледі.

203. Ересектерге арналған туберкулезге қарсы препарттардың ұсынылған тəуліктік 
дозасы осы Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сəйкес тағайындалады. 

204. Көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезді растайтын дəрілік сезімталдыққа 
тест нəтижелерін алған кезде IV санатқа қайта тіркеу жəне екінші қатардағы тубер-
кулезге қарсы препараттарды тағайындау туралы мəселені шешу үшін науқастың 
медициналық құжаттамасы 5 жұмыс күні ішінде орталықтандырылған дəрігерлік 
консультациялық комиссия ұсынады. 

205. Адамның иммунтапшылығы вирусын жұқтырған жəне жұқтырмаған туберкулез 
науқастарын тексеріп-қарау (анықтау, емдеу жəне бақылау) тəсілі жəне туберкулезге 
қарсы ем жүргізу режімі бiрдей болып табылады.

206. Миллиарлы туберкулез, туберкулезді менингит жəне сүйек-буын ТБ бар 
балаларды емдеудің жалпы ұзақтығы 12 айды құрайды: I санаттағы науқастар үшін 
қарқынды фаза – 4 ай, қолдаушы фаза – 8 ай; II санаттағы науқастар үшін қарқынды 
фаза – 5 ай, қолдаушы фаза – 7 ай.

207. Балаларды емдеу схемасында стрептомицин туберкулезді менингитті ем-
деуде жəне II санат бойынша емдеу режімінде бастапқы 2 айда ғана қолданылады.

208. Өкпе жəне кеуде ішілік лимфа бездері туберкулездің жайылған жəне асқынған 
түрлері (I жəне II санаттар) бар балаларды қарқынды емдеу фазасы стационарда 
жүргізіледі, оның ұзақтығын орталықтандырылған дəрілік консультациялық комиссия 
емдеудің стандартты схемаларына сəйкес шешедi.

209. Балаларға оң динамика мен бактериоскопиялық жəне өсінді зерттеулердің 
теріс нəтижелері бар бірінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттармен ем жүргізу 
аясында туберкулездің клиникалық-рентгенологиялық өршу белгілері болмаған кезде, 
емнің одан əрі тəсілін айқындау үшін ұлттық деңгейдегі мамандардың сырттай немесе 
көзбе-көз консультациясы уақтылы жүргізіледі.

210. Бактерия бөлмейтін туберкулез бар балаларды қолдаушы фаза - ауыстыру 
процестің рентгендiк-томографиялық динамикасына негiзделеді. 

211. Балаларға қолдаушы фаза емін стационарда, санаториялық неме-
се амбулаториялық жағдайда жүргізу қажеттігін орталықтандырылған дəрілік 
консультациялық комиссия шешеді. 

212. Балаларға емнің қолдаушы фаза күнделікті режімде жүргізіледі.
213. Балалардағы туберкулезді I жəне II санат режіміндегі бір құрамды тубер-

кулезге қарсы препараттармен емдеу кезіндегі стандартты схемалар мен туберку-
лезге қарсы препараттардың тəулiктiк дозасы осы Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сəйкес 
тағайындалады .

214. Туберкулезге қарсы терапия үзiлген кезде осы Нұсқаулыққа 5-қосымшаға сəйкес 
шаралар қолданылады.

215. Патогенетикалық терапия химиотерапияның негізгі курсының аясында ту-
беркулез процесінің фазасына, жеке көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштерге сəйкес 
жүргiзiледі. 

216. Туберкулезбен ауыратын науқастар емінің аяқталуы:
1) «емделіп шықты» - емнiң соңындағы жəне кем дегенде оның алдындағы бір 

зерттеу кезiнде қақырықтың бактериоскопиясының нəтижесі терiс; 
 2) «ем аяқталды» - науқас тағайындалған туберкулезге қарсы препараттардың 

барлық фазасын белгіленген мерзім ішінде қабылдады, бірақ «жазылды» немесе 
«сəтсiз ем» нəтижелерінің критерийлеріне сəйкес келмейді;

3) «сəтсiз ем» - егер науқаста:
туберкулез микробактериясы изониазид пен рифампицинге сезiмталдығы 

сақталған жағдайда, дəрілік сезімталдыққа тест нəтижелері белгісіз болса немесе 
полирезистенттілік анықталып, емнің 5-айында жəне одан кейiн қақырық микроско-
пиясы оң нəтижелi болса;

қақырық жағындысының конверсиясынан кейін бактерия бөлу қайта жаңарса;
басында теріс нəтижелі қақырық микроскопиясы емнің қарқынды кезеңінің соңында 

оң болып, туберкулез микробактериясы изониазид  пен рифампицинге сезiмталдығы 
сақталса, дəрілік сезімталдыққа тест нəтижелері белгісіз болса жəне полирезистенттілік 
анықталса;

басында теріс нəтижелі қақырық микроскопиясы емнің қолдау сатысында оң болса, 
дəрілік сезімталдыққа тест нəтижесінің қандай болғанына қарамастан;

4) «қайтыс болды» – науқас ем алу барысында қандай да бір себептен қайтыс болса;
5) «режім бұзу» – науқас емді 2 ай жəне одан да ұзақ мерзімге үзсе;
6) «ауыстырылды» –туберкулезге қарсы емді тағайындау немесе жалғастыру үшін 

басқа мекемеге 907 бұйрықпен бекітілген ТБ /09 е нысанымен жəне стационарлық 
немесе амбулаториялық науқастың медициналық картасынан көшірмесімен бірге 
шығып кеткен науқас;

7) «IV санатқа ауыстырылды» – көптеген дəрілерге немесе ауқымды дəрілерге 
көнбейтін туберкулезі зертханалық расталған науқас, өкпеден тыс туберкулезі бар 
науқаста көптеген дəрілерге немесе ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезге 
күдіктену жəне көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезбен ауыратын науқаспен қарым-
қатынаста болған балада бактерия бөлмейтін туберкулез анықталса.

217. Өкпеден тыс туберкулезі бар науқастар мен бактерия бөлусіз өкпе туберкулезі 
бар балаларда «сəтсiз ем» нəтижесі клиникалық-рентгенологиялық зерттеулердің 
қорытындысына негізделеді.

218. «Емнiң табыстылығы» – ем нəтижелері «жазылды» жəне «ем аяқталды» деп 
тіркелген жағдайлардың саны.

219. IV санаттағы науқастарды емдеу:
1) Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жіктемесіне сəйкес бес топтың бірінен 

бірінші, екінші жəне үшінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттардың стандартты 
жəне жеке–дара кестелері бойынша қолдануға негізделген;

2) IV санат бойынша тіркелген науқастарға I жəне II санаттың ем кестелері 
қолданылмайды;

3) тағайындалған дəрілердің барлық мөлшерін арнайы даярланған медицина 
қызметкерінің тікелей бақылауымен қабылдау арқылы жүргізіледі;

4) үзіліссіз екі кезеңде жүргізіледі:
бірінші кезең – қолдаушы фаза – стационарда кейіннен қақырық конверсиясына 

қол жеткізген соң амбулаториялық жағдайда жалғастырылады. Бактерия бөлмейтін 
науқастар бастапқыда орталықтандырылған дəрігерлік консультациялық комиссияның 
шешімімен амбулаториялық жағдайда, стационарларда, сонымен қатар стационарды 
алмастыратын жағдайларда емделуге жіберіледі; 

екінші кезең – қолдаушы фаза, амбулаториялық, немесе стационарды алмасты-
ратын жағдайларда жүргізіледі. Емнің қолдаушы фаза клиникалық жəне əлеуметтік 
көрсеткіштер бойынша стационарда жүргізу мүмкіндігін орталықтандырылған дəрігерлік 
консультациялық комиссия шешеді.

220. Туберкулезге қарсы препараттардың жіктемесі:
1) 1-топ – бірінші қатардағы ауыз арқылы қолданылатын туберкулезге қарсы пре-

параттар: изониазид (Н), рифампицин (R), пиразинамид (Z), этамбутол (E); 
2) 2-топ – инъекциялық препараттар: канамицин (Km), капреомицин (Cm) или 

амикацин (Am); 
3) 3-топ –фторхинолон топтарының препараттары: левофлоксацин (Lfx), 

моксифлоксацин (Mfx);
4) 4-топ – екінші қатардағы басқа да туберкулезге қарсы препараттар: протионамид 

(Pto), циклосерин (Cs), ПАСК (Pas); 
5) 5-топ – Бедаквилин (Bdq), Деламанид (Dlm), (Линезолид (Lzd), клофазимин (Cfz), 

имипинем-циластатин (Imp/Cls), амоксициллин-клавуланат (Amx/Clv). 
221. Науқасты IV санат бойынша емді тағайындауды жəне емнің режімін емнің 

схемасын, дозасын жəне туберкулезге қарсы препараттарды қабылдау жиілігін 
бекітетін орталықтандырылған дəрігерлік консультациялық комиссия айқындайды. 
Орталықтандырылған дəрілік консультациялық комиссияның жұмысы мен ұүрамы осы 
Нұсқаулыққа 13-қосымшаға сəценс жүргізіледі.

222. IV кесте бойынша ем тағайындауды бастамас бұрын науқастардың 
(балалардың ата-аналарымен (қамқоршыларымен)) химиотерапияның толық кур-
сын міндетті жүргізу туралы сұхбат жүргізіледі. Əрбір жадайда №907 бұйрықпен 
бекітілген»Науқастың емге хабардар етілген келісімі» №ТБ 14/е нысаны ресімделеді.

223 IV санат бойынша ем осы Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сəйкес ересктерге арналған 
туберкулезге қарсы препараттардың ұсынылатын тəуліктік дозасына (мг) сəйкес емнің 
барлық курсына (12 айға) туберкулезге қарсы препараттардың толық жиынтығы болған 
кезде ғана тағайындалады.

224. Емнің стандартты режімі көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезбен ауы-
ратын науқастарға тағайындалады жəне қолдаушы фазаға екінші қатардағы кемінде 
4 туберкулезге қарсы препараттарды қамтиды, олардың бірі инъекциялық нысанда. 
Пиразинамид төзімділікті ескере отырып, емнің барлық курсы бойына пайдаланылады. 
Бірінші қатардағы басқа туберкулезге қарсы препараттар оларға сезімталдық сақталған 
кезде, сондай-ақ емдеу схемасына қосылады. Туберкулез микробактериясының 
этамутолға сезімталдығы сақталған кезде, аталған препарат емдеу қарқынды фа-
зада да қолдаушы фазад да IV санатты режім бойынша емдеу схемасына енгізіледі. 
Этамбутол да аталған препаратқа ВACTEC-те немесе Левенштейн-Йенсен толық 
ортасында тұрақтылық нəтижелерін растағанға дейін молекулярлық-генетикалық 
əдістердің нəтижелері бойынша науқас менің стандартты режиміне алынған кезде, 
емдеу схемасына енгізіледі.

225. Қарқынды фазада стандартты режім бойынша өсіндінің екі теріс нəтижелерін 
алғанға дейін 8-12 ай ішінде жүргізіледі. IV кесте бойынша емнің стандартты схемасы: 
Cm/Km/Am + Lfx (Мfx) + Pto + Cs (PAS) + Z ± Е. 226. Қолдаушы фазада стандартты режім 
бойынша фторхинолон тобынан препаратын міндетті қоса отырып, екінші қатардағы 
кемінде 3 туберкулезге қарсы препарат қолданылады.

227. Қолдаушы фазада стандартты режім бойынша 12 ай ішінде жүргізіледі. Емнің 
стандартты схемасы: Lfx (Мfx) + Pto + Cs (PAS) + Z.

228. Стандартты режім бойынша емдеудің жалпы курсы 20-24 айды, қолдаушы 
фазада – 12 айды құрайды.

229. Ем алдында бактерия бөлмейтін жəне шектеулі процесс кезіндегі, балаларды 
емдеудің ҚолФ ОДКК шешімімен 6 айға дейін қысқартылуы мүмкін. 230. Стандартты 
режім бойынша ем алатын науқастардың қақырықтарына микроскопиялық жəне өсінді 
зерттеу қолдаушы фазада – ай сайын, қолдаушы фазада –тоқсан сайын жүргізіледі.

231. Стандартты режім бойынша қарқынды фазаға ауыстыру айлық интервалмен 
алынған қақырық өсіндісінің екі кезеңдік теріс нəтижелері болған кезде, оң клиникалық-
рентгенологиялық динамика болған кезде жүргізіледі.

232. Стандартты режім бойынша қарқынды фазаға ауыстыру өсінді жəне/немесе 
микроскопия əдістерінің нəтижелері теріс болған науқастар қарқынды режімде емнің 
8 айынан кейін жүргізіледі.

233. Стандартты режім бойынша препараттарды қабылдау күнделікті режімде 
қарқынды фазада аптасына күнтізбелік 7 күн, емдеудің қолдаушы фазада күнтізбелік 
6 күн жүзеге асырылады. Егер, қарқынды фаза амбулаториялық жағдайда жүргізілсе 
– аптасына күнтізбелік 6 күн жүзеге асырылады.

234. Емнің қысқа мерзімі режімі өкпе тіндерінің арнайы шектеулі зақымдары 
бар, фторхинолодарға жəне екінші қатардағы инъекциялық туберкулезге қарсы 
препараттарға сезімталдық сақталған кезде немесе қайта ауқымды дəрілерге көнбейтін 
жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезге күдік болған кезде, көптеген дəрілерген 
көнбейтін туберкулезбен ауыратын науқастарға тағайындалады. Қарқынды фазада 
қысқа мерзімді режім кезінде, 4 ай Cm/Km/Am + Мfx + Pto (Cs) + Н (жоғары дозалар) + 
Е+Z + Cfz тағайындалады. Қолдаушы фазада 5-тен 6 айға дейін Мfx + Pto (Cs) + Е+Z 
+ Cfz тағайындалады. Емнің қысқа мерзімді режімі пилоттық жобаларды іске асыру 
шеңберінде қабылданады.

235. Жеке режім көптеген дəрілерген көнбейтін туберкулезбен, қайта ауқымды 
дəрілерге көнбейтін жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезбен ауыратын 
науқастарды емдеу үшін қолданылады жəне емдеу схемасы бедаквилиннен жəне/не-
месе деламанидтен, сондай-ақ туберкулез микробактериясына сезімталдық сақталатын 
барлық 5 топтың туберкулезге қарсы препараттар қолданылады. Емнің жеке режімі 
пилоттық жобаларды іске асыру шеңберінде қолданылады.

236. Туберкулезге қарсы препараттардың тəуліктік мөлшері стационарда бір рет не-
месе екіге бөліп, ал Амбулаториялыққ жағдайда бір рет қабылданады. Стационардағы 
туберкудезге қарсы препараттардың тəуліктік мөлшерін бөліп ішетін науқастар, ау-
руханадан шығар алдында кем дегенде 2 апта бұрын бір рет қабылдау тəртібіне 
ауыстырылады.

237. IV санат бойынша ем салмақты ескере отырып, туберкулезге қарсы 
препараттардың дозаларын олардың өсуіне қарай, ай сайын бақылай жəне түзете 
отырып тағайындалады.

238. Жалпы қан жəне несеп талдауы, қанның бохимиялық талдауы ем басталғанға 
дейін жүргізіліп, кейіннен қарқынды фаза уақытында ай сайын, қолдаушы фаза-
да тоқсан сайын, көрсетілімдері бойынша – жиі жүргізіледі. Реберг сынамасы, 
креатининнің клиренсін есептеу жəне электролиттердің балансы IV санат бойынша 
ем басталғанға дейін барлық науқастарға жүргізіледі жəне кейіннен – көрсетілімдері 
бойынша жүргізіледі.

239. Электрокардиограмма IV санат бойынша ем басталғанға дейін жəне кейіннен – 
көрсеткіштер бойынша жүргізіледі; іш куысын жəне қалқанша безінің ультра дыбыстық 
зерттеу, тиреотропты гормонның титрін айқындау, компьютерлік тамография, фибро-
гастродуоденоскопия, фибробронхоскопия, арнаулы мамандарыдң (кардиологтің, 
окулистің, невропатологтың, эндокринологтың, психотерапевтің, отоларинголог жəне 
басқалар) консультациясы көрсетілімдер бойынша жүргізіледі.

240. IV санаты бойынша ем алатын науқастарға емнің амбулаториялық кезеңін 
ұымдастыру:

 амбулаториялыққ ем туберкулезге қарсы ұйымдардың диспансерлік бөлімдерінде 
жəне медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарында жүргізіледі;

1) бактерия бөлмейтін, интоксикация белгілері айқын емес, асқынулары, қосарласқан 
аурулары жəне дəрілік заттарға аллергиялық реакциялары жоқ науқастарға;

2) бактерия бөлуші науқастарда тағайындалған ем жүргізілгеннен кейін қатарынан, 
кем дегенде күнтізбелік 10 күн интервалымен кезең-кезңімен алынған микроскопияның 
екі нəтижесі теріс болған науқастарға;

 науқастарға капреомицин немесе аминогликозидтердің инъекциялары туберкулез-
ге қарсы ұйымдардың диспансерлік бөлімшелері немесе медициналық-санаториялық 
алғашқы көмек ұйымдарының ем шара кабинеттерінде жасалады;

 IV санат бойынша арнайы ем қабылдап жатқан науқастарды 10 күнде 1 рет, қажет 
болған жағдайда одан да жиірек, тікелей бақыланатын ем жүргізіліп жатқан орнына 
сəйкес – туберкулезге қарсы ұйымдардың немесе медициналық-санитариялық алғашқы 
көмек ұйымдарының учаскелік дəрігерлері қарап–тексеруі тиіс;

 туберкулезге қарсы ұйымдардың диспансерлік бөлімдері немесе медициналық-
санитариялық алғашқы көмек ұйымдарында IV санат бойынша арнайы ем қабылдап 
жатқан науқастарға көрсеткіштер бойынша туберкулезге қарсы препараттардың жанама 
əсерлері мен қосарласқан ауруларға қарсы симптоматикалық жəне патогенетикалық 
ем жүргізу мүмкіндіктері қарастырылуы керек; 

3) туберкулезбен акуыратын науқаста туберкулезге қарсы препаратқа жанама 
əісерлерді тіркеу кезінде, жанама əсерлерді басатын симптомдық жəне патогене-
тикалық заттар пайдаланылады; препараттарды қабылдау қысқалығын, уақытын 
жəне енгізу тəсілі қайта қаралуда немесе препараттың дозасын уақытша азайтады; 
оң əсер болмаған кезде, препарат уақтыша тоқтатылады (2-3 күнге) не оның анало-
гымен алмастырылады;

4) қалтырап құлау, коллапс, анафилаксия, жіті психоз, гепатит, гастрит сияқты жа-
нама əсерлерк кезінде, барлық туберкулезге қарсы препараттар тоқтатылады. Жанама 
əсер тұрақты жойылғаннан кейін, тоқтатылған прапарттар аз уытты препараттардан 
анағұрлым уытты препараттарға тағайындалады;

5) бөлімшеде жəне науқастың айналасында оптимистік микроклимат құру; 
стационарлық сатыда жəне науқас медициналық мекемеге шағыммен жүгінген кезде 
амбулаториялық сатыда туберкулезге қарсы препараттарға төзімділікке күнделікті 
бақылау; В6 дəруменін, кальци, магний препараттарын, асқазан ішек жолдарының 
жұмысын жақсартатын ферменттерді, өтке арналған заттарды; липотроптық жəне ги 
потроптық заттарды, антигистаминдік препараттарды, дезинтоксикациялық терапияны, 
аллергиялық əсер туындаған кезде, емдік плазмаферезді мерзімді тағайындау екінші 
қатардағы туберкулезге қарсы препараттардың жанама əсерінің профилактикалық 
шаралары болып табылады;

6) емнің амбулаториялық сатысында көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезбен 
ауыратын барлық науқастарға психологиялық əлеуметтік қолдау көрсетіледі;

7) науқастарды емде ұстау үшін емнің амбулаториялық сатысында тұрақты негізде, 
сондай-ақ тікелей бақыланатын емге жауапты медицина қызметкерлерін материалдық 
ынталандырудың əртүрлі əдістері пайдаланылады (ай сайынғы ақшалай төлемдер, 
азық-түлік пакеттері, ыстық тамақ, көлік шығыстарын өт еу жəне басқалары).

