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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 3 наурыз              №107          Астана, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасының мәдени саясатының 
тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2015 – 2019 

жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 

31 желтоқсандағы №1444 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Қазақстан Республикасының мəдени саясатының тұжырымдамасын іске асы-

ру жөніндегі 2015 – 2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы №1444 қаулысына 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының мəдени саясатының 
тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2015 – 2019 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарында:

«Бəсекеге қабілетті мəдени орта қалыптастыру үшін жағдай жасау» деген 1-бөлімде 
реттік нөмірлері 2 жəне 3-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«
2. «Бəйтерек-fest» жас-

тар шығармашылық 
фестивалін өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

ДІАҚМ жыл 
сай-
ын

көзделген қаражат 
шеңберінде 

(2018 жылы – 15,13;
2019 жылы – 15,13)

РБ

3. Мəдениет 
қызметкерлерінің 
біліктілігін жоғарылату 
жəне қайта даярлау 
курс тарын ұйымдастыру

шығарма-
шылық 
есеп

МСМ жыл 
сай-
ын

көзделген қаражат 
шеңберінде 

(2015 жылы – 10,9;
2016 жылы – 8,6;
2017 жылы – 7,7;
2018 жылы – 6,4)

РБ
007

»;
«Ұлттың мəдени кодын жəне қазіргі заманғы мəдени кластерлерді қалыптастыру» 

деген 2-бөлімде:
«Ғылым мен зерттеу қызметін дамытудың тірек орталықтары ретіндегі музейлер, 

қорық-музейлер» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірі 16-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

16. Қорық-музейлерді 
жаңғырту жолдарын 
айқындайтын бас жос-
парларды əзірлеу

орындалған 
жұмыстар 
ды актісі

МСМ жыл 
сайын

көзделген қаражат 
шеңберінде 

(2015 жылы – 4,5;
2016 жылы – 5,0)

РБ
033-
101

»;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 20-2, 20-3 жəне 20-4-жолдармен 

толықтырылсын: 
«

20-2. «Ғасырлар амана-
ты» халықаралық му-
зейлер фестивалін 
өткізу (ғылыми-
практикалық конферен-
ция, мультимедиялық 
жобалардың 
тұсаукесері, «Өнерfest» 
сəндік- қолданбалы 
өнер көрмесі, тарихи 
реконструкция)

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 

əкімдігі

2018 жыл көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(8,0)

ЖБ

20-3. «Алаштың ал-
тын шаңырағы» 
инновациялық музей 
жобасын іске асы-
ру аясында Мəлік 
Ғабдуллиннің туған 
жерінде этномəдени 
фестиваль өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 

əкімдігі

2018 жыл көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(0,63)

ЖБ

20-4. «Жас 
ғабдуллиншілдер» 
инновациялық музей 
жобасын іске асы-
ру аясында музей 
клубтарының жанын-
да жас патриоттар 
республикалық фору-
мын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 

əкімдігі

2018 жыл көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(0,43)

ЖБ

»;
«Тарихи-мəдени мұраны сақтау» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 21, 23, 24, 33, 45, 48, 59, 60, 63 жəне 66-жолдар мынадай редак-

цияда жазылсын: 
«

21. Көне Тараз археологиялық 
ескерткіштерін реставра-
ция лау жəне консерва-
циялау, I-XIX ғғ. (шығыс 
моншасы, мешіт, медре-
се, бекініс қорғандары), 
Жамбыл облысы

ор
ын

да
лғ

ан
 

жұ
мы

ст
ар

ды
ң 

ак
тіс

і

МСМ 2015 
– 2017 

жылдар

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 

жылы – 20,4;
2016 жылы – 18,0;
2017 жылы – 39,4)

РБ
033-
100

»;
«

23. Қараман ата 
қорымының 
ескерткіштерін кон-
сервациялау жəне 
музейлендіру, XI-XIX ғғ., 
Маңғыстау облысы

орындалған 
жұмыстардың 

актісі

МСМ 2015 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(15,6)

РБ 
033-
100

24. Қожа Ахмет Яссауи 
кесенесін реставрация-
лау, XIV ғ., Оңтүстік 
Қазақстан облысы

орындалған 
жұмыстардың 

актісі

МСМ 2015 
жыл, 
2017 
жыл

көзделген қара-
жат шеңберінде 
(2015 жылы – 

54,7; 2017 жылы 
– 40,0)

РБ 
033-
100

»;
«

33. Жер астындағы 
Шақпақ ата мешітін 
консервациялау жəне 
музейлендіру X-XI ғғ., 
Маңғыстау облысы

орындалған 
жұмыстардың 

актісі

МСМ 2015 
жыл

көзделген қаражат 
шеңберінде (7,1)

РБ
033-
100

»;
«

45. Отырар оазисі 
ескерткіштерін қалпына 
келтіру, реставрациялау 
жəне консервациялау 
(үлкен собор мешіті, басты 
қала қақпасы, «Хамам» 
шығыс моншасы, Х ғ. жəне 
Отырар қалашығының т.б. 
XIV–XV ғғ. ескерткіштері), 
Оңтүстік Қазақстан облысы

орындалған 
жұмыстардың 

актісі

МСМ 2015 
– 2017 
жыл-
дар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2015 жылы 
– 22,2; 2016 
жылы – 22,2; 
2017 жылы – 

35,3)

РБ
033-
100

»;
«

48. Қарасақал қорымы 
кешенін реставрациялау, 
ХVII-XХ ғғ., Байғанин ау-
даны, Ақтөбе облысы

орындалған 
жұмыстардың 

актісі

МСМ 2015 
– 2016 
жыл-
дар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2015 жылы – 

4,6; 2016 жылы 
– 18,6)

РБ 
033-
100

»;
«

59. Р. Бағланова атындағы 
аудандық мəдениет үйінің 
(бұрынғы шіркеу) ғимаратын 
реставрациялау, 1904 ж., 
Қазалы ауданы Қызылорда 
облысы

орындалған 
жұмыстардың 
актісі

МСМ 2016 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(14,3)