 241. IV санат бойынша балаларды емдеу көптеген дəрілерге көнбейтін 
туберкулеземінің жалпы қағидаттарына сəйкес жүргізіледі.

 242. Екінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттарды қабылдауды 2 ай жəне 
одан да астам уақытқа үзген науқастарды емдеу, екінші қатардағы туберкулезге қарсы 
препараттарға дəрілік сезімталдыққа тесте нəтижелерін алғанға дейін IV санатының 
қарқынды фаза стандартты режімінде басталады жəне емдеу схемасы дəрілік 
сезімталдықтың деректерін ескере отырып, түзетіледі.

 243. Екінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттармен емдеудің 4 айына микро-
скопия əдісімен жəне 6 айына өсіндімен қақырық коверсиясы болмаған жағдайларда, 
көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезбен ауыратын науқастарға үшінші деңгейдегі 
мамандар уақтылы қасында немесе сырттай консультация жүргізеді.

 244. Қақырық жəне/немесе өсінді микроскопиясының деректері бойынша бакте-
рия бөлу сақталған кезде, көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулездің бақыланатын 
химиотерапиясының 10 айынан кейін жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулездің 
15 айынан кейін IV санатты науқастарды емдеу тоқтатылады.

 245. Туберкулезге қарсы ем тоқтатылғаннан кейін бактерия бөлуші науқас 
симптоматикалық ем жүргізу бөлімшесіне ауыстырылады.

 246. Науқас симптоматикалық ем жүргізу бөлімшесінде бактерия бөлу тоқтағанша 
оқшауланады (қақырық микроскопиясы мен культуральдық əдістің теріс нəтижелері).

 247. Туберкулезге қарсы емнің тоқтауы себебі туралы науқас жəне оның туыстар 
хабардар болады. Көрсетілген науқастарға психологиялық қолдау көрсетіледі жəне 
эпидемияға қарсы шараларды сақтай отырып, симптомдық ем жүргізіледі.

248. IV санаттағы науқастарды емдеу нəтижелерін тіркеу:
1) сауықты/жазылды:
IV кесте бойынша емнің толық курсын аяқтаған жəне емнің соңғы 15 айы ішінде 3 

ай сайын жүргізілген қақырық жағындысының нəтижелері қатарынан кем дегенде бес 
рет теріс болған науқас;

IV кесте бойынша емнің толық курсын аяқтаған, емнің соңғы 15 айы ішінде егу əдісінің 
нəтижесі бір рет оң болған, бірақ аурудың клиникалық-рентгенологиялық нашарлау 
белгілері анықталмаған жəне кейіннен 3 ай сайын жүргізілген қақырық жағындысының 
нəтижелері қатарынан 3 рет теріс болған науқас;

емнің 0 айында қақырық микроскопиясы теріс нəтижелі болған, бірақ микроскопияның 
алдыңғы нəтижелері бойынша бактерия бөлуші науқаста ем барысында «сауықты» 
деген ем нəтижесін анықтауға жеткілікті егу əдісінің теріс нəтижелері болған науқас;

2) ем аяқталды - IV санат бойынша емнің толық курсын аяқтаған, бірақ «сауықты» 
немесе «сəтсіз ем» анықтамаларына сəйкес келмейтін науқас;

3) сəтсіз ем;
IV санат бойынша ем қабылдап жатқан немесе аяқтаған науқаста емнің соңғы 15 

айы ішінде жүргізілген қақырықтың 5 өсінідісінен кемінде 2 оң нəтиже немесе емнің 
аталған кезеңінде жүргізілген кез келген үш өсіндіде оң нəтиже болады;

IV санат бойынша ем қабылдап жатқан науқаста емнің 10 айынан кейін микроскопия 
немесе өсінді əдістерімен бактерия бөлу сақталады;

IV санат бойынша ем қабылдап жатқан науқаста соңғы 12 айда микроскопия əдісімен 
қақырық конверсиясы болмайды;

IV санат бойынша ем қабылдап жатқан науқаста ТҚП-ның толқ төзбеушілігінен 
емді аяқтау мүмкін емес;

4) қайтыс болды - IV санат бойынша емдеу уақытында, кез-келген себеп бойынша 
қайтыс болған науқас; 

5) ем тəртібін бұзды - IV санат бойынша емді екі не одан да көп айға үзген науқас;
6) ауыстырылды – осы емдеу мекемесінен басқа мекемеге кетіп, IV санат бойынша 

ем нəтижесі белгісіз науқас. «Ауыстырылды» деген емнің нəтижесі №907 бұйрықпен 
бекітілген №ТБ 09/е нысаны бойынша жыртылмалы түбіршігі бар жəне қабылдап 
алған жақта науқастың диспансерлік есепке алынып, емін жалғастырғаны құжатталған 
жағдайда ғана қойылады. Бұл ем нəтижесі аралық болып есептеледі жəне емдеу мерзімі 
аяқталғаннан кейін емнің түпкілікті нəтижесі анықталуы тиіс. 

249. Көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулезбен ауыратын науқастарды екінші 
қатардағы туберкулезге қарсы препараттармен емдеу тиімділігінің индикаторлары: 
емнің 12-айында микроскопия жəне өсінді əдісімен бактерия бөлуші өкпе туберкулезі 
бар науқастардың 85% конверсияға, емнің сəтті/табысты болу көрсеткіші – көптеген 
дəрілерге көнбейтін туберкулездің барлық жағдайларының 75%-да қол жеткізу бо-
лып табылады.

250. Арнайы емдеуге жатпайтын туберкулезбен ауыратын науқастарға паллиативтік 
көмек «Қазақстан Республикасының халқына паллиативтік көмек көрсетуді 
ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2013 жылғы 14 қарашадағы № 657 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8956 болып тіркелген) сəйкес жүзеге асы-
рылады.

7-тарау.Туберкулез диагнозы бар пациентердің диспансерлік есебі

251. Диспансерлік есеп жəне қадағалау төмендегi топтар бойынша жүргізіледі: 
1) нөлдiк топ (0) – туберкулез белсендігінің күмəнi бар адамдар; 
2) бiрiншi топ (I) – белсенді туберкулезі бар науқастар;\
3) екiншi топ (II) – туберкулез белсендігі жоқ адамдар; 
4) үшiншi топ (III) – туберкулезбен сырқаттану қаупi жоғары адамдар.
252. (0) топта төмендегілер бақыланады:
1) медициналық-санитариялық көмек ұйымдарында жүргiзiлген стандартты 

диагностикалық алгоритмнен кейiн өкпедегі немесе басқа ағзалардағы туберкулез 
ауруының белсенділігін жоққа шығару жəне анықтау мүмкiн болмаған туберкулезге 
күдік туғызатын адамдар;

2) туберкулезге қарсы ұйымдарына диспансерлiк есепке алынбаған, туберкулинге 
сезiмталдық сипаттамасын нақтылап анықтауды жəне ауруды ажыратып, анықтауды 
талап ететiн балалар. 

253. 0 топтың адамдарына туберкулин диагностикасын (2 туберкулин бірлігі бар 
Манту сынамасы оң нəтижелі болған балаларда туберкулезді рекомбинантты аллергені 
бар сынама жүргізіледі) қоса алғанда зертханалық, клиникалық, рентгенологиялық, 
аспаптармен қарап-тексеру жəне басқа да зерттеу əдістері жүргізіледі. Өкпеден тыс 
туберкулез түрлерi бар науқастарда туберкулездің белсенділігі басқа клиникалық-
зертханалық əдістерімен дəлелденеді.

254. 0 топтың адамдарына туберкулезге қарсы препараттарды қолдануға жол 
берілмейді. Бақылау мерзiмi – 4 айға дейін. Науқаста туберкулездiң белсендігі түрi 
анықталса, ол I топқа ауыстырылады. Туберкулин сынамасы сипатындағы инфекциялық 
этиология анықталған кезде, бала III Б тобына ауыстырылады.

255. I топта кез келген ағзада шоғырланған белсенді туберкулезі бар бактерия 
бөлетiн не бөлмейтiн науқастар бақыланады:

1) I A – туберкулездің жаңа жағдайлары (I санат);
2) I Б - туберкулездің қайталанған жағдайлары (II санат);
3) I В – дəрілерге көнбейтін туберкулез ( IV санат) жағдайлары;
4) I Г-науқастар:
«емнің сəтсіздігімен» аяқталған екінші жəне/немесе үшінші қатардағы туберкулезге 

қарсы препараттармен емдеу курсын аяқтағандар;
туберкулезге қарсы препараттарға толық көнбейтіндігінің нəтижесінде «емнің 

сəтсіздігі» емінің аяқталуы бар бактерия бөлінетін науқастар.
256. Орталықтандырылған дəрігерлік консультациялық комиссия бактерия 

бөлінудің тоқтауы туралы қорытындысынан кейін науқас бактерия бөлуші ретінде 
эпидемиологиялық есептен алынады.

257. IА, IБ жəне IВ топтарында бақыланатын науқастарға санаттарына сəйкес 
стандартты кестелер бойынша ем жүргiзiледi. Туберкулезге шалдыққан науқастарды 
диспансерлік бақылау (топтардың сипаттамасы, бақылау мерзімі, қажетті шаралар 
мен нəтижелері) осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сəйкес жүргізіледі. Емнің нəтижесі 
«жазылды» немесе «ем аяқталды» деп анықталса, науқас II диспансерлiк есеп то-
бына ауыстырылады.

258. I Г тобында бақыланатын науқастарға туберкулезге қарсы препараттармен ем 
жүргізілмейді. Көрсеткіштеріге сəйкес симптоматикалық (патогенетикалық) ем, коллап-
сотерапия мен хирургиялық ем əдiстерiн қоса, қолданылады. 

259. II топта ем курсы сəттi аяқталған туберкулездің белсенділігі жоқ адамдар 
бақыланады. 

260.Туберкулез процесінің рецидиві туындаған кезде науқас алдыңғы емдеу эпи-
зодына қарамастан I Б немесе I В ДЕ тобына ауыстырылады.

261. III топта туберкулезбен аурудың жоғары қаупі бар адамдар байқалады жəне 
мынадай топтарға бөлiнедi:

1) III А – туберкулездің белсенді түрімен ауыратын науқастан байланыста болғандар; 
ТБ болған өлімнің бұдан бұрын белгісіз ошағынан;

2) III Б – балалар, «туберкулездің микробактерияларын жұқтырған, алғаш 
айқындалғандар»;

3) III В – Кальметте-Герен Бацилласы вакцинасын еккенде жанама əсерлері бар 
балалар.

262. Туберкулезбен ауыратын науқастардың нақты тұратын мекенжайы, оқу орны, 
əскери қызметін өтеу орны, түзету мекемесiнде болуы ескеріле отырып, туберкулезге 
қарсы ұйымдарға есепке жəне диспансерлік бақылауға алынады (тұрақты тіркелген 
мекенжайына қатыссыз). 

263. Науқастың мекенжайы өзгерген жағдайда, оның жаңа мекенжайы бойынша 
бақылайтын фтизиатр дəрігер науқасты күнтізбелік 10 күн iшiнде диспансерлік 
есепке алады.

264. Науқас 1 жыл бойы диспансерлік бақылаудан қол үзген болса жəне де Қазақстан 
Республикасы ішкі істер органдары берген құжаттардың негізінде туберкулезге қарсы 
ұйымның диспансерлік есебінен шығарады.

265. IV санат бойынша ем қабылдап жатқан IV санаттағы науқастар IВ диспансерлік 
есеп тобында бақыланады.

 266. Арнайы емдеуге жатпайтын IV санаттағы науқастар IГ диспансерлік есеп 
тобында бақыланады. 

 267. IГ тобы бойынша бақылаудағы IV санаттағы науқастарға туберкулезге қарсы 
препараттармен емдеу көрсетілмеген.

 268. IГ тобы бойынша бақылаудағы IV санаттағы науқастарға симтопматикалық 
емдеу, негізгі аурудың асқынуын жəне қосалқы патологияны емдеу мамандандырылған 
стационарларда жүргізіледі.

 269. IГ тобы бойынша бақылаудағы IV санаттағы науқастарды Қоғамдық денсаулық 
сақтау департаменті эпидемиологының жəне фтизиатр дəрігердің өмір сүру жағдайын 
(табиғи желдетілетін жеке тұрғын алаңынң болуы, бірге тұратын балалар мен жүкті 
əйелдердің болмауы) ескере отырып, берген қорытындысы бойынша амбулаториялық 
жағдайларда бақылауға рұқсат етіледі.

 270. IГ тобы бойынша диспансерлік есеп бақылауындағы IV санаттағы науқастарға 
қақырықтың микроскопиялық жəне өсінді зерттеуі жарты жылда 1 рет жүргізіледі.

 271. IГ тобы бойынша диспансерлік есеп бақылауындағы IV санаттағы науқастарға 
жалпы клиникалық талдаулар, рентгенологиялық зерттеулер жəне аспаптық 
зерттеулердің басқа түрлері көрсетілімдері бойынша жүргізіледі.

 272. IV санаты бойынша емнің толық курсын аяқтағаннан кейін «емделіп шықты» 
немесе «ем аяқталды» деген аяқталулары бар науқастар екі жыл бойы бақылауда 
болатын диспансерлік есептің II тобына ауыстырылады.

 273. IV санатты науқастар əлеуметтік қорғау мен қолдауды қажет етеді.
 274. Патогенетиалық терапия туберкулез процесінің фазасына, жеке 

көрсетілімдеріне жəне химиотерапияның негізгі курсының аясында қарсы 
көрсетілімдеріне сəйкес жүргізіледі.

 275. IV санаты бойынша ем қабылдап жатқан науқастарды тамақтандыру тəулігіне 
5 рет жүзеге асырылды жəне оның құнарлығы кемінде 6 мың калл құрауы тиіс.

 276. Туберкулезге қарсы препараттардың жанама əсерлерінің профилактикасы 
емдеу сатысына қарамастан IV санаты бойынша бүкіл емдеу курсы бойына жүзеге 
асырылады:

1) циклосеринмен емдеудің бүкіл кезеңі бойына глютоминді қышқылды күнделікті 
қабылдау жəне «В» тобындағ дəрумендерді мерзімді профилактикалық тағайындау;

2) екінші қатардағы инъекциялық туберкулезге қарсы препараттарды қабылдау 
аясындағы калий препараттары;

3) көрсетілімдері бойынша асқазан ішек жолдарының функцияларын жақсартатын 
гепатопроекторларды ферменттерді тағайындау.

277. Туберкулезбен ауыратын науқастарға жұмыс істеуге жəне оқуға рұқсат беру 
туралы медициналық қорытындыны туберкулезге қарсы ұйымның орталықтандырылған 
дəрігерлік консультациялық комиссиясы береді.

278. I, II жəне IV санаттарының режімінде емдеудiң толық курсын «Жазылды» не-
месе «Ем аяқталды» деген ем нəтижесімен сəттi аяқтағандарға оқуға немесе жұмыс 
істеуге рұқсат берiледi.

279. Шектелген процесі бар бактерия бөлмейтін немесе тұрақты қақырық конверсия-
сы анықталған емдеу санаты мен фазасына қарамастан амбулаториялық ем қабылдап 
жүрген, жалпы жағдайы қанағаттанарлық, туберкулезге қарсы препараттарды жақсы 
көтетеретін жəне туберкулезге қарсы препараттарды бақылаулы қабылдауға бейім 
науқастарға орталықтандырылған дəрігерлік консультациялық комиссияның шешiмiмен 
оқуға немесе жұмыс істеуге рұқсат берiледi.

280. Мынадай:
1) бактерия бөлетін, өкпедегі айқын деструктивті өзгерістері, ерекше процестің 

асқынулары, туберкулезге қарсы препараттарға айқын жанама əсерлері, ТҚП 
бақыланатын қабылдауға төмен жолын ұстаушылығы бар туберкулезбен ауыратын 
науқастар;

2) перзентханалар (босану бөлiмшелері), балалар ауруханалары (бөлiмшелері), 
жаңа туған жəне шала туған нəрестелер патологиясы бөлімшелерінің, мектепке 
дейiнгi мекемелердiң (балабақшалар мен бөбекжайлар, балалар үйлері, балалар 

(Соңы 23-бетте) 



 1 НАУРЫЗ 2018 ЖЫЛ 23РЕСМИ

санаторийлері) қызметкерлерi мен мектептердің бастауыш сынып оқушыларынан 
басқаларға туберкулездің түрі мен диагнозына қарамастан оқуға немесе жұмыс 
істеуге рұқсат берілмейді.

8-тарау. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босап шыққан 
туберкулезбен ауыратын науқастарды емдеу сабақтастығы бойынша 

ведомствоаралық өзара іс-қимыл
281. Қылмыстық-атқару жүйесінің медициналық қызметі:
1) «Қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде туберкулезге қарсы көмекті 

ұйымдастыру қағидаларын, жазаны өтеуден босатуға негіз болып табылатын аурулар 
тізбесін, ауруына байланысты жазасын өтеуден босатуға ұсынылатын сотталғандарды 
медициналық куəландыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2014 жылғы 19 тамыздағы № 530 бұйрығына (Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2014 жылы 29 қыркүйекте № 9762 тіркелген) сəйкес босатылуға 
тиіс туберкулезбен ауыратын науқастар туралы ақпаратты алдын ала: жаза мерзімінің 
аяқталуына 1 ай жəне шарттық түрде мерзімінен бұрын босату бойынша босатылуға 
күнтізбелік 15 күн қалғанда туберкулезге қарсы ұйымдарға ұсынады;

2) Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босап шыққан соттың шешімі бойын-
ша мəжбүрлеп емделетін науқастарды туберкулезге қарсы бөлімшелердің маман-
дандырылған бөлімшелеріне жеткізуді қамтамасыз етеді;

3) науқасты сол немесе өзге себептер бойынша науқасты босатпаған жағдайда, 
туберкулезге қарсы ұйымдарды қайта хабардар етеді;

4) науқасты Сот залынан босатқан жағдайда, босаған күннен бастап күнтізбелік 5 
күн ішінде аумақтық туберкулезге қарсы ұйымдарды хабардар етеді;

5) туберкулезбен науқастарды олар босап шыққаннан кейін емдеуге сабақтастықты 
қамтамасыз ету үшін ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жасайды;

282. Денсаулық сақтау жүйесінің туберкулезге қарсы ұйымдары:
1) Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босап шыққанға дейін бір ай бұрын 

аяқталмаған емі бар туберкулез науқастары турал ақпаратты жазбаша түрде алады;
2) Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босап шыққандарды соттың шешімі 

бойынша мəжбүрлеп емделетін науқастарды мамандандырылған бөлімшелерде одан 
əрі емдеуді қамтамасыз етеді;

3) ішкі істер органдарының бөлімшелерін жəне Қылмыстық-атқару жүйесі 
департаменттерінің медициналық қызметін Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен 
босап шыққан науқастарды есепке алу туралы хабардар етеді;

4) науқас келмеген жағдайда, ҚАЖ мекемелерінен босап шыққан күннен бастап 
күнтізбелік 5 күн ішінде ішкі істер органдарының бөлімшелерін хабардар етеді;

5) ішкі істер органдарының бөлімшелері келмеген науқастың орналасқан жерін 
айқындаған жағдайда, науқасты тасымалдау үшін алып жүретін персоналы бар 
автокөлікті жібереді;

6) туберкулезбен ауыратын науқастарды ерекше емді толық аяқтау үшін психология-
лық əлеуметтік қолдаумен қамтамасыз ету үшін ҮКҰ-мен өзара іс-қимыл жасайды.

Туберкулез бойынша медициналық көмекті ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулыққа 1 -қосымша

Туберкулезге күдік болған кезде науқасты зерттеп-қараудың
диагностикалық алгоритмі 

*Қақырықтың микроскопиялық зерттеуі 2 үлгіден жүргізіледі.
**МГ (молекулярлық-генетикалық зерттеу) патологиялық материалдың 1 порци-

ясынан жүргізіледі. 
Ескертпе: бактериологиялық немесе гистологиялық зақымдану болмаған кезде, 

түпкілікті шешімді ОДКК өкпедегі рентгенологиялық өзгерістердің сипатын, созыл-
малы факторлардың болуын жəне өкпесінде патологиялық өзгерістері бар адамдар 
қызметінің түрін ескере отырып қабылдайды.

Туберкулез бойынша медициналық көмекті 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа 2-қосымша

Туберкулездің зертханалық диагностикасының алгоритмі
Диагностика (1-схема)

Химиотерпияны бақылау (2-схема)

Көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулездің зертханалық
диагностикасының алгоритмі 

(3-схема)

Туберкулез бойынша медициналық көмекті ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулыққа 3-қосымша

Дəрілік сезімталдыққа тест жүргізу үшін бірінші жəне екінші қатардағы 
препараттарға арналған қиын концентрация

Топ Препарат Əдіс Қиын концентрация-
лар мкг/мл
Левенштейн-
Йенсен

MGIT 
960

1-топ
Ауыз арқылы 
қолданылатын бірінші 
қатардағы туберкулезге 
қарсы препараттар 

Изониазид Сұйық, тығыз 0,2 0,1
Рифампицин Сұйық, тығыз 40,0 1,0
Этамбутол Сұйық, тығыз 2,0 5,0
Пиразинамид Сұйық, тығыз - 100

2-топ Инъекциялық ту-
беркулезге қарсы пре-
параттар

Стрептомицин Сұйық, тығыз 4,0 1,0
Канамицин Сұйық, тығыз 30,0 2,5
Амикацин Сұйық, тығыз 30,0 1,0
Капреомицин Сұйық, тығыз 40,0 2,5

3-топ
Фторхинолон қатарының 
препараттары 

Левофлоксацин Сұйық, тығыз - 1,5
Моксифлоксацин Сұйық, тығыз - 0,5/2,0

(Соңы. Басы 21-22-беттерде) 4-топ
ауыз арқылы 
қолданылатын 
бактериостатикалық 
туберкулезге қарсы 
2-қатардағы препараттар 

Протионамид Сұйық, тығыз 40,0 2,5

Басқа препараттар Линезолид Сұйық 1,0
Бедаквилин Сұйық 1,0
Деламанид Сұйық 0,06
Клофазимин Сұйық 0,5

Туберкулез бойынша медициналық көмекті ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулыққа 4-қосымша

Ересек адамдардағы сезімтал туберкулезді емдеуге арналған туберкулезге 
қарсы дəрілердің тəуліктік дозалары (мг) 

Препараттың атауы Салмағы (кг) 
30-39 40-54 55-70 70 астам

Қарқынды фаза – күнделікті қабылдау
Изониазид 200 мг 300 мг 300 мг 400 мг
Рифампицин 300 мг 450 мг 600 мг 750 мг
Пиразинамид 1000 мг 1500 мг 2000 мг 2000 мг
Этамбутол 600 мг 800 мг 1200 мг 1600 мг
Стрептомицин (1г) 500 мг 750 мг 1000 мг 1000 мг
Қолдаушы фаза – күнделікті қабылдау
Изониазид 200 мг 300 мг 300 мг 400 мг
Рифампицин 150мг 300 мг 450 мг 600 мг 750 мг
Этамбутол 400мг 600 мг 800 мг 1200 мг 1600 мг

Ескерту: бекітілген дозасы бар үйлестірілген туберкулезге қарсы препараттардағы 
Рифампициннің ең жоғарғы тəуліктік дозасы– 750 мг.

Пациенттердің салмақтық диапазонын ескере отырып, ересектерге 
арналған бекітілген дозасы бар үйлестірілген туберкулезге қарсы 

препараттардың дəуліктік дозасы 
Салмақтық диапа-

зон (кг)
Қарқынды фаза Қолдаушы фаза

Емнің тиімділігі мен санатына байла-
нысты 2-5 ай

Емнің санатына бай-
ланысты 4-5 ай

RHZE
150мг+75мг+
400мг+275мг

RHZ
150мг+75мг

+400мг

RH
150мг+75мг

Бекітілген дозасы бар үйлестірілген туберкулезге қарсы пре-
параттарды тағайындау кезіндегі таблеткалардың саны 

30-37 2 2 2
38-54 3 3 3
55-70 4 4 4
71 жəне одан жоғары 5 5 5

Ересектерге тəуліктік дозаның рұқсат етілген ауытқуы (барынша шекті межелер): 
изониазид – 4-6 мг/кг, рифампицин – 8-12 мг/кг, пиразинамид – 20-30 мг/кг, этамбу-
тол – 15-20 мг/кг.

5-25 кг салмақтағы балаларда сезімтал туберкулезді емдеу үшін 
туберкулезге қарсы препараттардың ұсынылатын тəуліктік дозасы 

5-25 кг салмақтағы балаларда сезімтал туберкулезді емдеу үшін туберкулезге 
қарсы препараттардың тəуліктік дозасының есебі жəне рұқсат етілген ауытуқуы 

(Дүинежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, 2014ж.)
Препараттар Тəуліктік дозасын 

мг/кг салмағына 
есептеу

Тəуліктік дозаның мг/
кг салмағына сəйкес 
мүмкін ауытқулары

Ең жоғары тəуліктік 
доза (мг)

 Изониазид 10 10-15 300
 Рифампицин 15 10-20 600
 Пиразинамид 35 30-40 2000

 Этамбутол 20 15-25 1200

Ескерту:
25 кг астам салмағы бар балаларға туберкулезге қарсы препараттар дозасының 

есебі ересектер сияқты жүргізіледі. 
Күнделікті қабылдаған жағдайда ересектерде тəуліктік дозаның рұқсат етілген 

ауытқуы (барынша шекті межелер): изониазид – 4-6 мг/кг, рифампицин – 8-12 мг/кг, 
пиразинамид – 20-30 мг/кг, этамбутол – 15-20 мг/кг. 

Бекітілген дозасы бар үйлестірілген туберкулезге қарсы препараттар 
Жас ерекшелік 

топтары
Таблеткалардың саны

Қарқынды фаза Қолдаушы фаза
R E (100) R E 

4-7 кг
8-11 кг
12-15 кг 3 3
16-24 кг
25 кг Ересек дозаға жəне дəрілік түрге ауысу 

Ескерту: 
25 кг астам салмағы бар балаларға туберкулезге қарсы препараттардың дозасы мак-

сималды рұқсат етілген тəуліктік дозаның шегінде мг/кг/тəулік есебінен тағайындалады.
Бастапқы 2 айдың ішінде емнің қарқынды фазасының II санаттағы режімінде 

қосымша стрептомицин – 15-20мг/кг/тəулігіне, барынша жоғары тəуліктік доза – 1000 
мг тағайындалады.

5 кг дейінгі салмағы бар балаларды емдеу үшін монопрепараттар пайдаланылады.
* Н-ға монорезистенттілік кезінде, қосымша E (100мг) тағайындалады.

Салмағы 5-30 кг болатын балалардағы сезімтал туберкулезді бір 
компонентті туберкулезге қарсы препараттармен емдеу кезіндегі туберкулезге 

қарсы препараттардың ұсынылатын тəуліктік дозасы
Препараттың атауы Салмағы (кг)

5-10 11-20 21-30
Қарқынды фаза – күнделікті қабылдау

Изониазид 50 - 100мг 100 - 200 мг 200 - 300мг
Рифампицин 75 - 150мг 150 - 300 мг 225 - 450 мг
Пиразинамид 175 - 350 мг 385 - 700 мг 735 - 1000 мг
Этамбутол 100 - 200мг 200 - 400 мг 400 - 600 мг
Қолдаушы фаза – күнделікті қабылдау
Изониазид 50 - 100мг 100 - 200 мг 200 - 300мг
Рифампицин 75 - 150мг 150 - 300 мг 225 - 450 мг
Этамбутол 100 - 200мг 200 - 400 мг 400 - 600 мг

Ескерту: 5 кг дейінгі салмағы бар балаларға перпараттардың дозасы мг/кг/тəулікке 
есептеледі.

Көптеген жəне ауқымды дəрілерге көнбейтін туберкулезді емдеу үшін 
туберкулезге қарсы препараттардың ұсынылатын  тəуліктік дозасы (мг)

Препараттың атауы Салмағыс (кг)
<33 кг 33-49 кг 50-70 кг >70 кг

Қарқынды фаза – күнделікті қабылдау
Пиразинамид (Z) 30-40 мг/кг 1000-1500 1500-2000 2000 
Этамбутол (E) 25 мг/кг 800 -1200 1200-1600 1600-2000 
Изониазид (Н) 300 400-500 600 600
Канамицин (Km) (1 г) 15-20 мг/кг 500-750 1000 1000
Капреомицин (Cm) 
(1 г) 

15-20 мг/кг 500-750 1000 1000

Амикацин (Am) (1 г) 15-20 мг/кг 500-750 1000 1000
Левофлоксацин (Lfx) 500 500 750-1000 1000
Моксифлоксацин 
(Mfx)

400 400 400 400

Протионамид (Pto) 15-20 мг/кг 500 750 1000
Циклосерин (Cs) 15-20 мг/кг 500 750 1000
Парааминосалицил 
қышқылы (PAS)

1500 мг/кг 8000 8000 8000

Линезолид (Lzd) - 600 600 600
Клофазимин (Cfz) - 200 200 200
Бедаквилин (Bdq) - 400 400 400
Деламанид (Dlm) - 200 200 200
Амоксициллин-
клавуланат (Amx-Clv)

50 кг-ге дейін салмақ болған кезде – 1 кг дене салмағына 
амоксициллиннің 35 мг дозасы есебінен;

50 кг жəне одан жоғары салмақ болған кезде – 
2000 мг амоксициллин 

Қолдаушы фаза – күнделікті қабылдау
Пиразинамид (Z) 30-40 мг/кг 1000-1500 1500-2000 2000 
Левофлоксацин (Lfx) 500 500 750-1000 1000
Моксифлоксацин 
(Mfx)

400 400 400 400

Протионамид (Pto) 15-20 мг/кг 500 750 1000
Циклосерин (Cs) 15-20 мг/кг 500 750 1000
Парааминосалицил 
қышқылы (Pas)

1500 мг/кг 8000 8000  8000

Этамбутол (E) 25 мг/кг 800 1200 1600 
Линезолид (Lzd) - 600 600 600
Клофазимин (Cfz) - 100 100 100
Бедаквилин (Bdq) - 200 200 200
Деламанид (Dlm) - 200 200 200
Амоксициллин-
клавуланат (Amx-Clv)

50 кг-ге дейін салмақ болған кезде – 1500 мг амоксициллин;
50 кг жəне одан жоғары салмақ болған кезде – 2000 мг амок-

сициллин

Балаларға арналған туберкулезге қарсы препараттардың ұсынылатын  
тəуліктік дозасы (мг/кг) 

Препарат Тəуліктік доза, мг/
кг/тəу.

Қабылдау жиілігі Максималды жоғары 
тəуліктік доза

Канамицин (Km) 15-30 күніне 1 рет 1 г
Амикацин (Am) 15-30 күніне 1 рет 1 г
Капреомицин (Cm) 15-30 күніне 1 рет 1 г
Левофлоксацин (Lfx) 7,5-10 күніне 1 рет 750 мг
Моксифлоксацин 
(Mfx)

7,5-10 күніне 1 рет 400 мг

Протионамид (Pto) 15-20 күніне 2 рет 1 г
Циклосерин (Cs) 10-15-20 күніне 1 немесе 

2 рет
1 г

Парааминосалицил 
қышқылы (PAS)

150-200 күніне 2 немесе  
3 рет

8 г

Пиразинамид (Z) 30-40 күніне 1 рет 2 г
Этамбутол (Eto) 25 күніне 1 рет 1,6 г
Амоксициллин-
клавуланат (Amx/Clv)

Амоксициллин 80
50 кг жəне одан жоғары салмақ болған 

кезде – 2000 мг амоксициллин

2000

Линезолид (Lzd) 10 мг балаларға
 <10 жас; 

300 мг балаларға 
≥10 жас 

Күніне 2 рет 600 мг

Клофазимин (Kfz) 2-3 200
Деламанид (6-11 
лет)

50 мг 6 ай бойы күніне 
екі рет 

100 мг

Деламанид (12-
17 лет)

100 мг 6 ай бойы күніне 
екі рет

200 мг

Ескерту:
1. Моксифлоксацин – дене салмағы 1,0-13,9 кг болатын балаларға ұсынылмайды;
2. Циклосерин жəне парааминосалицил қышқылы – дене салмағы 1,0-2,9 кг бола-

тын балаларға ұсынылмайды;
3. Левофлоксацин 5 жасқа дейінгі балаларға күніне екі рет (тəуліктік доза 15-20 

мг/кг) жəне 5 жастан жоғары балаларға күніне бір рет (тəуліктік доза 7,5-10 мг/кг) 
тағайындалады. 

Туберкулез бойынша медициналық көмекті ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулыққа 5-қосымша

Туберкулезге қарсы терапия үзген кезде қабылданатын шаралар 
1. Кемінде 1 ай үзілсе 

Науқасты табу. Емнiң не себептi үзiлгенiн анықтап, себебін жою. Емді жалғастыру 
жəне үзiлiс нəтижесiнде қабылданбаған туберкулезге қарсы препараттардың 
мөлшерiн тотыру мақсатында оны ұзарту. 

2. 1 айдан 2 айға дейінгі үзіліс
Бастапқы іс-қимыл Кейінгі іс-қимыл
1) Науқасты табу; 2) 
емнiң не себептен 
үзiлгенiн анықтау 
жəне себебін жою; 
3) 2 рет қақырық 
жағындысын зерттеу; 
4) қақырық бактерио-
скопиясы нəтижелері 
анықталғанша емдi 
жалғастыру

Қақырық 
жағындысының 
нəтижесi терiс немесе 
науқаста өкпеден тыс 
туберкулездің болуы

Емді жалғастыру жəне үзiлiс 
нəтижесiнде қабылданбаған ту-
беркулезге қарсы препараттардың 
мөлшерiн толтыру мақсатында 
емнің мерзімін ұзарту

Кем дегенде 1 қақырық 
бактериоскопиясы 
нəтижесі оң болса

Қақырықты дəрілік сезімталдыққа 
тест жүргiзу арқылы культуральдық 
əдістермен зерттеу. Дəрілік 
сезімталдыққа тест нəтижесін 
алғанға дейін бұрын жүргізілген ем 
тəртібін жалғастыру. Емді бұдан

əрі жалғастыру тактикасы дəрілік сезімталдыққа тест нəтижесі мен орталықтандырылған дəргерлік 
консультациялық комиссияның шешіміне байланысты

3. 2 ай жəне одан да көп үзіліс
1) Науқасты табу; 2) емнiң не 
себептен үзiлгенiн анықтау 
жəне себебін жою; 3) 3 
рет қақырық жағындысын 
зерттеу; 4) қақырық 
бактериоскопиясының 
нəтижелері анықталғанша 
емдi бастамау 

Қақырық жағындысының 
нəтижесi терiс немесе 
науқаста өкпеден тыс 
туберкулездің болуы 

Шешiмдi орталықтандырылған дəргерлік консультациялық комиссия қабылдайды:
Егер дəрілік сезімталдыққа тест деректері немесе зертханалық дəлелденген көптеген дəрілерге көнбейтін 
зертханалық туберкулез болмаса қақырықты немесе басқа биологиялық материалды дəрілік сезімталдыққа зерт-
теу, науқасты «Басқалар» типімен II санатқа қайта тіркеу жəне қарқынды фазаның II санаттынан емді бастау;
Егер емді үзу кезінде көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез зертханалық расталса, онда науқасты «Басқалар» 
типімен IV санатқа тіркеу жəне екінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттармен емді бастау қажет. 