РБ 
033-
100

60. Құтқарушы Христос шіркеуін 
реставрациялау ХIХ ғ., 
Қызылорда қ., Қызылорда 
облысы

орындалған 
жұмыс 
тардың актісі

МСМ 2016 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(20,2)

РБ 
033-
100

»;
«

63. Жамбыл атындағы облыстық 
драма театрының (бұрынғы 
Халық үйі) ғимаратын рестав-
рациялау, 1902 ж., Өскемен 
қаласы, Шығыс Қазақстан 
облысы

орындалған 
жұмыстардың 

актісі

МСМ 2016 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(18,6)

РБ 
033-
100

»;
«

66. Сисем ата қорғанының 
объектілерін реставрация-
лау, XIII-XIX ғғ., Маңғыстау 
облысы

орындалған 
жұмыстардың 

актісі

МСМ 2017 
– 2018 
жыл-
дар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2017 жылы 
– 21,0; 2018 
жылы – 20,0)

РБ 
033-
100

»;
реттік нөмірлері 64 жəне 67-жолдар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 72-1 жəне 72-2-жолдармен толықтырылсын: 
«

72-1. Облыс аумағындағы 
археологиялық 
ескерткіштерге 
ғылыми зерттеу бар-
лау жұмыстарын жүргізу 
(жойы лу қаупі төніп тұрған 
археологиялық қорғандарға 
қазба жұмыстарын жүргізу)

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(жыл сайын 
10,0)

ЖБ

72-2. Облыс аумағындағы 
ескерткіштерге ғылыми-
зерттеу, археологиялық 
барлау жұмыстарын 
жүргізу (жойылу қаупі төніп 
тұрған қорғандар, ежелгі 
мекендердің қорғау-құтқару 
жұмыстарын жүргізу)

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2,0)

ЖБ

»;
«Əдебиет, кітап шығару жəне кітапхана ісі» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы 

реттік нөмірлері 76-1, 76-2 76-3, 76-4, 76-5 жəне 76-6 - жолдармен толықтырылсын:
«

76-1. «Ақтөбе өңірінің əдеби ан-
тологиясы» (ХV ғасырдан 
бастан бүгінге дейін) вирту-
алды электронды кітапхана 
блогын жүргізу

МСМ-ге 
ақпа-
рат

Ақтөбе 
облысының 

əкімдігі

2018-
2019 
жыл-
дар

- қар-
жы 
та-
лап 
етіл-
мей-

ді
76-2. «Жыр жаза-

мын жүрегіммен» 
республикалық ақындар 
конкурсын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 

əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2,7)

ЖБ

76-3. «Өлкетану қорын цифрлық 
форматқа көшіру: толық 
мəтінді мəліметтер база-
сын жасақтаудың қазіргі 
жағдайы мен келешегі» 
республикалық конферен-
циясын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 

əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(1,0)

ЖБ

76-4. Мағжан Жұмабаев 
атындағы облыстық 
əмбебап ғылыми 
кітапханасының «Мағжан.
kz» тарихи-əдеби порта-
лын құру

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 

əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(1,2)

ЖБ

76-5. «Тұлға», «Ұлы есімдер 
– ұрпақ жадында» 
жəне «Ақмола облысы 
ауылдарының энцикло-
педиясы» инновациялық 
жобалары аясында 
электрондық CD-дискілер 
шығару

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 

əкімдігі

2019 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде

ЖБ

76-6. «Жас тұлпар» 
инновациялық əдеби 
жобасының аясын-
да Ақмола облысы жас 
ақындарының кітабын 
шығару

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 

əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(1,0)

ЖБ

»;
«Бейнелеу өнері, дизайн жəне сəулет өнері» деген кіші бөлім:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 79-1, 79-2 жəне 79-3-жолдармен 

толықтырылсын:
«

79-1. «Plein Air Aktobe» 
халықаралық кескіндеме 
симпозиумын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 

əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2,0)

ЖБ

79-2. Ақтөбе облысының қолөнер 
шеберлерінің орталығын 
ашу мəселесін пысықтау 

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 

əкімдігі

2018-
2019 
жыл-
дар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде

ЖБ

79-3. Бурабайда Солтүстік өңірі 
суретшілерінің «Қылқалам 
шебері» пленэрін өткізу 

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 

əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(0,2)

ЖБ

 »;
«Театр, цирк, хореография, музыка жəне орындаушылық өнер» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95 жəне 96-2-жолдар мынадай ре-

дакцияда жазылсын: 
«

81. «Елім менің» 
республикалық 
патриоттық əндер 
конкурсын өткізу

республикалық 
конкурс өткізу

МСМ жыл 
сайын

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 
жылы – 9,6; 2016 
жылы – 9,4; 2017 
жылы – 7,7; 2018 

жылы – 9,4)

РБ 
033-
105

82. «Тəуелсіздік 
толғауы» 
республикалық 
конкурсын өткізу

республикалық 
конкурс өткізу

МСМ жыл 
сайын

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 
жылы – 25,0; 2016 
жылы – 24,4; 2017 
жылы – 22,6; 2018 

жылы – 23,1)

РБ 
033-
105

83. Шəмші Қалдаяқов 
əндерінің 
халықаралық 
фестивалін өткізу

халықаралық 
фестиваль 

өткізу

МСМ жыл 
сайын

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 
жылы – 17,6; 2016 
жылы – 14,7; 2017 

жылы – 33,6)

РБ 
033-
105

84. «Опералия» 
халықаралық 
фестивалін өткізу

халықаралық 
фестиваль 

өткізу

МСМ жыл 
сайын

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 

жылы – 106,8; 2016 
жылы – 85,9; 2017 

жылы – 35,7)

РБ 
033-
105

85. Республикалық 
ақындар айтысын 
өткізу

республикалық 
айтыс өткізу

МСМ жыл 
сайын

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 
жылы – 9,2; 2016 
жылы – 9,3; 2017 

жылы – 18,6; 2018 
жылы – 9,3)

РБ 
033-
105

»;
«

92. «Өнеріміз саған 
– Қазақстан!» 
республикалық 
фестивалін өткізу

республикалық 
фестиваль 

өткізу

МСМ 2015 
жыл,
2017 
жыл

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 
жылы – 11,2; 2017 

жылы – 2,5)