Қақырық бактерио-
скопиясының кем деген-
де 1 оң нəтижесі алынса

Егер дəрілік сезімталдыққа тест деректері немесе зертханалық дəлелденген көптеген дəрілерге көнбейтін ту-
беркулез болмаса, онда қақырықты дəрілік сезімталдық тестке зерттеу, науқасты «Үзілістен кейінгі ем» типімен II 
санатқа қайта тіркеу жəне II санаттың қарқынды фаза бастау қажет
Егер емді үзу кезінде көптеген дəрілерге көнбейтін туберкулез зертханалық расталса, онда науқасты «Үзілістен 
кейінгі ем» типімен IV санатқа тіркеу жəне екінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттармен ем бастау қажет.

Туберкулез бойынша медициналық көмекті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа 6-қосымша

Туберкулезбен сырқаттанушы науқастарды диспансерлік қадағалау (топтардың сипаты, бақылау мерзiмдерi, қажеттi іс-шаралар мен нəтижелер) 

Топ Сипаттамасы Бақылау мерзiмi Іс-шаралар Нəтижелері
Нөлдiк топ (0)– диагностикалық

0 Туберкулез процесінің 
күмəнді белсенділігі бар 
адамдар 

Туберкулин 
сезімталдығына сипатта-
маны нақтылауды жəне 
сараланған диагностика-
ны қажет ететін, туберку-
лезге қарсы медциналық 
ұйымдарда диспансерлік 
есепте тұрмайтын балалар 

6 ай Зертханалық зерттеулер (жалпы қан талдамасы, жалпы несеп талда-
масы, микроскопия жəне қақырықтың туберкулез микроскопиясының 
өсіндісі), диспансерлік есепке алған жəне шығарған кезде клиникалық-
рентгенологиялық зерттеулер. Аспаптық жəне басқа да зерттеулер – 
көрсетілімдері бойынша.
Диспансерлік есепке алған жəне шығарған кезде балаларға 
туберкулинді диагностика, туберкулезді рекомбинантты аллергені бар 
сынама. 
Туберкулезге қарсы препараттар пайдаланылмайды. 

Есептен шығару.
Белсенді ТБ табылған кезде, мына топтарға 
ауыстыру:
1) I А – егер жаңа жағдай болса;
2) IБ немесе – егер қайталанған жағдай 
болса;
3) IB – егер КДК ТБ жағдайы болса;
3) туберкулинді сынаманың инфекциялық 
этиологиясы белгіленген кезде III Б тобына 
(балалар) ауыстырылады.

Бірінші топ (I) – белсенді туберкулез
I А Туберкулездің жаңа 

жағдайлары
Емнің барлық кур-
сы бойынша

1) жалпы қан талдамасы, жалпы несеп талдамасы, қанның биохимиялық 
талдауы – қарқынды фазада ай сайын, қолдаушы фазада айдын орта-
сында жəне аяғында, көрсетілімдері бойынша жиі;
2) тығыз орталарда 2 мəрте бактериоскопия, Xpert MTB/RIF, Geno Type 
MTBDR®, ВACTEC – бір рет химиотерапия басталғанға дейін;
3) 2 мəрте бактериоскопия: ҚФ 2 айдан кейін, қақырық конверсиясы 
болмаған кезде емнің 3 жəне 4 айының соңында;
4) оң қақырықпен аяқталған науқастарда емінің қолдаушы фазасының 
ортасында жəне соңында 2 мəрте бактериоскопия;
 5) қақырық конверсиясы болмаған кезде емнің 2 айынан кейін дəріге 
сезімталдық тест қоя отырып, өсінді;
6) емдеу процесі кезінде 2-3 ай интервлымен химиотерапия басталғанға 
дейін рентгенді-томография (көрсетілімдері бойынша – жиі);
7) химиотерапия (балаларға) басталғанға дейін 2 туберкулин бірлігі бар 
Манту сынамасы (туберкулинді рекомбинантты аллергені бар сынама), 
кейіннен – көрсетілімдері бойынша.
I санат режімінде стандартты емдеу режімдері. 

Мына топтарға ауыстыру:
1) II – ем «сауықты» немесе «ем аяқталды» 
деп аяқталған кезде;
2) I Б – сезімталдық сақталған «сəтсіз ем» 
деп аяқталған кезде;
3) I В – R –ға тұрақсыздық белгіленген кезде 
немесе полирезистенттілікпен «сəтсіз ем» 
деп аяқталған кезде. 
«Режімді бұзды» деп аяқталған кезде 
науқас туберкулезге қарсы ұйымдардың 
диспансерлік есебінен 1 жыл ішінде Ішкі 
істер министрлігінің аумақтық органдарының 
оны іздеуден нəтиже болмағандығын рас-
тайтын құжаттардың негізінде шығарылады. 

I Б Туберкулездің қайталама 
жағдайлары

1) жалпы қан талдамасы, жалпы несеп талдамасы, қанның биохимиялық 
талдауы – қарқынды фазада ай сайын, қолдаушы фазада айдың орта-
сында жəне аяғында, көрсетілімдері бойынша жиі;
2) 2 мəрте бактериоскопия, тығыз орталарда өсінді Xpert MTB/RIF, Geno 
Type MTBDR®, ВACTEC – бір рет химиотерапия басталғанға дейін;
3) 2 мəрте бактериоскопия: қарқынды фазаның 3 айынан кейін, қақырық 
конверсиясы болмаған кезде емнің 4-ші жəне 5-ші айының соңында;
 4) оң қақырықпен аяқталған науқастар емінің қолдаушы фазасының ор-
тасында жəне соңында 2 мəрте бактериоскопия;
5) қақырық конверсиясы болмаған кезде емнің 3 айынан кейін дəріге 
сезімталдыққа тест қоя отырып өсінді;
6) емдеу процесі кезінде 2-3 ай интервалымен химиотерапия 
басталғанға дейін рентгенді-томография (көрсетілімдері бойынша – жиі);
6) химиотерапия (балаларға) басталғанға дейін 2 туберкулин бірлігі бар 
Манту сынамасы (туберкулинді рекомбинантты аллергені бар сынама), 
кейіннен – көрсетілімдері бойынша.
II санат режімінде стандартты емдеу режімдері.

Мына топтарға ауыстыру:
1) II – ем «сауықты» немесе «ем аяқталды» 
деп аяқталған кезде;
2) I В – R –ға тұрақсыздық белгіленген кезде 
немесе полирезистенттілік бар «сəтсіз ем» 
деп аяқталған кезде.

«Режімді бұзды» деп аяқталған кезде науқас 
туберкулезге қарсы ұйымның диспансерлік 
есебінен 1 жыл ішінде Ішкі істер 
министрлігінің аумақтық органдарының оны 
іздеуден нəтиже болмағандығын растайтын 
құжаттардың негізінде шығарылады.

I В IV санат режімінде ем 
алатын көптеген дəрілерге 
көнбейтін туберкулезбен 
науқастар 

1) жалпы қан талдамасы, жалпы несеп талдамасы, қанның биохимиялық 
талдауы – қарқынды фазада ай сайын, қолдаушы фазада тоқсан сайын, 
көрсетілімдері бойынша жиі;
2) 2 мəрте бактериоскопия, тығыз орталарда өсінді, Xpert MTB/RIF, Geno 
Type MTBDR®, ВACTEC – бір рет химиотерапия басталғанға дейін;
3) бактериоскопия жəне 2 рет өсінді (Левенштейн-Йенсен) емнің 
қарқынды фазасында ай сайын, қолдаушы фазада тоқсан сайын;
4) химиотерапия басталғанға дейін бактерия бөлу сақталған кез-
де, екінші қатардағы туберкулезге қарсы препараттарға дəрілік 
сезімталдыққа тест қоя отырып тығыз орталарға өсінді жəне ВACTEC 
жəне қарқынды фазада емдеу кезінде микроскопия жəне/немесе 
өсіндінің оң нəтижелері (3+,2+,1+) деңгейі 2 айдан аса төмендемеген 
кезде;
5) емдеу процесі кезінде 2-3 ай интервалымен химиотерапия 
басталғанға дейін рентгенді-томография (көрсетілімдері бойынша – жиі);
6) химиотерапия (балаларға) басталғанға дейін 2 туберкулин бірлігі бар 
Манту сынамасы (туберкулинді рекомбинантты аллергені бар сынама), 
динамикада – көрсетілімдері бойынша. 
IV санат режіміндегі стандартты емдеу режімі. 

Мына топтарға ауыстыру:
1) II – ем «сауықты» немесе «ем аяқталды» 
деп аяқталған кезде;
2) I Г – «сəтсіз ем» деп аяқталған кезде;
 

«Режімді бұзды» деп аяқталған кезде 
науқас туберкулезге қарсы ұйымдардың 
диспансерлік есебінен 1 жыл ішінде Ішкі 
істер министрлігінің аумақтық органдарының 
оны іздеуден нəтиже болмағандығын рас-
тайтын құжаттардың негізінде шығарылады. 
Режімді бұзған науқастарды 1В тобы бойын-
ша диспансерлік есепке қайта алу туралы 
шешімді орталықтандырылған дəрігерлік 
консультациялық комиссия қабылдайды. 

I Г Арнайы емге жатпайтын 
белсінді туберкулезі бар 
науқастар 

Бактерия бөлу 
тоқтағанға немесе 
емнің басқа тəсілін 
айқындағанға дейін 

1) жалпы қан талдамасы, жалпы несеп талдамасы, қанның биохимиялық 
талдауы – жарты жылда 1 рет, көрсетілімдері бойынша – жиі.
2) 2 мəрте микроскопия жəне тығыз орталарға өсінді жəне 
рентгенологиялық зерттеу – жарты жылда 1 рет. 

Мына топтарға ауыстыру:
1) I В – жаңа туберкулезге қарсы пре-
параттармен емдеудің тиімді схемасы 
тағайындалған кезде;
2) II – соғы 2 жыл ішінде тығыз орталарға 
өсіндінің теріс нəтижелерін алғанға дейін.

Екінші топ (II) – белсенді емес туберкулез
II «Емделді» немесе «ем 

аяқталды» деген емнің 
аяқталуымен белсенді 
емес туберкулезі бар 
адамдар 

1 жыл – 
шағын қалдық 
өзерістерімен 

Жылына 2 рет зерттеп-қарау (жалпы қан талдауы, жалпы несеп тал-
дауы, қақырық микроскопиясы, тығыз орталарға өсінді, рентгенді-
томография).
Көрсетілімдері бойнша зерттеп-қараудың қосымша əдістері. 

 Есептеп шығару.

2 жыл – 
үлкен қалдық 
өзерістерімен 

Үшінші топ (III) – туберкулезбен сырқаттанушылықтың жоғары қаупі бар адамдар 
III А Туберкулезі бар 

науқастармен байланыс-
та болу.

Байланыста болған 
барлық периодта 
жəне тиімді химио-
терапиядан кейінгі 
1 жыл 

Жылына 2 рет зерттеп-қарау (зертханалық, клиникалық-
рентегенологиялық зерттеулер).
Балаларға 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасы, туберкулезді ре-
комбинантты аллергені бар сынамасы. Бастапқы зерттеп-қараған кез-
де, 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасының теріс нəтижелері бар 
адамдарға сынама 8-10 аптадан кейін қайталанады. Көрсетілімдері 
бойынша диагностиканың қосымша əдістері. 

Есептен шығару.
Белсенді туберкулез айқындалған кезде I А 
тобына ауыстыру.

Бактерия бөлуіне 
қарамастан туберкулездің 
белсенді түрімен ауыратын 
науқастармен байланыста 
болатын балалар 
Бұрын туберкулезден 
қайтыс болған белгісіз 
ошақтар

1 жыл

III Б Алғаш белгіленген тубер-
кулез микробактерияларын 
жұқтыру

1 жыл Есепке алу жəне шығару кезінде жалпы қан талдауы, жалпы несеп тал-
дауы, 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасы, туберкулезді рекомби-
нантты аллергені бар сынамасы жəне рентгенологиялық зерттеп-қарау. 
Көрсетілімдері бойынша қақырық микроскопиясы. Бұйрыққа сəйкес хи-
миопрофилактика режімі. 

Есептен шығару.
Белсенді туберкулез айқындалған кезде I А 
тобына ауыстыру.

III В Кальметта-Герена бацил-
ласын енгізуге жанама 
əсерлер

1 жыл Есепке алу жəне шығару кезінде жалпы қан талдауы, жалпы несеп 
талдауы, 2 туберкулин бірлігі бар Манту сынамасы, туберкулезді ре-
комбинантты аллергені бар сынамасы. Шеткі (қолтықасты) лимфа 
түйіндерін ультрадыбыстық зерттеу жəне рентгенологиялық зерттеп-
қарау. Өкпеден тыс туберкулез бойынша маманның консультациясы. 
Химиопрофилактика режимі « БЦЖ вакцинациясына жанама əсерлер 
жағдайын жүргізу» əдістемелік ұсынымдарына сəйкес.

Есептен шығару.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 19 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16381 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 31 шілде            №517            Астана қаласы 

Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындау 
қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі «Қазақстан Республикасы 
əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» Заңының 54 - бабының 1 - 
тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Авиациялық персоналының біліктілік деңгейін айқындау 
қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық 
авиация комитеті:

1) Осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемелекеттік 
тіркеуді;

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму
 министрінің міндетін атқарушы А.АЙДАРБАЕВ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2017жылғы 31 шілде №517 бұйрығымен бекітілді

Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындау қағидасы
 1-тарау. Жалпы қағидалары

1. Осы Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындау қағидасы (бұдан 
əрі – Қағида) «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиа-
ция қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
54-бабы 1-тармағына, Халықаралық азаматтық авиация ұйымы стандарттары мен 
ұсынымды тəжірибесіне (бұдан əрі-ИКАО) жасалды жəне авиациялық персоналдың 
біліктілік деңгейін айқындау тəртібін анықтайды. 

2. Осы Қағидада келесі терминдер мен түсініктер қолданылады:
1) азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган ( бұдан əрі - уəкілетті орган) 

– Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану облысында жəне азаматтық 
эксперименттік авиация қызметінде басшылықты жүйеге асырушы орталық атқарушы 
орган;

2) азаматтық авиация облысында біліктілікті беру үшін бағалау (мамандардың 
біліктілік сəйкесітігін растаушы бағалау) – мамандардың біліктілік деңгейін айқындау 
жəне растау мақсатында өткізілетін ,олардың білімдері мен тəжірибелік дағдыларын 
бағалау жəне өз бетіндік кəсіби қызметкер рұқсат процедурасы;

3) авиациялық персоналдың куəлігі- авиациялық персоналдың біліктілігін рас-
таушы құжат;

4) біліктілік – ұйғарылған деңгейде міндеттерді орындау үшін икемділік, білім жəне 
мақсаттардың үйлесімі;

5) біліктілік белгісі – куəлікте жасалған немесе оның бөлігі болып табылатын, оған 
қатысы бар жазба, онда ерекше жағдайлар, бұл куəлікке қатысты құқықтар немесе 
шектеулер көрсетіледі;

6) біліктілік блогы - бірнеше жекелеген құрамдасулардан тұратын функция;
7) Білікті тексеру (profi ciency check) – ауызша емиханды қоса (егер көзделсе) 

біліктілік белгілерін ұзарту немесе қайта жаңарту үшін қажетті дағдыларды көрсету;
8) біліктілік элементі - аясын анық айқындайтын, бастамашы оқиғасы мен аяқталған 

оқиғаны міндетті білдіретін əрекет жəне бақыланатын нəтиже; 
9) дайындық жəне бағалаудың біліктілік жүйесі- нəтижелерге бағалау сипатымен 

дайындық жəне бағалау жүйесі, бұл стандарттардың операциялары мен өлшемдерін 
тиімді орындау стандарттарына ерекше назар, сонымен қатар тиімділіктің белгіленген 
стандарттары негізінде оқу курсын жасау;

10) маман - азаматтық авиация саласында кəсіби жəне/немесе арнайы жайындығы 
бар жеке тұлға;

11) тиімділіктің өлшемі – білікті элементтерді көрсету кезінде талап етілетін нəтиже-
лерді қарапайым бағалана баяндалуы жəне өлшемдерді орындау тиімділігінің талап 
етілетін деңгейіне қол жетілгенін айқындау үшін қолданылатын өлшемдерді сипаттау;

12) үміткер – бағалаудан өтуге үміттенуші маман;
13) үміткердің біліктілік талаптарына жауап беретінін анықтау үшін емтихан алу-

шы пайдаланатын жан-жақты деректер түріндегі нақты ақпарат бар нұсқаулықтарды 
( мысалы, шектеулі аясы) бағалау бойынша ( жан-жақты деректерді пайдалану) 
нұсқаулы сілтемесі;

14) ұшу ептілігі бойынша емтихан (skill test) – талап етілуі мүмкін ауызша емти-
хандарды қоса , куəлік немесе бағалауды алу үшін тəжірибелік ептіліктерді көрсету.

3. Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейі өзіне келесілерді қосатын біліктілік 
сынағын өткізу жолымен айқындалады:

1) сынақтау;
2) тəжірибелік дағдыларды тексеру.
Куəліктердің сəйкес білікті белгісін алу, ұзарту үшін білікті талаптармен көзделген 

барлық алдыңғы процедураларды үміткермен толық аяқтау біліктілік емтиханын 
өткізудің міндетті шарты болып табылады ( оқыту, тəжірибе жианқтау, тренажерлық 
дайындық, ұшу дайындығы). 

4. Авиациялық персонал теориялық білімдері мен тəжірибелік дағдылар деңгейін, 
сонымен қатар авиациялық персоанлдың біліктілік деңгейін айқындаңан құқы бар 
тағайындалған жеке тұлғалармен өткізілетін сынақтау немесе кезеңді тексеру көмегімен 
Азаматтық авиацияның Халықаралық ұйымының (ИКАО) стандарттарына сəйкес 
деңгейде тілдерді білуін көрсетуі тиіс. 

5. Үміткерлердің сəйкестігі теориялық білімін сынақтау жəне тəжірибелік дағдыларын 
келесілермен тексеріледі:

1) Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі «Қазақстан Республика-
сының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» заңы;

2) азаматтық авиация Халықаралық ұйымының (ИКАО) стандарттары жəне 
халықаралық тəжірибесінің талаптары.

6. Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейі осы Қағиданың 3 тарауына сəйкес 
уəкілетті органмен тағайындалған емтихан алушымен (бағалаушымен) айқындалады.

Коммерциялық əуе тасымалдарына қатыспайтын жеңіл жəне аса жеңіл авиацияның 
авиациялық персоналының біліктілік деңгейін əуе кемелерін пайдаланушыларды 
біріктіретін коммерциялық емес ұйымдардың тұрақты қолдангыстағы білікті комиссияла-
рымен өткізіледі. Біліктілік комиссиялары өз қызметін осы Қағиданың 1 қосымшасында 
келтірілген аттестациялық комиссияның қызметі жөніндегі Басшылыққа сəйкес жүзеге 
асырылады. 

7. Теориялық білімдерді сынақтау жəне тəжірибелік дағдыларды бағалаудың оңды 
нəтижесі куəлікті беру немесе оның қолданысының мерзімін ұзарту, біліктілік жəне/
немесе арнайы белгілердің мерзімін ұзарту жəне азаматтық авиация облысында 
мамандарға біліктілікті беру үшін негіз болып табылады. 

Сынақ/тексерудің аяқталу нəтижелері бойынша емтихан алушы (бағалаушы) 
үміткердің сəйкестігі/сəйкессіздігі туралы тұжырымды толтырады: 

ƏҚҚК диспетчерлері үшін – осы Қағидаға 2 қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
біліктілік емтиханын өткізу хаттамасы;

Ұшу экипажының мүшелері үшін - осы Қағидаға 3 қосымшаға сəйкес нысан бойын-
ша ATPL/MPL/TYPE RATING/TRAINING/SKILL TEST AND PROFICIENCY CHECK ON 
MULTIPILOT AEROPLANES;

ƏК ТҚ жөніндегі мамандар үшін – осы Қағидаға 4 қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
бағалау парағы/ / Assessment Form .

8. Емтихан алушы (бағалаушы) 5 қосымша жəне осы Қағидаға сəйкес емтихан 
алушының/бағалаушының. (Examiner’s handbook), қызметі жөніндегі басшылаққа сай 
өз қызметін жүзеге асырады. 

2 Тарау. Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындау тəртібі
1. Параграф. Теориялық білімдерді сынақтау

9. Авиациялық персоналдың куəлігін беру үшін теориялық білімді сынақтау ком-
пьютерлерде автоматтандырылған тəсілмен өткізіледі ( əуе кемелеріне техникалық 
қызмет көрсету мамандарынан басқа).

Біліктілік, арнайы белгілер үшін үміткерлердің теориялық білімдерін сынақтау, 
авиациялық персоналдың куəлігін ұзарту компьютерлерде жəне қағаз тасығышта 
автоматтандырылған тəсілмен өткізе алады.

10. Теориялық білімдерін сынақтаудан өткізу үшін үміткерлер емтихан алушыға 
(бағалаушыға) келесілерді ұсынады: 

1) осы Қағидаға 6 қосымшаға сəйкес нысанда біліктілік сынақтарын өткізуге өтініш; 
2) арнайы жəне кəсіби дайындық құжаттарының көшірмелері (салыстыру үшін 

түпнұсқалары); 
3) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (салыстыру үшін). 
11. Қағиданың 10 тармағында көрсетілген құжаттарды қарау қорытыныдысы бойын-

ша осы Қағидағаның 7 қосымшасына сəйкес нысан бойынша үміткерге тіркеу картасы 
(бұдан əрі - тіркеу картасы) беріледі. 

12. Сынақтау өткізетін орын-жай сынақтау үдерісіне бейне жазбаны жүргізу үшін 
бейне бақылау камераларымен жабдықталады. 

13. Үміткерлер сынақтауға тіркеу картасын жəне жеке басын куəланадыратын 
құжаттың түпнұсқасын (сəйкестендіру) ұсынған кезде жіберіледі. 

14. Үміткерлерге өзге үміткерлермен сөйлесуге, материалдармен алмасуға, қағаз, 
электрондық жəне өзге тасығыщтағы ақпаратты пайдалануға, орын-жайды тастауға, 
қабылдаушы- беруші құрылғыларды пайдалануға ( соның ішінде ұялы телефондар, 
жəне өзге электрондық жабдық) рұқсат берілмейді. Мұндай құрылғылар сынақтауды 
өткізу уақытына ажыратылуға жатады.

15. Сынақталушы үміткермен осы Қағиданың 14 тармақ талаптары бұзылған 
жағдайда, емтихан алушы мұндай үміткердің сынақтау үдерісін тоқтатады жəне оны 
сынақ бөлмесінен алыстатады. 

Осы Қағиданың 14 тармағынының талаптарын бұзған үміткерлердің сынақтау 
нəтижелері жойылады. Сонымен бірге емтихан алушы бір жұмыс күні ішінде, осы 
Қағиданың 8 қосымшасына сəйкес нысанда авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін 
айқындау Қағидасын бұзушылық туралы акт жасақтайды. 

Бұзушылық туралы акт жасақталған үміткерлер бұзу күніне бастап он екі айдан 
кейіннен бұрын емес қайтадан сынақтаудан өтеді. 

16. Еңсерілмес күш салдарынан сынақтауды жалғастыруға мүмкінсіздік болған жағдайда, 
сонымен бірге техникалық кемшіліктердің себебі бойынша сынақтау тоқтатылады. 

Бұл жағдайда осы Қағиданың 9 қосымшаға сəйкес нысан бойынша сынақтаудың 
процедурасын тоқтату туралы акт жасақталады, ал сынақтау сол күн ішінде басқа 
уақытта немесе келесі күні сынақтау кестесіне сəйкес өткізіледі.

17. Берілген уақыт аяқталғаннан кейін сынақтау автоматты түрде аяқталады.
18. Сынақтаудың дұрыс жауаптарын санау сынақтаудың компьютерлік бағдарла-

масының көмегімен автоматты түрде жүзеге асырылады.
19. Сынақтау аяқталғаннан кейін үміткер сынақтаудың нəтижелерімен танысады.
20. Сынақ тапсырмаларын жасау жəне оларды жыл сайын жаңарту осы Қағидаға 

сəйкес уəкілетті органмен келісім бойынша емтихан алушымен (бағалаушымен) 
жүзеге асырылады. 

21. Теориялық білімді сынақтаудан өтудің бастапқы деңгейі 75% жəне одан аса-
ны құрайды.

(Жалғасы 24-бетте) 
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22. Үміткер мəлімдейтін біліктілігіне байланысты дəрежесі, күрделілігі бойынша 
бөлінеді. 

23. Теориялық білімді сынақтауынан өту нəтижелері бойынша келесі шешімдердің 
бірі қабылданады:

1) сынақтан өтті; 
2) сынақтан өтпеді. 
24. Сынақтаудың оңды нəтижесі негізінде осы Қағидаға 10 қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша сертификат беріледі. 
25. Осы Қағиданың 21 тармағында көрсетілген бастапқы мəннен төмен сынақтау 

нəтижелерін алған үміткерлер сынақтау өткен күннен бастап он жұмыс күнінен бұрын 
емес қайтара сынақтауға жіберіледі.

26. Үш талпыныстан сынақтау тапсыра алмаған үміткерлер теориялық білімді қай-
тара тапсыру алдында авиациялық оқу орталығында оқытудан өтеді (бұдан əрі - АОО). 

27. Осы Қағиданың 21 тармағында көрсетілген теориялық білімді сынақтаудың 
(бағалану) бастапқы мəнін өту жағдайында үміткер тəжірибелік дағдылардың бағала-
нуына жіберіледі.

28. Емтиханды өткізу кезінде емтихан алушы (бағалаушы) келесі ережелерге 
сүйенеді:

1) емтихан басталар алдында : 
Сынақтау тəртібі туралы үміткерлерге нұсқау беру өткізіледі; 
Қажетті техникалық құралдар жəне жұмыс орындарының дайындығын тексеру;
Қажетті сынақтардың, бақылау парақтарының болуы тексеру;
Дербес компьютерлермен жабдықталған сынақтау бөлмесінде жұмыс жасайтын пай-

даланушылар үшін қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықпен үміткерді таныстыру.
2) үміткер емтихан алушының нұсқамасы бойынша ғана оқуды бастау жəне тапсыр-

маны орындау туралы емтиханнан өтуге ескерту алады. Үміткерлер сынақ басталғанан 
кейін бақылау парақтарының оларға қатысты бөлігіні толтырады;

3) алдын ала нұсқама өткізіледі, Əуелі емтихан алушы (бағалаушы) емтиханды 
орындау, содан кейін əр тапсырма бойынша үміткерлерге жалпы талаптарды жеткізеді.

29. Емтихан алушы емтихан өткізудің процедураларына қатысты үміткерлердің 
сұрақтарына жауап береді жəне оларды мұқият жəне еркін жұмыс жасауға шақырады. 
Нұсқама уақыты үміткермен сынақты орындау уақытына кірмейді.

30. Емтихан уақытында емтихан алушы (бағалаушы) еркін, мұқият, сəлемі дұрыс, 
жəне аз сөзді болуы тиіс. Сынақ сұрақтарындағы жауап таңдауының дұрыстығына 
қатысты сұрақтарға жауап беруге болмайды.

31. Қағаз материалдарды пайдаланумен емтиханда аяқталған жазбаша жұмыстар 
немесе толтырылған сұрақнамаларды алғаннан кейін олар бағаларды қою үшін емти-
хан алушыға шұғыл қайтарылады. Жауаптардың үлгілік бланкілерін пайдаланумен көп 
нұсқалы түрдегі емтихандарды өткізу жағдайында бағаларды қою санау құрылғысының 
көмегімен автоматты немесе жартылай автоматты түрде өткізе алады. 

Қағаз тасығыштағы сынақтау тапсырмаларын орындау аяқталғаннан кейін емтихан 
алушы (бағалаушы) сынақтау материалдары мен бақылау парақтарын жинайды. Егер 
үміткер қандай да болмасын тапсырманы орындауға үлгірмесе, ол жұмысты көрсетілген 
уақыттан кешіктірмей тапсырады. Қосымша уақыт ұсынылмайды. Тапсырмалары бар 
барлық парақтарды болуын тексеру қажет. Тапсырмалары жəне бақылау парақтары 
бар парақтардың бөлігі болмаған кезде емтихан алушы емтиханды тоқтатады жəне 
жұмысты жояды. 

32. Емтиханның нəтижелері үміткерлерге сынақтау аяқталған сəттен бастап 10 
жұмыс күні ішінде ұсынылады, жалпы нəтижені көрсетумен емтихандардың нəтижелеру 
туралы хабарламалар, алынған бағлалар туралы мəліметтер, сұрақтарға бұрыс 
жауаптардың біліміндегі кемшіліктер ұсынылады. 

33. Емтихандарға қатысты барлық қағаз материалдар, компьютерлік жазбалар 
мұрағаттық істер туралы заңнаманың талаптарына сəйкес сақталады. 

34. Теориялық білімді сынақтаудың жəне белгіленген талаптарға үміткердің 
сəйкестік нəтижелері бойынша емтихан алушы (бағалаушы) оны тəжірибелік 
дағдыларын тексеруге рұқсат туралы шешім қабылдайды.

Параграф 2. Ұшу экипажы мүшелерінің куəліктерін, біліктілік жəне арнайы 
белгілерін алу үшін біліктілік деңгейін айқындау тəртібі

35.Емтихандарды тапсыру стандарттары:
1) егер үміткер онда көрсетілген сұрақтардың 75% кем емес дұрыс жауап берсе, 

емтихан тапсырылды деп саналады; 
2) егер үміткер бірінші емтиханды тапсыруды бастағанда, сол күнтізбелік айды 

аяқтағаннан кейін 18 айдың ішінде ол барлық сынақ пəндерін табысты тапсырса, тиісті 
куəлікті немесе рұқсатты алу үшін теориялық пəндер бойынша емтихандар табысты 
аяқталды деп саналады. Теориялық емтихандарды табысты аяқтағаннан кейін үміткерге 
бағаларды жəне тапсырылатын пəндердің əрқайсысы үшін тапсыру талпыныстардың 
мөлшерін көрсетумен осы Қағидаға 10 қосымшаға сəйкес сертификат беріледі. 

36. Теориялық емтихандарды табысты тапсыру туралы сертификат жарамды:
1) Жеңіл жəне аса жеңіл əуе кемелері (бұдан əрі - LAPL жəне ULAPL) ұшқышының, 

жеке ұшқыштың (бұдан əрі– PPL) куəлігін алу 24 ай ішінде.
2) коммерциялық авиация ұшқышының куəлігін, (бұдан əрі - CPL ), аспаптар бой-

ынша ұщуға рұқсат туралы біліктілік белгісін (бұдан əрі - ППП немесе Instrument Rating 
(бұдан əрі - IR)) ) алу 36 ай ішінде;

1) жəне 2) кезеңдер ұшқыш осы Қағиданың 35 тармағы 2) тармақшасына сəйкес 
теориялық емтихандарды табысты тапсырған күннен бастап есептеледі.

3) желілік ұшқыштың куəлігін (бұдан əрі-ATPL) алу кезінде теориялық емтихандар 
төменде көрсетілген күннен бастап 7 жыл ішінде ATPL куəлігін беру үшін күшінде 
қалады:

Куəлікте көрсетілген IR біліктілігін алу; 
Тікұшақтар жағдайында - бұл куəлікте көрсетілген тікұшақ пилотының біліктілігін алу.
37. Теориялық білімді есепке алу:
1) ATPL деңгейінде теориялық емтиханды тапсырғандар LAPL, ULAPL, PPL, CPL 

куəліктерін алу, ППП (IR) рұқсат үшін лайықтылар ретінде есепке алынады; 
2) аталған CPL деңгейдегі теориялық емтихандар сол санаттағы əуе кемелерінің 

LAPL, ULAPL, PPL куəліктерін алу үшін лайықтылар ретінде есепке алынады;
3) Ұшқышта бар ҰӨЕ (IR) рұқсат немесе АҰЕ(IR) бойынша үміткермен тапсырылған 

теориялық емтихандар əуе кемелерінің қандай да болмасын кез келген өзге санаты 
үшін əуе кемелерінің кез келген өзге санаты лайықтылар ретінде есепке алынады;

4) Ұшқыштың бар куəлігі əуе кемелерінің өзге санатында куəлікті алу үшін теориялық 
дайындықтың лайықтысы ретінде есепке алынады. Бұл сонымен қатар осы Қағиданың 
44 тармағына сəйкес , бұл емтихандардың қолданыс мерзімін есепке ала отырып, əуе 
кемелерінің қандай да болмасын санаты бойынша куəлікті алу үшін үміткермен табы-
сты тапсырылған теориялық емтихандарға жатады. 