РБ 
033-
105

93. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
аясында 
Қазақстанның 
ұлттық (этностық) 
театрларының 
республикалық 
фестивалін өткізу

республикалық 
фестиваль 

өткізу

МСМ 2015 
жыл,
2017 
жыл

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 

жылы – 22,9;
2017 жылы – 25,3)

РБ 
033-
105

94. ШЫҰ, ТҮРІКСОЙ 
жəне ЕАЭҚ іс-
шараларына 
шығармашылық 
ұжымдардың 
қатысуын 
қамтамасыз ету

іс-шараларды 
өткізу

МСМ 2015 
– 2018 
жыл-
дар

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 
жылы – 20,5; 2016 
жылы – 28,5; 2017 
жылы – 23,0; 2018 

жылы – 25,4)

РБ 
033-
105

95. Қазақстанның дра-
ма театрларының 
республикалық 
фестивалін өткізу

республикалық 
фестиваль 

өткізу

МСМ 2015 
– 2018 
жыл-
дар

көзделген қаражат 
шеңберінде (2015 
жылы – 23,0; 2016 
жылы – 15,6; 2017 
жылы – 15,6; 2018 

жылы – 15,3)

РБ 
033-
105

»;
«

96-2. «Текті сөздің 
төресі – терме» 
республикалық 
конкурсын өткізу

конкурс 
өткізу

МСМ 2016-
2018 

жылдар

көзделген қаражат 
шеңберінде (2016 
жылы – 9,03; 2017 
жылы – 8,06; 2018 

жылы – 7,6)

РБ 
021-
000

»;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 96-3, 96-4, 96-5, 96-6, 96-7, 96-8, 96-9, 96-

10, 96-11, 96-12, 96-13, 96-14, 96-15, 96-16 жəне 96-17-жолдармен толықтырылсын:
«

96-3. «Жұбановтар əлемі» 
халықаралық фестивалін 
өткізу 

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(20,0)

ЖБ

96-4. «Жібек жолы» 
республикалық 
эстрадалық əндер конкур-
сын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат 

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл 

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(8,0)

ЖБ

96-5. «Ассалаумағалейкум» 
халықаралық қуыршақтар 
театры фестивалін өткізу

МСМ-ге 
ақпарат 

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл 

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(6,2)

ЖБ

96-6. «Ел есінде екі алып» 
Қуандық Шаңғытбаев 
жəне Тахауи Ахтановтың 
республикалық əдеби 
фестивалі аясында іс-
шаралар өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2,0)

ЖБ

96-7. Танымал күйші 
Б.Басығараның 90 
жылдығына арналған 
«Ақжелең» республикалық 
күйшілер конкурсын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2,0)

ЖБ

96-8. Н.Тапалова атындағы 
«Назерке» халықтық 
хореографиялық би 
ұжымдарының конкур-
сын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл 

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2,0)

ЖБ

96-9. «Едіге» дастанының 700 
жылдығына арналған 
республикалық жыршы-
жыраулар конкурсын 
өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2,0)

ЖБ

96-10. «Осень Синегорья» 
халықаралық театр 
фестивалін өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(5,0)

ЖБ

96-11. «Көкшетау - тал бесігім» 
инновациялық жоба-
сын іске асыру аясын-
да халықаралық музыка 
фестивалін өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2018 жыл 
- 3,2; 2019 
жыл - 3,4)

ЖБ

96-12. «Ғасырлар үні» 
инновациялық жоба-
сын іске асыру ая-
сында халықаралық 
фольклорлық-
этнографиялық 
фестивалін өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

2018 
– 2019 
жыл-
дар

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2018 жыл- 
2,4; 2019 
жыл - 2,5)

ЖБ

96-13. «Гəккулеткен, аққу жеткен 
Көкшетау» инновациялық 
жобасын іске асыру ая-
сында республикалық 
дəстүрлі əншілер 
фестивалін өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2018 жыл 
- 2,6; 2019 
жыл - 2,6)

ЖБ

96-14. Ақан сері, Біржан сал, Үкілі 
Ыбырай, Балуан Шолақ, 
Иманжүсіп Құтпанұлының 
əндерін орындаушылар 
дың «Арқа əуендері» 
атты өңіраралық конкур-
сын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2,0)

ЖБ

96-15. «Биле, жастық» 
республикалық би 
фестивалі

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(1,1)

ЖБ

96-16. «Бурабай толқындары» 
республикалық телевизия 
конкурсын өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(4,7)

ЖБ

96-17. Мектеп оқушылары ара-
сында «Бала акын-жас 
дарын» атты облыстық 
айтыс

МСМ-ге 
ақпарат

Ақмола 
облысының 
əкімдігі

2018 
– 2019 
жыл-
дар

көзделген 
қаражат 
шеңберінде 
(2018 жыл 
- 0,8; 2019 
жыл - 0,83)

ЖБ

»;
«Қазіргі заманғы мəдени кеңістіктің ең маңызды кластері ретінде киноиндустрияны 

дамыту» деген кіші бөлім:
реттік нөмірлері 97, 98 жəне 99- жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

97. «Еуразия» 
халықаралық 
кинофестивалін 
өткізу

халықаралық 
кинофес тиваль өткізу

МСМ жыл 
сайын

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2015 жылы 

– 157,7; 
2016 жылы 

– 157,7; 
2017 жылы – 

892,7)

РБ 
033-
105

98. «А» класындағы 
шетелдік 
халықаралық 
кинофести-
вальдарға 
қазақстандық 
фильмдердің 
қатысуы

«А» класындағы 
шетелдік халықаралық 
кинофестивальдардың 
бағдарламаларында 
қазақстандық 
фильмдерді көрсету

МСМ жыл 
сайын

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2015 жылы 
– 7,4; 2016 
жылы – 5,4; 
2017 жылы 
– 4,8; 2018 
жылы – 3,9)