5) LAPL немесе ULAPL беру үшін, жалпы қажетті пəндер бойынша теориялық 
білім əуе кемелерінің (бұдан əрі - ƏК) өзге санаты үшін LAPL немесе ULAPL иегеріне 
толықтай берілуі мүмкін; 

6) LAPL, ULAPL немесе PPL беру үшін əуе кемелерінің өзге санаты үшін куəлік 
иегері теориялық дайындықты алуы жəне келесі облыстарды тиісті деңгейде теориялық 
емтихандарды табысты тапсыруы тиіс:

Ұшқыштың ұстанымдары (тəжірибелік аэродинамика);
Пайдалану процедуралары, ұшу сипаттамасы жəне жоспарлау ( ұшуды пайдалану 

жөніндегі басшылық);
ƏК туралы жалпы білім ( ƏК жəне күштік қондырғының конструкциясы);
Əуе навигациясы;
7) PPL лицензиясын алу кезінде əуе кемелерінің сол санатындағы LAPL куəлігінің 

иегеріне толық көлемде теориялық білім курсы жəне сынақтық талаптар қойылады;
8) LAPL (А) жеңіл ұшағы ұшқышының куəлігін алу үшін мотопланерге құқықты 

кеңейтумен ULAPL(S) планерінде жеңіл əуе кемесінің ұшқышы куəлігінің иегері 
тəжірибелік икемділіктер бойынша емтиханнен өту кезінде емтихан алушыға пайдала-
ну процедуралары, ұшу сипаттамалары, ƏК туралы жалпы білім бойынша теориялы қ 
білімнің жеткілікті деңгейін көрсетуі тиіс;

9) Əуе кемелерінің өзге санатында СPL бар, СPL-е үміткер əуе кемелерінің түрлі 
санаттары үшін СPL оқу жоспарлары арасында анықталған айырмашылықтарға 
сəйкес бекітілген оқу курсы бойынша өтпелі теориялық дайындықтан өтеді. Үміткер 
əуе кемелерінің тиісті санаттарына келесі пəндер бойынша осы бөлімде айқындалған 
теориялық білім бойынша емтихан тапсырады:

ƏК туралы жалпы білім: Конструкция жəне жүйелер, Электржабдықтау жəне электро-
ника, Күштік қондырғы, Апаттық-құтқару жабдығы;

ƏК туралы жалпы білім: Аспаптық жабдық;
Ұшақтар немесе тікұшақтардың ұшу сипаттамалары (тиісті жағдайларда);
Пайдалану процедуралары; 
Ұшу ұстанымдары (аэродинамика);
10) Əуе кемелерінің сол санатындағы ППП (IR) бойынша ұшуға рұқсат үшін тиісті 

теориялық емтиханды тапсырған СPL үміткеріне келесі пəндер бойынша теориялық 
білімнің талаптары қойылады:

Пайдалану процедуралары;
метеорология;
11) əуе кемелерінің өзге санатында ATPL бар, ATPL үміткер əуе кемелерінің түрлі 

санаттары үшін ATPL оқу жоспарлары арасында анықталған айырмашылықтарға 
сəйкес АОО-да өтпелі теориялық дайындықтан өтеді. Үміткер əуе кемелерінің тиісті  
санаттарына келесі пəндер бойынша осы бөлімде айқындалған теориялық білім бой-
ынша емтихан тапсырады:

ƏК туралы жалпы білім: Конструкция жəне жүйелер, Электржабдықтау жəне электро-
ника, Күштік қондырғы, Апаттық-құтқару жабдығы;

ƏК туралы жалпы білім: Аспаптық жабдық;
Ұшақтар немесе тікұшақтардың ұшу сипаттамалары (тиісті жағдайларда);
Пайдалану процедуралары; 
Ұшу ұстанымдары (аэродинамика);
12) CPL(A), үшін тиісті теориялық емтиханды табысты тапсырған ATPL(A) үміткерге 

«ПВП-Радиобайланыс» пəні бойынша теориялық білімнің талаптары қойылады;
13) CPL(A) үшін тиісті теориялық емтиханды табысты тапсырған ATPL(A) үміткерге 

келесі пəндер бойынша теориялық білімнің талаптары қойылады:
Авиациялық заңнама; 
Ұшу ұстанымдары (тікұшақ);
ПВП р адиобайланыс;
14) IR(A) рұқсатын алу үшін тиісті теориялық емтиханды табысты тапсырған 

ATPL(A) үміткерге «ПВП-Радиобайланыс» пəні бойынша теориялық білімнің талап-
тары қойылады; 

15) CPL(A) үшін тиісті теориялық емтиханды табысты тапсырған . ППП (IR(Н) 
бойынша ұшуға рұқсаты бар ATPL(Н) үміткерге келесі пəндер бойынша теориялық 
білімнің талаптары қойылады:

Ұшу ұстанымдары (тікұшақ);
ПВП радиобайланыс;
16) Əуе кемелерінің сол санатындағы СPL үшін тиісті теориялық емтиханды 

тапсырған аспаптар (IR) бойынша ұшуға рұқсатқа үміткерге келесі пəндер бойынша 
теориялық білімнің талаптары қойылады:

Адамның мүмкіндіктері жəне адами фактор;
метеорология;
17) сырттай ұшуға рұқсатпен ATPL(H) үшін тиісті емтихан тапсырған , IR(H) тікұшақ-

тарыдың аспаптары бойынша ұшу рұқсатына үміткерден келесі пəндер бойынша 
тапсыру талап етіледі:

Авиациялық заңнама;
Ұшуларды жоспарлау жəне мониторингі;
радионавигация;
АҰЕ Радиобайланыс.
38. Үміткерлерге қойылатын өлшемдер:
1) үміткерлер куəлік немесе біліктілік белгілерін алу үшін қажетті теориялық 

емтихандардың барлық кешенін тапсыруы тиіс;
2) үміткерлердің дайындығы үшін жауап беретін АОО ұсыныстарын алғаннан кейін 

олар теориялық емтихан тапсыруға кіріседі.Емтихандарды тапсырутеориялық оқыту 
курсы қанағаттанарлықтай аяқталғаннан кейін сол бойда өткізіледі. АОО ұсыныстары 
12 ай ішінде жарамды.

Параграф 3. Тəжірибелік дағдыларды бағалау
39. Тəжірибелік дағдыларды бағалау мамандардың жұмыс орындарында, азаматтық 

авиация ұйымдарыында емтихан алушымен (бағалаушымен) өткізіледі ( тренажерлер-
да, əуе кемелерінде немесе диспетчердік тұрақтарда). 

40. Тəжірибелік дағдыларды бағалау жазбасы ұшу экипажының мүшелері үшін 
бағалаудан өткен күннне бастап 1 жылдан кем емес, ƏҚҚК (ОВД) диспетчерлері үшін 
жəне əуе кемелеріне техникалық қызмет көсрету мамандары үшін 2 жыл мұрағатталады 
жəне сақталады. 

41. Тəжірибелік дағдыларды бағалау кезеңінен өтпеген жағдайда, үміткер аталған 
бағалаудың қайтара өтуге жіберіледі, сонымен бірге теориялық білімді сынақтау та-
лап етілмейді. 

42. Тəжірибелік дағдыларды бағалаудан өту үшін үміткер ерікті нысанда өтініш 
береді. 

43. Үміткердің түскен өтініші бойынша емтихан алушы (бағалаушы) емтиханның 
күнін, уақытын жəне өтетін орнын белгілейді. 

44. Емтихан алушы ( бағалаушы) үміткер сынақтан өтуге дайын екеніне, барлық 
тəжірибелік дəрістерден өткеніне, ал жаттығуға тапсырмаларға нұсқаушымен қол 
қойылғанына көз жеткізеді.

45. Тəжірибелік дағдыларды бағалау нəтижесі оны берген күннен бастап ұшу 
экипажының мүшелері үшін бір жыл ішінде , жəне əуе қозғалысына қызмет көрсету 
диспетчерлері үшін екі жыл Қазақстан Республикасының барлық аумағында жарамды. 

Параграф 4.Тəжірибелік сынақтарды/ біліктілікті тексеруді өткізу,
ұшу жəне тəжірибелік емтихандар.

46. Куəлікті алуға тəжірибелік емтиханның ең тараған түрі ұшу экипажының мүшелері 
үшін ұшу емтиханы болып табылады. ƏҚҚК органының диспетчерлері, əуе кемелеріне 
техникалық қызмет көрсету персоналы жəне жер үсті персоналы өзге сипаттағы 
тəжірибелік тексерулерге тартылады.

47. Ұшу жəне өзге тəжірибелік емтихандардың негізгі тұжырымдамалары теориялық 
емтихандардың тұжырымдамаларымен аса ұқсас, алайда оларды өткізудің түрлі ны-
сандары мен əдістері кейбір маңызды жəне елеулі айырмашылықтарды көрсетеді. 

48. Ұшу жəне өзге тəжірибелік емтихандар бір емтихан алушымен бағаланады. 
Тексеру сынақтары жан-жақтылық жəне бір ізділік қамтамасыз етілетіндей түрде жа-
салады жəне талданады: бір түрдегі барлық сынақтаулар неден, қайда, кіммен екеніне 
жəне қандай жабдықты( немесе əуе кемесі) пайдаланумен олар өткізілетіне қарамастан 
стандарталған өлшемдерге сəйкес бағаланады. 

49. Оқу бағдарламасы аясындағы егжей-тегжейлі сынақтаулардың қамтым өлшемі 
жəне орындау сынақтауларды жасаудың техникалық талаптарынан басқа келесілерді 
қосады:

1) жеке сынақтаудың ең үлкен жəне ең аз ұзақтығы жəне əр тапсырма жəне əр эле-
ментке кететін уақыт. Ең үлкен ұзақтықтың екі аспектісі бар: емтихан алушы сынақтауды 
бекер соза алмайды, себебі бұл үміткердің жұмыс қабілеттілігін əділетсіз төмендетуі 
мүмкін жəне үміткердің барлық тəжірибелік тапсырмаларды орындау жəне уақыттың 
саналы кезеңі ішінде барлық сұрақтарға жауап беру мүмкіндігі бар;

2) тəжірибеге қандай ең аз талаптарды орындау үміткердің ұшу кітапшасын қарау 
жолымен тексеріледі;

3) егер өлшемдер сақталмаса, тапсырмаларды орындауға қанша талпыныстар 
беруге болады жəне қандай жағдайлар кезінде.

Бір тапсырмалар ( мысалы, аспанға ұшудан кейін қозғалтқыштың шартты бас тар-
туы кезіндегі дұрыс əрекеттер) сыни болуы мүмкін жəне бірінші талпыныстан табысты 
орындалуы тиіс, ал басқалары ( мысалы, тік бұрылыста абсолюттік биіктікті ұстау) 
бірінші талпыныс кезінде өлшемдерді арттыру жағдайында қайтара талпыныстың 
мүмкіндігіне жол беріледі. Рұқсат етілетін талпыныстардың жалпы санына қатысты 
шектеу белгіленеді;

4) барлық кезеңдердегі емтихан алушы жəне үміткердің тиісті рөлдері, соның ішінде 
шынайы жəне еліктемелі апаттық жағдайларда. Ұшу емтихандарын өткізу кезінде əуе 
кемесінің кім болып табылатынына қатысты ешқандай күмəн болмауы тиіс жəне ƏК 
тапсыру/қабылдау процедуралары анық болуы тиіс;

5) пайдалануға болатын жабдықтың түрі.
Куəлікті алуға ұшу емтихандарының көпшілігі тиісті əуе кемелерінде немесе ұшуды 

еліктемелеудің қолайлы бекітілген тренажерлық құрылғыларында өткізіледі. ƏҚҚК бой-
ынша барлық тəжірибелік емтихандар кешенді оқу –жаттығу құрылғыларында өткізіледі;

6) талап етілетін бағалаудың түрі.
Куəлікті алуға сынақтауды өткізу кезінде пайдалану үшін бағалаудың ең лайықты түрі 

«қорытынды бағалау» болып табылады, оның кезінде дара пайымдалатын қорытынды 
оқытудың болжамды нəтижелеріне қол жеткізуде үміткерлердің шеберлігін растау не-
месе растау емес болып табылады;

7) талдаудың түрі, мазмұны жəне ұзақтығы.
Үміткерді сынақтау аяқталғаннан кейін нəтижесі туралы тиісті жағдайларда əлсіз 

жерлері немесе икемділігің жетпеуі, сонымен бірге өте жақсы орындалған аспектілері 
туралы ақпараттаған жөн . Емтихан алушыларға қалыптастырушы жəне диагностика-
лаушы бағалауды (дайындық туралы пікір) өткізуі орынсыз. Үміткер өз нəтижелеріне 
өзіндік сынмен қарайды жəне өткізілген сынақ турады пікір береді;

8) тəжірибелік дағдылардың емтиханы бойынша емтихан алушының баяндамасы.
Белгіленетін ақпарат нақтыланады, сонымен бірге соның ішінде емтихан алушы 

уəкілетті органның қызметкері болып табылмаса, форманы өңдеген жөн. Тəжірибелік 
дағдылардың емтиханы бойынша баяндаманың екінші данасы үміткерге ұсынылады. 
Үшінші дана уəкілетті органға жолданады.

Параграф 6. ƏҚҚК диспетчерінің, операторларының тəжірибелік 
дағдыларын тексеру.

50. Əуе қозғалысына қызмет көрсету бойынша біліктілік белгісін алу (растау) үшін 
тəжірибелік дағдыларды тексеру үміткер біліктілік белгісін растайтын немесе алатын 
диспетчерлік тұрақта өтеді. 

Тəжірибелік дағдыларды тексеру келесі негізгі өлшемдер бойынша өткізіледі: 
1) технологиялық жұмыс жəне лауазымдық нұсқаулыққа сəйкес функцияларды 

орындау;
2) түрлі жағдайлардағы əрекеттердің дұрыстығы жəне мерзімділігі;
3) жұмыс үдерісінде ұшулар мен байланысты қамтамасыз етудің қосалқы 

құралдарын пайдаланудың дұрыстығы;
4) ұшуларды қамтамасыз ететін жəне бақылайтын сабақтас тұрақтар, қызметтер 

жəне органдардың өзара əрекеттерінің дұрыстығы;
5) əуежайда жəне (немесе) жауапкершілік ауданында апатқа түскен əуе кемелеріне 

көмек көрсету үшін тиісті оргадарға ақпаратты берудің мерзімділігі.
51. Арнайы біліктілік белгілерін беру үшін (ƏҚҚК, емтихан алушы) тəжірибелік 

дағдыларды тексеру процедуралары тиісті өлшемдер бойынша өткізіледі жəне аталған 
функцияларды орындауда кəсіби маңызды сапаларды айқындайды.

52. Үміткермен жаңа біліктілік белгісін алу кезінде тексеру өзіне əуе қозғалысына 
үміткермен қызмет көрсетуді қосады.

53. Үміткер рұқсатын біліктілік белгісі растайтын немесе алатын диспетчерлік 
тұрақтың жауапкершілік аймағында əуе қозғалысының төмен белсенділігі (болмауы) 
жағдайында диспетчердік тренажерде тəжірибелік дағдыларды тексеруден өткізуге 
рұқсат беріледі.

54. Өзге біліктілік белгілері ұқсас біліктілік белгілеріне ие емтихан алушымен 
біліктілік белгіні алуға (растау) үміткерлердің теориялық білімі мен тəжірибелік 
дағдыларын тексеруге жол беріледі. 

55. Сынақтауды өткізу туралы нақты мəліметтер əуе қозғалысына қызмет көрсету 
мамандарының біліктілік деңгейін айқындауға құқығы бар емтихан алушылар үшін 
Басшылықта баяндалған. 

Параграф 7. ƏҚҚК диспетчерлерінің біліктілік емтиханын өткізу 
56. ƏҚҚК емтихан алушысы өз қызметін ƏҚҚК мамандарының біліктілік деңгейін 

айқындау мақсатында келесі жағдайларда жүзеге асырады:
1) ƏҚҚК диспетчерінің куəлігін үміткермен алу;
2) ƏҚҚК диспетчерінің куəлігінің қолданысын ұзарту;
3) Біліктілік жəне арнайы белгіні беру ( ƏҚҚК куəлігіне енгізу);
4) Біліктілік жəне арнайы белгі қолданысының мерзімін ұзарту.
57. Қазақстан Республикасы көлік жəне коммуникация Министрінің 2013 жылғы 26 

қыркүйектегі №750 бұйрығымен бекітілген авиациялық персоналдың куəлігін беру жəне 
қолданыс мерзімін ұзарту Ережесіне сəйкес мақсатта ( Нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №8782 нөмірімен тіркелген) біліктілік белгілер бөлігінде, 
бағалаудың белгіленген процедураларын өткізу оларды тиісті біліктілік белгілері үшін 
ғана куəлікке немесе қолданыс мерзімін ұзартуға бағытталған.

58. ƏҚҚК емтихан алушысы ол ие болып табылатын сол біліктілік белгілері мен 
арнайы жазбаларға қатысты ғана бағалау процедураларын жүзеге асырады.

59. ƏҚҚК диспетчерінің куəлігін алуға бағытталған үміткерлердің теориялық білімі 
мен тəжірибелік дағдыларын тексеру қандай да болмасын бір біліктілік белгісін беруге 
бағытталған ұқсас тексерумен қосарласуға жол беріледі жəне біліктіліктің екі жекелеген 
процедуаларын міндетті өткізу талап етілмейді. 

ƏҚҚК нұсқаушысының біліктілік белгісін алу үшін тəжірибелік дағдыларды тексеру 
келесі технологиялық операциялар бойынша жүзеге асырылады:

Тағылымгердің алдын ала дайындығын ұйымдастыру, жоспарлау жəне өткізу;
Тəжірибелік дайындыққа тағылымгердің əзірлігін айқындау;
Диспетчерлік тұрақта тəжірибелік тағылымдаманы жəне диспетчердің тренажерда 

жаттығуларды ұйымдастыру, жоспарлау жəне өткізу;
Белгіленген құжаттаманы жүргізу. 
Емтихан алушының біліктілік білімін алу үшін тəжірибелік дағдыларды тексеру 

келесі технологиялық операциялар бойынша жүзеге асырылады:
Біліктілік белгісінің тиісті санатты емтиханды өткізуді ұйымдастыру жəне дайындау;
Тапсырмаларды орындауға емтихан тапсырушыға нұсқаулық жүргізу жəне 

дайындығын айқындау;
Емтиханды өткізу жəне емтихан тапсырушының бағасының жан-жақтылығы;
Белгіленген құжаттаманы жүргізу.
60. Екі жəне одан көп біліктілік белгілерді бір мезгілде беруге бағытталған қызметті 

жүзеге асыруға жол берілмейді.
61. Куəлік қолданысының жəне қандай да болмасын бір біліктілік белгінің қолданы-

сының бір мезгілде ұзартылу жағдайлары үшін ƏҚҚК диспетчерлерінің біліктілігін 
ƏҚҚК Емтихан алушыларымен бағалаудың екі жекелеген процедураларын міндетті 
өткізу талап етілмейді. 

Параграф 8.Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
мамандардың біліктілік деңгейін айқындау тəртібі

62. ƏК ТҚ жөніндегі мамандардың бастапқы дайындығы емтихандарының стандарты 
осы Қағидаға 11 қосымшада баяндалған. 

63. Осы Қағидада ƏК ТҚ жөніндегі маманның куəлігін алуға үміткер ие болатын не-
месе сондай куəлікке біліктілік белгісін енгізу үшін оның иегерінің құзіреттілік деңгейі 
айқындалады. 

64. «А», «В1», «В2» и «В3» санатты (санатша) куəліктерін немесе«В1», «В2», «В3», 
«С» санатты біліктілік белгісін алу мақсатында бастапқы дайындық аяқталғаннан 
кейін үйренуші сəйкес болуы тиіс базалық білім (индикаторлар) мұндай куəлікке білім 
деңнейлерімен (1,2 немесе 3) белгіленеді. ƏК түріне оқытудың білім деңгейлерін 
айқындау , сонымен бірге «А» санатты механиктің мігндеттерін орындау кезінде теория-
лық бөлігі кезінде 12 қосымшаның 2 тармағымен айқындалатын жіктеу пайдаланылады. 