РБ 
033-
105

99. Шетелде жəне 
Қазақстанда 
қазақстандық кино 
күндерін өткізу

шетелдерде жəне 
Қазақстанда 
қазақстандық кинолар-
ды көрсету

МСМ 2015 
– 2018 
жыл-
дар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2015 жылы 
– 13,0; 2016 
жылы – 7,3; 
2017 жылы 
– 6,5; 2018 
жылы – 6,6)

РБ 
033-
105

»;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 101-1, 101-2 жəне 101-3-жолдармен 

толықтырылсын:
«

101-1. Ақтөбе облысында ки-
ностудия ашу мəселесін 
пысықтау

МСМ-ге 
ақпарат

Ақтөбе 
облысының 
əкімдігі

2019 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде

ЖБ

101-2. Компьютерлік анимация 
саласын дамыту бойынша 
шараларды пысықтау

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ, ҚМ 2018 
жыл

көзделген 
қаражат 
шеңберінде

РБ 033-
104

101-3. Компьютерлік анимация 
саласында халықаралық 
ынтымақтастықты дамыту 

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ 2018 
жыл

- қаражат 
талап 
етпейді

»;

«Мəдени-туристік кластерлер» деген 3-бөлімде:
«Алматы – Қазақстанның еркін мəдени аймағы» кластері» деген кіші бөлімде:
реттік нөмірлері 108, 109, 110, 111, 112 жəне 113-жолдар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«

108. «Алма fest» фестивалін 
ұйымдастыру жəне 
өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Алматы 
қаласының 

əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 

шеңберінде

ЖБ

109. «Оркестрлер 
фестивалі» фестивалін 
ұйымдастыру жəне 
өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Алматы 
қаласының 

əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 

шеңберінде

ЖБ

110. «Ұлы дала рухы» 
фестивалін 
ұйымдастыру жəне 
өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Алматы 
қаласының 

əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 

шеңберінде

ЖБ

111. «Gakku дауы-
сы» фестивалін 
ұйымдастыру жəне 
өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Алматы 
қаласының 

əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 

шеңберінде

ЖБ, 
демеу-
шілік 

қаражат
112. «The Spirit of 

Tengri» фестивалін 
ұйымдастыру жəне 
өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Алматы 
қаласының 

əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 

шеңберінде

ЖБ, 
демеу-
шілік 

қаражат
113. «Star of Asia» 

фестивалін 
ұйымдастыру жəне 
өткізу

МСМ-ге 
ақпарат

Алматы 
қаласының 

əкімдігі

жыл 
сай-
ын

көзделген 
қаражат 

шеңберінде

ЖБ, 
демеу-
шілік 

қаражат
»;

«Табиғат пен көшпенді мəдениет тұтастығы» кластері» кіші бөлімде:
реттік нөмірі 118-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

118. Торғайдағы Жангелді музей кешенін 
жөндеу, Қостанай облысы Жангелді 
ауданы

МСМ-ге 
ақпарат

Қостанай 
облысының 

əкімдігі

2018 
жыл

112,8 ЖБ

»; 
реттік нөмірлері 124 жəне 125-жолдар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру» деген 

4-бөліммен толықтырылсын:
«

4. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру
Қазақстанның киелі географиясы

149. Қазақстанның киелі 
жерлері туралы эн-
циклопедияны (қазақ, 
орыс, ағылшын 
тілдерінде) шығару

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ 2018-
2019 

жылдар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2018 жылы 
– 16,0; 2019 
жылы – 16,0)

РБ 033-
107

150. «Қазақстанның киелі 
географиясы» атты 
халықаралық ғылыми-
практикалық конфе-
ренция өткізу

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ 2019 
жыл

31,6 РБ 033-
107

151. Ақпараттық қорларда 
танымал ету үшін 
жалпыхалықтық тізімге 
енген объектілердің 
3D моделін жасау

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ 2018-
2019 

жылдар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2018 жылы – 
1598,9; 2019 

жылы – 1598,9)

РБ 033-
107

152. «Қазақстанның киелі 
географиясы» кар-
тасына енгізілген 
объектілерді 
инфрақұрылымды да-
мыту арқылы рестав-
рациялау бойынша 
жұмыстар жүргізу

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ 2018-
2019 

жылдар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2018 жылы 

– 401,2; 2019 
жылы – 456,4)

РБ 033-
107

153. Киелі объектілер 
аумағында Сапар 
орталықтар 
құрылысын салу

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ 2018-
2019 

жылдар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2018 жылы 

– 1158,3 2019 
жылы – 187,6

РБ 033-
107

154. Киелі объектілер тура-
лы ғылыми-танымал 
деректі фильмдерді 
түсіру

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ 2018 
жыл

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(62,8)

РБ 033-
104

Жаһандану əлеміндегі заманауи мəдениет
155. Мəдениет туын-

дыларын шетелдік 
аудиторияға шығару 
үшін дайындау, аудару 
жəне бейімдеу бойын-
ша шаралар кешенін 
өткізу

ПМК -ге 
ақпарат

МСМ 2018-
2019 

жылдар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2018 жылы – 
2230,2; 2019 

жылы – 1506,8)

РБ 006, 
033-103, 
033-104, 
033-105, 
033-106, 
033-107, 
033-108, 
033-116, 

041
156. Шетелде «Жаһандық 

əлемдегі заманауи 
мəдениет» жобасы 
аясында мəдени іс-
шаралар өткізу

гастроль-
дер, 

мəдениет 
күндері, 

көрмелер

МСМ 2018-
2019 

жылдар

көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
(2018 жылы – 

3385,7;
2019 жылы – 

2941,6)

РБ 033-
105, 106, 

107

».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 ақпан             №75            Астана қаласы

«Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат 
беру және (немесе) ұзарту, сондай-ақ корпоративішілік 
ауыстыруды жүзеге асыру қағидалары мен шарттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрі міндетін атқарушының 
2016 жылғы 27 маусымдағы №559 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

«Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 7-бабының 20) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру жəне (немесе) 
ұзарту, сондай-ақ корпоративішілік ауыстыруды жүзеге асыру қағидалары мен шарт-
тарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрі міндетін атқарушының 2016 жылғы 27 маусымдағы № 559 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14170 болып тіркелген, 
2016 жылғы 6 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мына-
дай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға 
рұқсат беру жəне (немесе) ұзарту, сондай-ақ корпоративішілік ауыстыруды жүзеге 
асыру қағидалары мен шарттарында:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат:
1) бірінші санат үшін – жұмыс берушінің өтініші негізінде рұқсат мерзімін бір, екі 

немесе үш жылға ұзарту құқығымен бір, екі немесе үш жыл;
2) екінші жəне үшінші санаттар үшін – он екі ай мерзімге, бірақ үш реттен артық 

емес ұзартумен он екі ай;
3) төртінші санат үшін – ұзарту құқығынсыз он екі ай;
4) маусымдық шетелдік жұмыскерлер үшін – ұзарту құқығынсыз он екі айға дейінгі 

мерзімге беріледі.»;
көрсетілген Қағидаларға 4-қосымшасы осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа ре-

дакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 

Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін баспа жəне электрондық түрде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі Н.Б. Əлтаевке жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрінің 2018 жылғы 28 ақпандағы №75 бұйрығына қосымша

Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат 
беру жəне (немесе) ұзарту, сондай-ақ корпоративішілік ауыстыруды жүзеге 

асыру қағидалары мен шарттарына 4-қосымша

 нысан

 Қайда ________________________________
 (облыстың, Астана, Алматы қалаларының

 жергілікті атқарушы органының атауы)
 Кімнен ________________________________

 (заңды немесе жеке тұлғаның толық атауы)

ӨТІНІШ

 _____________________ облысына (қаласына) ______ адамға, оның ішінде:
 бірінші санат бойынша – ____ адамға,
 олардың ішінде лауазымдары
 (кəсіптері) бойынша: ____________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 екінші санат бойынша – ____ адамға,
оның ішінде лауазымдары (кəсіптері) бойынша (рұқсаттың қолданылу мерзімін 

көрсету қажет (рұқсат берілген/ұзартылған кезде): _______________________________
 _____________________________________________________________________
 үшінші санат бойынша – ____ адамға,
 оның ішінде лауазымдары (кəсіптері) бойынша: ______________________________
 ______________________________________________________________________
 төртінші санат бойынша – ____ адамға,
 оның ішінде лауазымдары (кəсіптері) бойынша: ______________________________
 маусымдық жұмыстарға – ____ адамға шетелдік жұмыс күшін тартуға
 рұқсат беруді/ ұзартуды/ қайта ресімдеуді (қажеттінің асты сызылсын)
 сұраймын.
 Шетелдік жұмыс күші еңбек қызметін жүзеге асыратын экономикалық
 қызмет түрі: ________________________________________________________.
 Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде тартылатын шетелдік
 жұмыскерлерді тартқан кезде:
 Облыс (қала):______________________.
 Шетелдік жұмыскерлер саны: __________ адам, оның ішінде:
 басшы – ___ адам,
 лауазымы ____________________________________________________________;
 менеджерлер – ___ адам,
 оның ішінде лауазымдары (кəсіптері) бойынша: ______________________________
 мамандар – ___ адам,
 оның ішінде лауазымдары (кəсіптері) бойынша: ______________________________
 Жұмыс берушінің (қабылдаушы ұйымның) атауы:_______________________________
 ______________________________________________________________________
 Жұмыс беруші (қабылдаушы ұйым) туралы мəліметтер: _________________________
 ______________________________________________________________________
 Ұйымның меншік нысаны ________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 Құрылған күні 20___ жылғы «____» _________________.
 Қазақстан Республикасының əділет органдарында тіркелгені туралы
 куəлік _________________________________________________________________
 (нөмірі, қашан жəне кім берген)

 жеке сəйкестендіру нөмірі: _______________________________________________,
 бизнес сəйкестендіру нөмірі:_______________________________________________
 Жүзеге асыратын қызмет түрі: ____________________________________________
 Кəсіпкерлік субъектісінің санаты: __________________________________________
 ______________________________________________________________________
 (шағын/орта/ірі кəсіпкерлік субъектісі)
 Мекенжайы, телефон, факс: ______________________________________________
 Қоса берілетін құжаттар: _________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 Шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру/ұзарту/қайта ресімдеу
 қажеттілігінің негіздемесі: _______________________________________________
 ______________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде ауыстырылатын шетелдік
 жұмыскерлерді тартқан кезде
 Шетелдік заңды тұлғаның – жұмыс берушінің толық атауы:
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 Резидент елде тіркелгені туралы деректер:
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 (мемлекеттік тіркеу №, күні жəне тіркеу органының атауы)
 Резидент елдегі салықтық тіркеу нөмірі немесе оның аналогі: _____________________
 ______________________________________________________________________
 Жүзеге асыратын қызмет түрі: ____________________________________________
 ______________________________________________________________________
 Резидент елдегі мекенжайы, телефоны: ____________________________________
 Шетелдік жұмыс күшін тарту қажеттілігінің негіздемесі: ________________________
 ______________________________________________________________________
 Шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру жəне (немесе) ұзарту,
 сондай-ақ корпоративішілік ауыстыруды жүзеге асыру қағидалары мен
 шарттарының 31-тармағына сəйкес шетелдік жұмыскерлерді тартқан кезде:
 Шетелдік заңды тұлға – жұмыс берушінің толық атауы: _________________________
 ______________________________________________________________________
 Резидент елде тіркелгені туралы деректер: __________________________________
 ______________________________________________________________________
 (мемлекеттік тіркеу №, күні жəне тіркеу органының атауы)
 Резидент елдегі салықтық тіркеу нөмірі немесе оның аналогі: ____________________
 ______________________________________________________________________
 Жүзеге асыратын қызмет түрі: ___________________________________________
 ______________________________________________________________________
 Резидент елдегі мекенжайы, телефоны: ____________________________________
 «Қолданыстағы Жұмыс берушілерге шетелдiк жұмыс күшін тартуға
 рұқсат беру мен (немесе) ұзарту, сондай-ақ корпоративішілік
 ауыстыруды жүзеге асыру қағидалары мен шарттарымен таныстым».
 Басшы ________________________________________________________________
 (қолы, тегі, аты-жөні, лауазымы)
 20 ___жылғы «___» ______________
 М.О.
 Өтініш 20 ___жылғы «__» ______________ қарауға қабылданды _________________
 ______________________________________________________________________
 (жауапты адамның тегі, аты-жөні, қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
7 нау рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16542 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 8 ақпан         №42       Астана қаласы 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
әлеуметтік қолдауға құқығы бар жеке тұлғалар 