1) 1 деңгей–оқу пəнінің негізгі элементтерімен танысу, сонымен бірге үміткер тиісті:
Оқу пəнінің базалық элеменеттерімен танысуға;
Жалпы сөздер мен мысалдарды пайдалан отырып, оқу пəнінің қарапайым сипа-

тын беру қабілеттілігіне;
Оқу пəні үшін сипатты терминдерді пайдалану қабілеттілігіне;
2) 2 деңгей – оқу пəнінің теориялық жəне тəжірибелік аспактілері бойынша жалпы 

білім жəне бұл білімді қолдану қабілеттілігі, сонымен бірге үміткер қабілетті болуға тиісті:
Оқу пəнінің теориялық негіздерін түсінуге;
Мысалдар келтіру қажет жерде пайдаланылатын оқу пəнінің жалпы сипатын беруге;
Оқу пəнін сипаттау кезінде оларды физикалық заңдармен байланыстыра отырып, 

математикалық формулаларды пайдалануға;
Оқу пəнін сипаттау кезінде нобайларды, суреттер жəне сызбаларды оқи жəне 

түсіне білуге; 
Егжей-тегжейлі процедураларды қолдана отырып, тəжірибеде өз білімін пайдалану; 
3) 3 деңгей – оқу пəнінің теориялық жəне тəжірибелік аспектілерінің тереңдетілген 

білімі жəне логикалық жəне сантарапты мəнерде білімнің жекелеген элементтерін 
қолдану, сонымен бірге үміткер тиісті:

Оқу пəнінің теориясын жəне өзге оқу пəндерімен өзара байланысты білуге;
Теориялық негіздер жəне сипатты мысалдарды пайдалана отырып, оқу пəнін жан 

жақты сипаттау қабілеттілігіне;
Оқу пəніне қатысты математикалық формулаларды түсіну жəне пайдалану қабілет-

тілігіне;
Оқу пəнін сипаттаушы нобайларды, суреттер жəне сызбаларды оқи жəне түсіне, 

дайындай білуге; 
Өндірушінің нұсқауларын пайдалана отырып, өз білімін тəжірибеде қолдана білуге; 
Түрлі көздерден алынған өз əрекеттерінің нəтижелерін жəне өлшем шамаларын 

түсіну жəне қажеттілік кезінде өз əрекеттерін түзету қабілеттілігіне.
65. əуе кемелерінің ұшу жарамдылығын ұстаумен айналысатын авиациялық пер-

сонал емтихандарының стандарты өзіне келесілерді қосады: 
1) ƏК ТҚ жөніндегі мамандардың бастапқы дайындығы емтихандарының стандарты 

осы Қағидаға 12 қосымшада баяндалған. 
66. ƏК түріне бастапқы дайындық жəне оқыту , тиісті емтихандар, қажеттілік кезінде 

бағалау аяқталғаннан кейін білім алушыға əр табысты игерілген модуль немесе ƏК 
түрі/қозғалтқыш үшін«Recognition Certifi cate» тану сертификаты беріледі, сонымен 
бірге ƏК игерілген түрі жəне қозғалтқыш бойынша сертификаттағы жазба қабылданған 
халықаралық қысқартуларға сəйкес болады. Емтихан арқылы маманмен табысты 
игерілген модулдерді сертификатта көрсетумен«А», «В1», «В2», «В3» санаттары 
бойынша бастапқы дайындықтың бағдарламасын табысты игеру нəтижелері бойынша 
бірыңғай сертификат беруге рұқсат беріледі. 

67. Емтиханда əр қайтара қайта тапсыру өту ұпайынан асатын қол жетілген нəтижеге 
қарамастан «75%» нəтиже сертификаттағы жазбаға əкеледі. 

Параграф 9. Бағалау нəтижелеріне шағымдану тəртібі
68. Бағалау нəтижелеріне шағымдану туралы Аппеляциялық өтініш (бұдан əрі-

өтініш) осы Қағидаға 13 қосымшаға сəйкес нысан бойынша шағымдану себептерін 
негіздеумен уəкілетті органға беріледі.

69. Өтініш жəне емтихан материалдары ( сынақтау нəтижелері бойынша аппеляция 
үшін- жауаптарымен сынақ сұрақтары; тəжірибелік дағдыларды бағалаудың нəтижелері 
бойынша аппеляция үшін- тəжірибелік дағдыларды бағалаудың бейне-аудижазбалары 
(қажеттілік кезінде) үміткермен Бағалау нəтижелерін алған күннен бастап үш жұмыс 
күнінен кешіктірмей беріледі. 

70. Аппеляциялық өтініш комиссия мəжілісінде қаралады. 
71. Комиссия өтініштерді қарау бойынша мəжілістерді уəкілетті органда өтініш 

тіркелген күннен бастап жиырма екі жұмыс күні ішінде өткізеді. 
72. Комиссия шешімінің үзіндісі оны қарағаннан кейін келесі жұмыс күні үміткерге 

беріледі. 
3 тарау. Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындайтын жеке 

тұлғаларды тағайындау тəртібі
73. Емтихан алушымен (бағалаушымен) оны тағайындау үшін жеке тұлға уəкілетті 

органға ұсынады:
1) ерікті нысандағы өтініш;
2) Қазақстан Республикасы көлік жəне коммуникация Министрінің «Авиациялық 

персоналдың куəлігі берілетін тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту тура-
лы» ( Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №7058 нөмірімен 
тіркелген) 2011 жылғы 13 маусымдағы №362 бұйрығы жəне Қазақстан Республикасы 
көлік жəне коммуникация Министрінің «Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін 
айқындауға құқығы бар жеке тұлғаларға қойылатын Біліктілік талаптарын бекіту тура-
лы» ( Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №8786 нөмірімен 
тіркелген) 2013 жылғы 28 қыркүйектегі №763 бұйрығына сəйкес біліктілік деңгейін 
растаушы (қолдау) құжаттар. 

Ескерту. Сонымен бірге емтихан алушының (бағалаушы) қызметін ұзарту үшін 
міндетті шарт авиациялық персоналды екі біліктілілк тексеруден кем емес жыл сайынғы 
негіздегі орындау болып табылады;

3) Осы Қағиданың 14, 15 қосымшаларына сəйкес нысандар бойынша əуе кемелері 
ұшу экимажының мүшелеріне қызмет көрсету диспетчерлері жəне операторлары үшін 
ұсыныс, осы Қағиданың 16 қосымшасына сəйкес əуе кемеліне техникалық қызмет 
көрсету жөніндегі мамандардың жеке деректері.

74. Өтініш берушінің біліктілік талаптарына сəйкестігін бағалау құжаттарды алған 
күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде комиссиямен өткізіледі. 

Комиссия құрамына уəкілетті органның лауазымды тұлғалары, сонымен қатар 
азаматтық авиация саласының персоналы ( қолданыстағы емтихан алушылар 
(бағалаушылар)) кіреді.

Комиссия мүшелерінің санды құрамы тақ жəне жеті адаман кем емес болуы қажет. 
Комиссияны комиссия төрағасы, оның болмауы уақытында төрағаның орынбасары 
басқарады, Комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санынан көпшілік да-
уыспен қабылданады жəне комиссия мүшесі болып табылмайтын комиссия хатшы-
сымен жасақталатын хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға аталған мəжіліске қатысқан 
комиссияның барлық мүшелерімен қол қойылады. 

Дауыстар теңдігі кезінде төрағаның даусы шешімді болып табылады. Комиссияның 
шешімі жалпы саннан мүшелердің 2/3 ( үштен екі) болуы кезінде құзіретті. 

Комиссия төрағасы, ал оның болмаған жағдайында төраға орынбасары комиссия 
қызметіне басшылық етеді, комиссия мəжілістеріне төрағалық етеді, жұмысты жо-
спарлайды жəне оның шешімдерін іске асыруға жалпы бақылауды жүзеге асырады.

75. Бағалау осы Қағиданың 73 тармағына сəйкес ұсынылған құжаттар негізінде 
өтініші берушінің қатысуымен өткізіледі.

Комиссия мəжілісі басталғанға дейін екі жұмыс күнінен кем емес мерзімде , уəкілетті 
орган өтініш беруге оның басталуының күні жəне уақыты туралы ақпарат бар ерікті 
нысандағы ресми хабарламаны жолдайды.

76. Осы Қағиданың 73 тармағына ұсынылған құжаттардың сəйкессіздігі жағдайында 
өтініш комиссияның теріс шешімі негізінде қаралмайды жəне бас тарту себептерін 
көрсетумен өтінішті алған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде қайтаруға жатады. 

77.Тағайындадағы бас тарту үшін негіз болған себепті жою жағдайында өтініш 
беруші осы Қағидамен көзделген тəртіпте өтініш береді. 

78. Емтихан алушыны (бағалаушыны) тағайындау үш жылдан аспайтын мерзіммен 
барлық құқықтық уəкілеттілігін көрсетумен осы Қағиданың 17 қосымшасына сəйкес 
нысанда тиісті құжатты берумен комиссияның оңды шешімі негізінде уəкілетті орган-
мен жүзеге асырылады.

Тағайындаған емтихан алушы туралы мəлімет уəкілетті органның сайтында ор-
наластырылады.

79. Емтихан алушының (бағалаушының) құзіреттілігі өтініш берушінің өтініші бой-
ынша толықтай немесе жекелей шектеледі, нұсқаулық рұқсаттың қолданыс мерзімі 
аяқталған жағдайда емтихан алушының құзіреттілігі үзіледі, қажеттілік кезінде нұсқаулық 
рұқсат комиссияның шешімімен оның аяқталу күнінен бастап бір айдан аса мерзімге 
созылуы мүмкін.

80. Теориялық білімді (License knowledge test) сынақтау жəне/немесе тəжірибелік 
дағдыларды бағалау (License Skill (Profi ciency) Check) кезінде авиациялық персоналдың 
куəлігін беру немесе ұзарту (бұдан əрі-куəліктер), сонымен қатар біліктілік белгінің 
қолданыс мерзімін ұзарту мақсатында емтихан алушы уəкілетті органның атынан 
əрекет етеді. 

81. Теориялық білім жəне/немесе тəжірибелік дағдыларды сынақтауды өткізу 
үшін сырт кəсіпорындарға азаматтық авиацияның емтихан алушысын (бағалаушыны) 
уəкілетті органмен тарту кезінде емтихан алушы (бағалаушы) тарту кезеңіне ол жұмыс 
жасайтын азаматтық авиация ұйымымен еңбек қатынасын сақтайды. 

82. теориялық білімді сынақтауды (бағалау) жүзеге асырушы авиациялық оқ 
орталықтарының емтихан алушысына ( бағалаушы)қолданыста,ы куəліктердің, біліктілік 
белгісі жəне медициналық сертификаттың болуы талап етілмейді. 

Сонымен бірге емтихан алушылардың аталған санаты авиациялық персоналды 
кəсіби даярлаудың іске асырылатын бағдарламаларының бағыттары бойынша уəкілетті 
органмен тағайындалады.

83. Құзіреттілік мерзімінің ұзарту үшін емтихан алушы (бағалаушы) кəсіби деңгейді 
ұстау бағдарламасы бойынша оқытудан жəне тəжірибелік дағдыларды тексеруден 
өтеді.

84. Талап етілген біліктіліктің емтихан алушысы (бағалаушы) болмаған жағдайда, 
теориялық білімді сынақтау жəне тəжірибелік дағдыларды бағалауды өткізу үшін 
уəкілетті органмен өлшемдер бойынша ұқсас біліктілігі бар маман бекітіледі. Мұндай 
бекіту келесі жағдайда беріледі: 

1) Қазақстан Республикасында əуе кемесінің жаңа түрін игеру;
2) шектеулі, толықтырылмайтын мөлшері бар жəне қазіргі уақытта өндірілмейті əуе 

кемелерінің түрлерін пайдалану;
3) ол үшін бірде бір адамда емтихан алушының рейтингі жоқ ерекше өндірістегі 

əуе кемесін пайдалану;
4) əуе қозғалысымен басқарудың немесе диспетчерлік тұрақтың жаңа секторын 

енгізу.
85. теориялық білім осы Қағидамен көзделген тəртіпте емтихан алушымен 

(бағалаушы) тексеріледі.
86. Емтихан алушы емтихан қабылдау жүргізілетін пəн бойынша алдыңғы емти-

хан кезеңінде ол нұсқаушы болған үміткердің біліктілігін бағалауды өткізе алмайды. 

Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындау Қағидасына 
1 Қосымша

Аттестациялық комиссияның қызметі жөніндегі басшылық
1. Жалпы қағидалар.

1. Біліктілік деңгейін айқындау бойынша əуе кемелерінің пайдаланушыларын 
біріктіретін коммерциялық емес ұйымның біліктілік комиссиясы туралы осы Қағида 
жəне коммерциялық əуе тасымалына қатыспайтын жеңіл жəне аса жеңіл авиацияның 
авиациялық персоналының куəлігіне біліктілік жəне арнайы белгілерді енгізу. 

2. Біліктілік комиссиясы əуе кемелерін біріктіретін коммерциялық емес ұйымның 
тұрақты қолданыстағы органы болып табылады.

3. Комиссияның негізгі міндетті келесілердің кезінде азаматтық авиацияның жеңіл 
жəне аса жеңіл авиациясының авиациялық персоналында теориялық білім жəне 
тəжірибелік дағдылар деңгейін айқындау болып табылады:

Куəліктерді беру (ұзарту);
Куəліктерге біліктілік жəне арнайы белгілерді енгізу ( ұзарту, растау).
4. Комиссия мамандардың кəсіби даярлығының деңгейін бағалау Қағиданың жан 

– жақтылығы жəне сақталуы үшін толық жауапкершілік атқарады. 
5. Емтихандар жəне біліктілік тексерулерін өткізу кезінде авиациялық персоналдың 

кəсіби даярлығының деңгейін бағалау мамандықтары бойынша жіктеуге сəйкес жəне 
емтихан алушылардың бұл мақсат үшін құзіреттілігіне ие комиссия мүшелерімен 
жүзеге асырылады.

6. Комиссия жұмысының жалпы басшылығын оның басшысы жүзеге асырады. 
7. Комиссияның құрамы Қазақстан Республикасы азаматтық авиациясы Комитетімен 

келісім бойынша тиісті біліктілігі жəне функцияларды жүзеге асыру үшін мамандығы 
бойынша тəжірибесі бар коммерциялық емес ұйымның басшысымен бекітіледі:

Басшы жəне комиссия орынбасары- жоғары авиациялық білімі , басшылық лауа-
зымда кем дегенде 5 жыл тəжірибесі бар болуы тиіс;

Комиссия мүшелері – арнайы авиациялық білімі, кем дегенде 3 жылдан кем емес 
жұмыс тəжірибесіне болуы тиіс;

8. Авиациялық персоналдың куəліктеріндегі қол қоюлар авиациялық персоналға 
жатады: комиссия басшысына, оның болмауы уақытында оның орынбасарларына.

2 тарау. Комиссияның өкілеттіліктері жəне функциялары.
9. Комиссия мəжілісінің тексерулер жəне хаттама нəтижелерімен кейіннен уəкілетті 

органға жолданумен куəліктерді беруге ( қолданыс мерзімін ұзарту) азаматтық авиация 
ұйымдарынан, сонымен қатар жеке тұлғалардан тексерулер нəтижелерімен ұсыныстар 
жəне құжаттарды қарау.

10. Авиациялық мамандардың жоғалған, жарамсыз куəліктерін қалыпқа келтіруге, 
мерзімі өткен куəліктердің қолданыс мерзімін ұзартуға ұсынған материалдарды қарау 
жəне шешімдер шығару. 

11. Авиациялық персоналдың куəлігіне жазбамен білікті жəне арнайы белгілерді 
беру (ұзарту). 

12. Құжаттарды, ақпараттық хаттарды, куəліктерді берудің реттеуші ережесін өңдеу, 
біліктілік белгілерін, авиациялық персоналдың өзіндік ұшуларына рұқсаттарды беру.

13. Комиссия жұмысын ұйымдастыру туралы ақпаратты тарату ( коммерциялық 
емес ұйымдардың сайтында орналастыру).

14. Комиссияның шағын комиссиясының мүшелер құрамын іріктеу ( теориялық 
емтихан алушысы, ұшу жөніндегі емтихан алушысы, техникалық емтихан алушы).

15. Тиісті куəлікті беру, олардың қолданыс мерзімін ұзарту, өзіндік жұмысқа 
рұқсат, тиісті біліктілік белгісін алу жəне біліктілікті растау кезінде теориялық білім 
жəне тəжірибелік дағдылар деңгейін тексеру бойынша емтихандарды (сынақтауды) 
ұйымдастыру жəне өткізу.

16. Авиациялық мамандар куəліктерінің тізілімін жүргізу, іс-қағаздарын жүргізу.
3 тарау. Комиссия басшысының міндеттері жəне құқықтары.

17. Комиссия басшысы міндетті: 
Өңдеуді ұйымдастыруға жəне авиациялық персоналға куəліктерді берудің тəртібіне 

қатысты нормалар мен ережелерді сақтауды жүзеге асыруға.
Куəліктерді беруге қатысты талаптарды, ұшу құрамы , əуе кемелеріне техникалық 

қызмет көрсету жөніндегі мамандардың біліктілігін тексеруді сақтауды қамтамасыз 
етуге.

18. Комиссия басшысы жұмысты ұйымдастыру жəне комиссия жұмысына бақылауды 
қамтамасыз ету үшін жауапкершілік атқарады. 

Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындау Қағидасына 
2 Қосымша

Нысан

 №______ БІЛІКТІЛІК ЕМТИХАНЫН ӨТКІЗУ ХАТТАМАСЫ
(ƏҚҚК диспетчері жəне операторы)

____________________________________________________________________
   (азаматтық авиация ұйымының атау)
____________________________________________________________________
             (өтініш берушінің ата тегі)
Туған жылы, күні_____________8 Лауазымы_________________________________

Емтиханның мақсаты_____________________________________________________
              (біліктілік белгісінің, рұқсаттың түрі)

 1 бөлім. Теориялық дайындық
Пəн/модуль Сұрақтар Жауаптар Емтихан алушының тұжырымы

Емтихан алушының
шешімі________________________________________________
  (қабылданған шешім)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Емтихан алушы _____________________________________________________
                (лауазымы, қолы, ата тегі)

«____»_______________________20___ж.

Өтініш беруші _______________ _________________ ________________
                 ( қолы)                       (Ата тегі)                    (Күні)

2 бөлім. Тəжірибелік дағдылар
біліктілігі: ƏҚҚК диспетчері 

Технологиялық операциялар Ескертулер Емтихан алушының 
тұжырымы 

Кезекшілікті қабылдау жəне тапсыру
ƏҚҚК белгіленген ережелерін сақтау 
(ұшуларды жоспарлау)
Басшы құжаттардың талаптарын сақтау
Жұмыс технологиясы жəне радиоалмасу 
ережелерін сақтау
Радитехникалық құралдар жəне авиациялық 
электр байланысын пайдалану
Сабақтас қызметтердің өзара əрекеттері
Белгіленген құжаттаманы жүргізу

Емтихан алушының
шешімі________________________________________________
  (қабылданған шешім)
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Емтихан алушы _________________________________________________________
   (лауазымы, қолы, ата тегі)

«____»_______________________20___ж.