санаттарының тізбесін бекіту туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 1-бабының 
1-тармағының 20) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік 
қолдауға құқығы бар жеке тұлғалар санаттарының тізбесі бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік қолдау алуға 
құқығы бар адамдар санатының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 143 бұйрығының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10729 болып тіркелген, 2015 
жылғы 29 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жой-
ылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Əлеуметтік саясат 
жəне мемлекеттік органдарды дамыту департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз ба-
сылымдарына, сондай-ақ ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

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

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

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

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

 Қазақстан Республикасының
 Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты  Қаржы министрі
əлеуметтік қорғау министрі ___________________ Б.Сұлтанов
___________________ Т.Дүйсенова
2018 жылғы 8 ақпандағы  2018 жылғы 14 ақпандағы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2018 жылғы 8 ақпандағы №42 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік қолдауға құқығы 
бар жеке тұлғалар санаттарының тізбесі

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексіне (Салық кодексі) сəйкес, жеке та-
быс салығын салуға жататын табыстарынан салық агентінің мүлікті өтеусіз беру түрін-
дегі табыстарын алып тастау жүргізілетін, Қазақстан Республикасының заңна масы на 
сəйкес əлеуметтік қолдауға құқығы бар жеке тұлғалар санаттарына осындай беру күніне:

1) арнаулы мемлекеттік жəрдемақы алушы;
2) мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақыларды алушы;
3) арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді алушы;
4) зейнетақы төлемдерiн алатын мүгедек;
5) он сегіз жасқа толмаған жетім бала жəне (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған бала;
6) «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі 

Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 5-2) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының табысы аз тұлға;

7) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2015 жылғы 21 
мамырдағы № 367 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11512 болып тіркелген) бекітілген əлеуметтік мəні бар аурулардың жəне 
айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулардың тізбесіне кіретін ауруы бар тұлға;

8) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1033 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12733 болып тіркелген) бекітілген екі айдан астам 
еңбекке уақытша жарамсыздық мерзімі белгіленген аурулардың тізбесіне кіретін 
ауруы бар тұлға;

9) «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 68-бабының 
4) тармақшасына, 69-бабының 6) тармақшасына жəне 75-бабының 4-тармағына сəйкес 
бекітілетін, кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерінің тізіміне кіретін ауруы бар 
тұлға болып табылатын жеке тұлғалар жатады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
1 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16458 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 қаңтар            №12        Астана қаласы 

«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің 2017 жылғы 26 маусымдағы 

№387 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің 2017 жылғы 26 маусымдағы № 387 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15398 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 
жылғы 8 тамызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын;

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы 
шарттың есептік жазбасы туралы үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дарты осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

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

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі
министрі   ____________ Т. Сүлейменов
____________ Д. Абаев
2018 жылғы 25 қаңтар   2018 жылғы 19 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2018 жылғы 11 қаңтардағы №12 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 26 маусымдағы №387 бұйрығына 1-қосымша

«Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

(Соңы 14-бетте) 
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3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы 
қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті 
атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

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

2-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 10 

(он) жұмыс күні.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті көрсету мерзіміне кірмейді.
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілетін барынша ұзақ уақыты 

– 15 (он бес) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін барынша ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес үлескерлердің ақшасын тартуға 
рұқсат беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 
көз дел ген мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді 
жауап беру.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
8. Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап 
сенбіні қоса алғанда, түскi үзiлiссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Қабылдау жедел қызмет көрсетусіз «электрондық кезек» тəртібінде көрсетілетін 
қызметті алушының таңдауы бойынша жүзеге асырылады, жылжымайтын мүлiк 
объектiсiнiң орналасқан жерi бойынша көрсетіледі, электрондық кезекті «электрондық 
үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – веб-портал) арқылы броньдауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті өкілі құзыретін растайтын құжат 
жəне жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке ба-
сын сəйкестендіру үшін) бойынша Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін қажет құжаттардың тізбесі:

1) екінші деңгейдегі банктің жобаға қатысуы тəсілімен тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысуды ұйымдастыру кезінде:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтінішті;

құрылыс салушының республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы 
құрылыста жалпы алаңы кемінде он сегіз мың шаршы метр жəне өзге де əкімшілік-
аумақтық бірліктердегі құрылыста кемінде тоғыз мың шаршы метр тұрғын үйлер (тұрғын 
ғимараттар) құрылысының объектілерін өткізу, оның ішінде тапсырыс беруші, мердігер 
(бас мердігер) ретінде жиынтығында кемінде үш жыл тəжірибесін растайтын объектіні 
пайдалануға қабылдау актісі;

мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен немесе меншік 
құқығымен тиесілі жер учаскесіне арналған акті («Жылжымайтын мүлік тіркелемінің» 
мемлекеттік деректер базасы» ақпараттық жүйесінде мəліметтер болмаған кезде);

кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысымен тұрғын үй (тұрғын 
ғимарат) құрылысы жобасының жобалау-сметалық құжаттамасы.

2) тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) қаңқасы тұрғызылғаннан кейін үлескерлердің 
ақшасын тарту тəсілімен тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды ұйымдастыру кезінде: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтінішті;

салынған объектілердің тəжірибесін растайтын объектіні пайдалануға қабылдау 
соңғы бес жыл бойы, оның ішінде тапсырыс беруші, мердігер (бас мердігер) ретінде 
республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы құрылыс кезінде жиынтығында 
жалпы алаңы кемінде алпыс мың шаршы метр жəне өзге де əкімшілік-аумақтық 
бірліктердегі құрылыс кезінде кемінде отыз мың шаршы метр тұрғын үйлерді (тұрғын 
ғимараттарды) Қазақстан Республикасының аумағында салуға жəне объектіні 
пайдалануға қабылдау актісі. Бұл ретте құрылыс салушының еншілес ұйымдарының 
жиынтық тəжірибесі есепке алынады.

мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен немесе меншік 
құқығымен тиесілі жер учаскесіне арналған акті («Жылжымайтын мүлік тіркелемінің» 
мемлекеттік деректер базасы» ақпараттық жүйесінде мəліметтер болмаған кезде);

кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысымен тұрғын үй (тұрғын 
ғимарат) құрылысы жобасының жобалау-сметалық құжаттамасы;

тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) қаңқасының аяқталған құрылысының болуы ту-
ралы инжинирингтік компанияның есебі;

инжинирингтік компаниямен шарт.
Көрсетілген құжаттармен бiрге көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік 

корпорацияға олардың көшiрмелерiн ұсынады. Салыстырып тексеруден кейiн 
құжаттардың түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Жеке басын куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы, мемлекет берген уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) 
құқығымен немесе меншік құқығымен тиесілі жер учаскесінің болуы туралы Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі көзделмесе, Мемлекеттік 
корпорация қызметкері құжаттарды қабылдау кезінде мəліметтерді мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен 
қорғалатын құпияларды құрайтын пайдалануға осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін 
алады. 

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде 
Мемлекеттік корпорация тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру көрсетілетін қызметті 
алушының уəкілетті өкілі құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға нотариал-
ды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік 
корпорацияға мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімі өткенге дейін кемінде бір тəулік бұрын жолдайды.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 
жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат береді.

Мемлекеттік корпорация нəтиженің бір ай бойы сақталуын қамтамасыз етеді, 
одан кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. 
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
беруші Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша бір жұмыс күні ішінде дай-
ын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға 
жібереді.

10. Мыналар мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсетуден бас тарту үшін 
негіз болып табылады:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтердің) анық емес екенінің 
анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне 
мəліметтердің «Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 29 шілдедегі 
№ 352 бұйрығында (нормативтік құқықтық актілерінің тізілімінде № 14188 тіркелген) 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызмет алушыға қатысты белгіленген мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алуды талап ететін қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым 
салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы.

3-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету мəселелері 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауа-
зымды тұлғаларының, мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның 

қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазым-
ды адамдарының мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету мəселелері бойынша 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда веб-порталы арқылы пошта бойынша немесе 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 
мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оны 
тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар мен телефондар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жіберіледі.

Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда 
қабылданғанын растау оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні шағымның 
екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Шағымды веб-портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» шағым туралы ақпарат алуға болады, оны мемлекеттік органда өңдеу 
(жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі жасау, қарау немесе қараудан бас 
тарту нəтижелер бойынша жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына немесе Мемлекеттік корпорацияға келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді 
жауап пошта байланысы арқылы көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі неме-
се көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде немесе Мемлекеттік корпорацияда 
қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету сапасын 
бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағым бере алады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Мемлекеттік көрсетілген қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 
сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік корпорациялар арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
көрсету ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің – www.mid.gov.kz, «Мемлекеттік қызметтер» бөлімі, «Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері комитеті» бөлімі; 

2) Мемлекеттік корпорацияның – www.gov4c.kz интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны: 1414, 8 800 080 7777.

«Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан

(Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бар
көрсетілетін қызметті берушінің бланкісі)

Үлескерлердің ақшасын тартуға
№ ___ рұқсат

________________ 20__ ж. «___» _________
 (орналасқан жері)

Осы рұқсат
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (жер учаскесінің кадастрлық нөмірі, орналасқан жері)

бойынша орналасқан, ауданы ______________, _________қабатты тұрғын үй
(тұрғын ғимарат) салу үшін______________________________________________
_____________________________________________________________________
 (құрылыс салушы жəне уəкілетті компанияның толық атауы, 
бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)

үлескерлердің ақшасын тартуға берілді.
 
Жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес объектіні пайдалануға енгізу мерзімі 20__ 

жылғы «___» _________.
 Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат объектіні пайдалануға беру мерзіміне дейін 

заңды күшінде болады.

Əкім (Əкімнің орынбасары)
______________________________________________
 (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)

Мөрдің орны (болған жағдайда)
 

«Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
_____________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің атауы)
əкімі_________________________________

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

Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру туралы өтініш
______________________________________________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың 

деректемелері, байланыс телефоны, заңды тұлғаның атынан əрекет ететін жеке тұлға 
– өтініш берушінің мекенжайы)

______________________________________________________________________
 (заңды тұлғаның атынан осы өтінішті беруге өтініш берушінің өкілеттіктерін 

растайтын, _______________________________________________________________
_________________ нотариалды немесе өзге жолмен куəландырылған құжатқа сілтеме)

______________________________________________________________________
 (өтініш берушінің жұмыс орны жəне лауазымы,
_____________________________________________________________________

 тұрғылықты жері, заңды мекенжайы)
_____________________________________________________________________ 
(орналасқан жері, жер учаскесінің кадастрлық нөмірі)

бойынша орналасқан, ауданы ___________, __________қабатты тұрғын үй (тұрғын 
ғимарат) салу үшін үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беруіңізді сұраймыз.

Жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес объектіні пайдалануға беру мерзімі 20__ 
жылғы «___» _______.

Өтініш берушілер мен осы өтінішті берген заңды тұлғаның бірінші басшылары 
өтінішке қоса берілген құжаттардың шынайылығына, сондай-ақ осы өтінішті қарауға 
байланысты сұрау салынатын ақпараттың жергілікті атқарушы органға уақтылы 
ұсынылуына толық жауап береді.