Өтініш беруші _______________ ________________________________ 
                    (қолы)                   (Ата тегі (болса)) (Күні)

Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындау Қағидасына 3 Қосымша
Нысан

ATPL/MPL/TYPE OR СLASS RATING/TRAINING/SKILL TEST AND PROFICIENCY 
CHECK ON 

MULTIPILOT AEROPLANES ұшу экипажының мүшелері үшін

Ұшуды тексеру акті – өтініш жəне есеп:
Ұшқыштың куəлігі, ұшақтың түрі (TR) немесе сыныбы(CR) бойынша біліктілік 
белгілері, жаттығулар, икемділіктерін(Skill Test) жəне біліктіліктерін(Profi ciency 
check) тексеру 

Үміткердің тегі: Əуе кемесі: SE-SP:H ME-SP:H
SE-MP:HME-MP: H Үміткердің аты: 

Өтініш берушінің қолы: Пайдалану: SPMP

Куəліктің түрі: Мазмұны: Тraining 
record:

ТR: 

Куəліктің № Skill Test: 


CR: 

IR: 
Берген мемлекет: Profi ciency 

check:
1 ƏК түрі жəне сыныбы юойынша теориялық дайындық , кезеңде орындалған

бастап: аралығы: В:
бағасы: Ең аз

75%
Сертификаттың түрі жəне нөмірі:

Басшының қолы: Ата тегі (бас əріптермен):
2 Тренажер (FSTD)
FSTD (ұшақтың 
түрі):

Үш немесе одан көп 
білік :иə жоқ 

Пайдалануға дайын

FSTD өндіруші: Қозғалыс немесе 
жүйе:

Визуалдау: иə жоқ 

FSTD оператор: Сəйкестендіру коды:
Басқарудың жалпы уақыты: Аэродромдағы аспаптар бойынша кірулер, 

биіктігі,MDAнемесе MDH
 шешімдерді қабылдау:

Орны, күні, уақыты: Лицензияның түрі жəне нөмірі:
түрі бойынша нұсқаушы  сыныбы бойынша нұсқаушы 
нұсқау…………………… инструктор 
Нұсқаушының қолы: Ата тегі (бас əріптермен):
3 Ұшу жаттығуы: ƏК  тренажерде ( ZFTT үшін) 
ƏК түрі: Тіркеу №: Ұшу уақыты:

Самғаулар: Қонулар: Аэродром (самғаулар, кірулер,қонулар):

Самғау уақыты: Қону уақыты:

Орны жəне уақыты: Куəліктің түрі жəне нөмірі:

  түрі бойынша нұсқаушы  сыныбы бойынша нұсқаушы
Нұсқаушының қолы: Ата тегі (бас əріптермен):
4 Skill Test Profi ciency check
Ұшу дайындығы деңгейін тексерудің егжей-тегжейі:
Аэродром: Жалпы уақыты: 
Самғау уақыты: Қону уақыты:
тапсырды Тапсыра алмады Неге тапсыра алмады, себебі:

Орны жəне күні: FSTD немесеƏК тіркеу:
Емтихан алушы 
сертификатының №:

Куəліктің түрі жəне нөмірі:

Емтихан алушының қолы: Ата тегі (бас əріптермен):

Авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындау Қағидасына 4 Қосымша
Нысан

Бағалау парағы / Assessment Form
Тəжірибелік тағылымдаманы бағалау (On the Job Training) / OJT Assessment

Aircraft Type:
ƏК түрі 

Training 
Duration:
Оқытудың 
ұзақтығы

Company Location 
and Approval Nr:
Компанияның орналасуы жəне оның сер-
тификатын мақұлдау нөмірі

Trainee Name:
Білім алушының аты 

Date and Place 
of Birth:
Туған жылы, 
күні жəне орны

KC Staff
number:
компаниядағы 
сəйкестендіру нөмірі 

License
Nr. And
Type:
Куəлік нөмірі жəне 
оның санаты

OJT Supervisor(s) Name/ 
OJTсупервайзерінің аты:

 OJT Supervisor Stamp / OJT 
супервайзерінің мөртаңбасы:

OJT Assessor Name:
 OJT бағалаушысының 
аты

Date of 
Assessment:
Бағалау күні

OJT Assessor Stamp:
OJTбағалаушысының мөртаңбасы

Есептер жəне нұсқауларды пайдалану / Use reports&indications
Білім алушы қолжетімді есептер мен нұсқауларды оқиды / Trainee reads 
the available reports and indications

Пікірлер / 
Comments:

Білім алушы есептер мен нұсқауларды нақты түсіндіре алады ( кеңес 
беруші басшылықты ашады/келеңсіздіктерді шешу басталғанға дейін 
дұрыс əрекеттерді алдын ала қабылдайды)/ 
Trainee interprets the reports and indications correctly (Opens pr oper man-
uals/takes right actions to start the problem solving process)

Құжаттаманы іздеу жəне қоллану / Find&Use documentation
Білім алушы MEL дұрыс сілтемені тексереді / Trainee consults the cor-
rect MEL reference

Пікірлер / 
Comments:

Білім алушы MEL сəйкес ұшып шығуларды дұрыс түсіндіреді / Trainee 
makes the correct interpretation on dispatch according MEL
Білім алушы бұзылу жəне ақаулықтарды бойынша тиісті процедура-
ларды табады / Trainee fi nds proper trouble shooting procedure
Білім алушы бұзылу жəне ақаулықтарды іздеу бойынша басшылықты, 
ƏК ТҚ бойынша басшылықты , тиісті процедураларды дұрыс 
түсіндіреді ( білім алушының алдын ала қабылдаған əрекеттерінен не 
көрінді) / Trainee makes the correct interpretation on TSM, AMM and other 
related procedures (this shows in the actions trainee takes)

Орындаудың дұрыстығы// Correctly perform actions
Білім алушы процедураға қадамды ілеседі / Trainee follows the proce-
dure steps

Пікірлер/ 
Comments:

Білім алушы əрекеттер тиісті орындалғанына көз жеткізеді / Trainee 
make sure that actions are properly done

Қоршаған орта жағдайларындағы жұмыс / Operate in compliance with environment
Білім алушы қауіпсіздікке кепілдік бере отырып, міндеттер орындалу 
басталғанға дейін ортаны бағалайды / Trainee scan the environment 
before starting the task to ensure safety

Пікірлер / 
Comments:

Білім алушы алдын ала ескертуді дұрыс оқиды/ түсіндіреді / Trainee 
reads/interprets safety warnings correctly
Қажеттілік болғанда білім алушы адамдарды өз жұмысы туралы 
ақпараттайды / Trainee informs people his work, if necessary
Бригада мүшелері арасындағы міндеттер бойынша персоналмен 
байланыс қанағаттанарлық / Communication linked to task performance 
between team members is okay
Білім алушы міндетті орындау уақытында қоршаған ортаны үнемі 
бағалайды/ Trainee continuously scan environment during task perfor-
mance
Білім алушы қауіпсіздік кепілдігі үшін оны орындау үдерісінде 
қоршаған ортаның өзгерісіне тиісті жауап қайəтарады / 
Traineereactsproperlytochangesduringtaskperformancetoensuresafety

Жүйелік өзара əрекет / System interaction
Білім алушы орындау алдында өзге жүйелердің əсерінің салдарларын 
талдайды/ Trainee ‘analyses’ the consequence of other systems before 
performing an action

Пікірлер / 
Comments:

Білім алушы жүйе жұмыста болғанда өзге 
жүйелер үшін жауапкершілікті өзіне алады// 
Traineetakesconsequenceonothersystemsintoaccountwhenactingonasystem

 ƏК-гі ақырғы əрекеттер / Мұқият тексеру / Performs aircraft fi nal/close-up
Білім алушы ұшақты кері бастапқы күйіне қайтарады (немесе тиісті 
жағдайларда , жағдайларға байланысты)/
Trainee restores the aircraft back to initial condition (or appropriate condi-
tion depending on the circumstances)

Пікірлер /
Comments:

Борттық жорналдағы жазбалар/ / Reports in logbook
Білім алушы борттық жорналдағы тиісті жерлерді толтырады / Trainee 
fi lls the proper fi eld in the logbook

Пікірлер / 
Comments:

Білім алушы борттық жорналдағы тиісті сілтемелер жəне сипаттар-
ды пайдаланады / Trainee uses proper references and descriptions in 
the logbook

Мен осымен əр жұмыс міндетіне қатысты білім алушыны бақыладым жəне олар 
аяқталғанан кейін білім алушы тəжірибелік тағылымдаманің тапсырмалары бойынша 
жазбалардағы өлшемдерге(OJT Records) сəйкестігін көрсеткенін растаймын /(OJT 
Records)/I here by confi rm that I have supervised the trainee inrelation to every actual job 
task and that in completing them the trainee has demonstrated compliance with the criteria 
listed in this OJT task book.

 OJT супервайзерінің қолы / OJT Supervisor Sign………………………………….. Күні 
/ Date………………… 

OJTсупервайзерінің мөртаңбасы / OJT Supervisor Stamp

Мен, осымен OJT супервайзерінің пікірлерін негіздей отырып, тəжірибелік 
тағылымдама міндеттерінің талап етілетін түрлілігі мен мөлшерінің аяқталғанын рас-
таймын / I hereby confi rm the completion of the required diversity and quantity of OJT, 
based on the supervisor(s) comments.

 OJT бағалаушысының қолы/ OJT Assessor Sign………………………………………….. 
Күні / Date……………………… OJTбағалаушысының мөртаңбасы / 
OJT Assessor Stamp

Ескерту. БАҒАЛАУ – жалпы ескертулер / ASSESSTMENT – General
OJT-үдерістің толыққандылығы бағалауны қажет
Əр нақты міндетті орындауды бақылаушы немесе ақпараттың кез келген көзіне 

қатысты супервайзерден (супервайзерлер) барлық есептер немесе кері байланыс ( 
басшылық жəне процедураларды пайдалану, қауіпсіздік шараларын сақтау, алдын ала 
ескертулер жəне ұсыныстар, қызмет көрсету ортасында барабар тəртіп), тағайындалған 
бағалаушы келесі мүмкіндіктерге ие болуы қажет:

OJT процедурасының толықтай сақталуына кепілдік беру (тəжірибелік тағылым-
даманың мақсаты жəне мазмұны тұрғысынан); 

Үміткердің жете білетініне бағаланғанына көз жеткізіңіз.
Күмəн болған жағдайда, бағалаушы үміткерді қосымша бағалауға өтуге немесе 

егер OJTпроцдеуралары толық көлемде сақталмаса олқылықтарды талдауды жүргізуге 
шешім қабылдай алады, мысалы, міндеттердің жеткіліксіз мөлшері игерілсе немесе 
олардың жеткілікті түрлілігіне қол жеткізілмесе немесе супервайзер үміткермен тап-
сырмаларды орындауға қатысты күмəн келтірсе. Егер білім алушы талап етілетін 
жете білудің қауіпсіз орындалуына қолы жетпесе , супервайзер нақты міндеттке қол 
қоймауы қажет. 

Бағалаушының функциясы: Супервайзермен үміткердің жете білуі жанама 
негізделсе, аяқталған OJT ақтық бағалауын жүргізу.

Мақсаты:супервайзердің (супервайзерлер) есептері жəне одан (олардан) кері 
байланыстың негізінде OJT талап етілетін түрлілігі мен мөлшерінің аяқталуын растау. 
Бағалаушымен тікелей бағалаудың қажеттілігінсіз OJTжекелеген міндеттері аяқталуы 
тікелей супервайзермен (супервайзерлер) расталуы жеткілікті. 

Бағалау түрі: OJT уақытында үздіксіз ( тікелей супервайзермен расталған), жəне OJT 
толыққандылығын ақырғы бағалау сияқты жиынтықтаушы ( супервайзердің есептері 
жəне олан кері байласныс негізінде). 

Тəжірибелік тағылымдаманың сапасын айқындау жəне оны бағалау.
Тəжірибелік тағылымдаманы өткізу кезінде OJT супервайзері өткізілетін тағылым-

даманың сапасын қадағалайды жəне бақылайды. 
Бұл тапсырмаларды орындау кезінде өзіне ең аз дегенде келесі сəттерді қосатын 

тұрақты бағалау қажет:
1) Қоршаған орта туралы білім алушының хабардар болуы ( қауіпсіздік əрекеттері, 

қауіпсіздік бойынща алдын ала ескертулерді қолдану жəне қауіпті жағдайлардың 
алдын алу); 

2) Жүйелерді біріктіру ( айқындау, сипаттау, түсіндіру, жоспарлау, орындауды қоса 
жүйелердің өзара əрекеттерін түсінуді көрсету);

3) Арнайы акценттер мен жаңадан енгізулерді талап ететін облыстар білімі жəне 
түсіну; 

4) есептер жəне нұсқауларды пайадалану( оқу жəне түсіндіру қабілеттілігі);
5) ƏК құжаттамасы – іздеу жəне қолдану.Білім алушы ұшақтың тиісті құжаттамасын 

сəйкестендіруге, бұл құжаттаманың ішінде бағдар алуға, ұйғарылған процдураларды 
орындауға қабілетті болуы қажет; 

6) ƏК-е ТҚ əрекеттерін орындау жəне саймандарды пайдалану; 
7) ƏК-е қызмет көрсету жағдайларында білім алушының жұмысы кезінде оның 

қатынасы мен тəртібі. 
Орналасу жəне анықтау – білім алушы ƏК жүйесін, басты түйіндерді мен жүйенің 

құрамдарын жəне оның шағын құрамдастарын (егер қолданылса) орынды табады жəне 
анықтайды жəне ең үлкен дəлдікпен бағалаушыға бұны көрсетеді. 

Түсіндіру – білім алушы персонал мен жабдыққа зиян келтірудің алдын алуда 
қауіпсіздік бойынша алдын ала ескертулерді орындау, қауіпсіз жұмыс үшін олардың 
дұрыс конфигурациясы бөлігінде ƏК жүйесін тексеруде жеткілікті білімін көрсетуге 
қабілетті болуы тиіс.Содан кейін білім алушы талап етілетін міндеттерді аяқтау үшін 
кез келген қажетті сынақтау жабдығын жəне/немесе арнайы сайманды қолдануды қоса, 
орындалуы қажет барлық позициялар мен əрекеттер бойынша басқарудың көрсетілген 
элементтері əсерінің нəтижелерін айқындайды бағалаушыға дұрыс түсінідіреді. ƏКТҚ 
бойынша басшылықтың процедуралары пайдаланылуы тиіс. 

Ақаулықтарды іздеу жəне жою – білім алушы қауіпсіз ұшып шығу жəне бұзылуды 
анықтау үшін бұзылу/ ақаулықтарды анықтауға тиісті сайман жəне техникалық 
басшылықты пайдаланады. 

Бағалау OJT супервайзерінің пікрілері негізінде орындалады. Егер OJT супервай-
зерінің пікірі бойынша оқытуға жіберілген білім алушы «бағалау- жалпы ескертулер 
дің» параграфында атап көрсетілген өлшемдерге сəйкес келсе, супервайзер əр жеке 
міндетке қатысты OJT жазбаларына өзінің жеке мөртаңбасын қояды. 

АЯҚТАЛУ: Аяқталғанан кейін білім алушыға ТҚ жəне АТЖ ұйымының сертификаты 
шығарылатын болады, егер оның қолдануы уəкілетті органмен келісілсе.

Бағалау парағы / Assessment Form
ƏК –ң түріне оқыту кезінде тəжірибелік элементті бағалау / Practical Assessment of 

Type Training Course
Aircraft Type:
ƏК түрі 

Training Duration:
Оқытудың ұзақтығы

Company Location and Approval Nr:
Компанияның орналасуы жəне оның 
сертификатының мақұлдау нөмірі

Trainee Name:
Білім алушының 
аты

Date and Place of 
Birth:
Туған күні, жылы
Туған жері

KC Staff number:
Компаниядағы 
сəйкестендіру 
нөмірі 

License Nr. аnd Type:
Куəлік нөмірі жəне 
оның санаты

Instructor / Assessor 
Name:
Нұсқаушының/
бағалаушының аты

Date of Assessment:
Бағалау күні

Instructor / Assessor Stamp:
Нұсқаушының/бағалаушының 
мөртаңбасы

Task Number
Тапсырмалардың 

нөмірі

ATA Chapter 
Number 

/ ATA Chapter 
нөмірі

Description of Task /
Тапсырмаларды 

сипаттау

Assessor Stamp / Штамп 
оценщика

Passed / 
Өтті

Failed / Өткен 
жоқ

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Есептер жəне нұсқауларды пайдалану / Use re-
ports&indications

1-ші талпыныс 2- ші талпыныс
Өтті Өткен жоқ Өтті Өткен жоқ

Білім алушы қол жетімді есептер мен 
нұсқауларды оқиды / Trainee reads the available 
reports and indications
Білім алушы есептер мен нұсқауларды орынды 
түсіндіреді (кеңес беретін басшылықты ашады /
келеңсіздіктерді шешу басталғанға дейін дұрыс 
əрекеттерді алдын ала қабылдайды) / 
Trainee interprets the reports and indications cor-
rectly (Opens proper manuals/takes right actions to 
start the problem solving process)

Құжаттаманы іздеу жəне қолдану / Find&Use 
documentation

1-ші талпыныс 2-ші талпыныс
Өтті Өткен жоқ Өтті Өткен жоқ

Білім алушы MEL дұрыс сілтемені тексереді / 
Trainee consults the correct MEL reference 
Білім алушы MEL сəйкес ұшып шығуларды дұрыс 
түсіндіреді / Trainee makes the correct interpreta-
tion on dispatch according MEL
Білім алушы бұзылу жəне ақаулықтарды бойын-
ша тиісті процедураларды табады / Trainee fi nds 
proper trouble shooting procedure

(Жалғасы бар) 

(Жалғасы. Басы 23-бетте) 