Қосымша (жіберілетін құжаттардың атауы жазылған тізбені, даналар санын жəне 
олардың əрқайсысының парақ санын көрсету керек):

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын мəліметтерді 
пайдалануға келісемін ______ 20 __ жылғы « __» _______

 __________________________________
 (Құрылыс салушының қолы, күні)
 _________________________________
 (Уəкілетті компанияның қолы, күні)

«Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

нысан
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (құрылыс салушы жəне уəкілетті компанияның толық атауы)
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) мемлекеттік 
қызмет көрсетуге (Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру) құжаттарды 
қабылдаудан Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге 
сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты бас тартады, 
атап айтқанда:

 Жоқ құжаттардың атауы: 
1) ___________________________________________________________________
2) ______________________________________   _____________________________
3) . . . 
 Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
 ______________________________________ ______________________________
 (Тегі, Аты, Əкесінің аты (болған жағдайда))   (қолы)
 (мемлекеттік корпорациясы қызметкері) 
 
Орындаушы: (Тегі, Аты, Əкесінің аты (болған жағдайда)) _____________________
Телефоны ____________
Алдым: ______________________________ ________________________________ 
(Тегі, Аты, Əкесінің аты (болған жағдайда)) көрсетілетін қызметті алушының қолы
20 __ жылғы «__» _________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2018 жылғы 11 қаңтардағы №12 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 26 маусымдағы №387 бұйрығына 2-қосымша

«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы ту-
ралы үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы тура-
лы үзін ді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

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

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпора-
ция) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 6 

(алты) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет көрсету мерзіміне кірмейді.
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілетін барынша ұзақ уақыты 

– 15 (он бес) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін барынша ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысу туралы шарттың есептік жазбасы туралы үзінді беру немесе осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне 
негіздер бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
дəлелді жауап беру.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
8. Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап 
сенбіні қоса алғанда, түскi үзiлiссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Қадылдау жедел қызмет көрсетусіз «электрондық кезек» тəртібінде көрсетілетін 
қызметті алушының таңдауы бойынша жүзеге асырылады, жылжымайтын мүлiк 
объектiсiнiң орналасқан жерi бойынша көрсетіледі, электрондық кезекті «электрондық 
үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – веб-портал) арқылы броньдауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті өкілі құзыретін растайтын құжат 
жəне жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке ба-
сын сəйкестендіру үшін) бойынша Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін қажет құжаттардың тізбесі:

1) Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша шартқа(-тарға) өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы шартты 
/ қосымша келісімді талап ету құқықтарын басқаға беру туралы шартты есепке қою / 
шартты есептен шығару туралы өтініш;

2) Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорының тұрғын үй құрылысына кепілдік 
беруі туралы шартты немесе жергілікті атқарушы органның үлескерлердің ақшасын 
тартуға рұқсат беру туралы шешімі;

3) Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың, Шартқа қосымша 
келісімнің (болған жағдайда) түпнұсқасы.

Көрсетілген құжаттармен бiрге көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік 
корпорацияға олардың көшiрмелерiн ұсынады. Салыстырып тексеруден кейiн 
құжаттардың түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Жеке басын куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі көзделмесе, Мемлекеттік 
корпорация қызметкері құжаттарды қабылдау кезінде мəліметтерді мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорға-
латын құпияларды құрайтын пайдалануға осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады. 

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде 
Мемлекеттік корпорация тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру көрсетілетін қызметті 
алушының уəкілетті өкілі құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға нотариал-
ды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік 
корпорацияға мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімі өткенге дейін кемінде бір тəулік бұрын жолдайды.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 
жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан 
бас тарту туралы қолхат береді.

Мемлекеттік корпорация нəтиженің бір ай бойы сақталуын қамтамасыз етеді, 
одан кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. 
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
беру ші Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша бір жұмыс күні ішінде дай-
ын құжат тарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға 
жібереді.

10. Мыналар мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсетуден бас тарту үшін 
негіз болып табылады:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтердің) анық емес екенінің 
анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің 
жəне мəліметтердің «Жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй құрылысына 
үлестік қатысу туралы шарттарды, сондай-ақ олар бойынша талап ету құқықтарын 
басқаға беру туралы шарттарды есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 30 қыркүйектегі 
№ 434 бұйрығында (нормативтік құқықтық актілерінің тізілімінде № 14311 тіркелген) 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызмет алушыға қатысты белгіленген мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алуды талап ететін қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым 
салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының, 

мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазым-
ды адамдарының мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету мəселелері бойынша 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілген қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда веб-порталы арқылы пошта бойынша немесе 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 
мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оны 
тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген 
мекенжайлар мен телефондар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына 
жіберіледі.

Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы түскен шағымның Мемлекеттік корпо-
рация кеңсесінде қабылданғанын растау оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне 
тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) 
болып табылады.

 Шағымды веб-портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» шағым туралы ақпарат алуға болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті өңдеу (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі жасау, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына немесе Мемлекеттік корпорацияға келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді 
жауап пошта байланысы арқылы көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі немесе 
көрсетілетін қызметті берушінің, тиісті жергілікті атқарушы органның кеңсесінде не-
месе Мемлекеттік корпорацияда қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағым бере алады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Мемлекеттік көрсетілген қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 
сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік корпорациялар арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
көрсету ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің – www.mid.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» тарауы, 

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті» тарауы; 

2) Мемлекеттік корпорацияның – www.gov4c.kz интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығының телефоны: 1414, 8 800 080 7777.

 «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы 
туралы үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан

Шартты (-тарды)/шартқа өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы 
қосымша келісімді есепке қою туралы/шартты есептен шығару туралы үзінді
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 «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы 
туралы үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан

Əкімі
(көрсетілетін қызметті берушінің атауы)

_____________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)

_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы,

        _____________________________________
заңды тұлғаның атынан əрекет ететін 

жеке тұлғаның Т.А.Ə.)
_____________________________________

(жеке тұлғаны куəландыратын
_____________________________________

құжат деректемелері
_____________________________________

байланыс телефоны, мекенжайы)

Шартқа(-тарға) өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы шартты 
қосымша келісімді / талап ету құқықтарын басқаға беру туралы шартты есепке 

қою / шартты есептен шығару туралы
ӨТІНІШ

 
Ұсынылған құжаттардың негізінде Сізді тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу ту-

ралы шарттарды есепке алу журналына жазба енгізіп, тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысу туралы шартты/шартқа өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу туралы 
қосымша келісімді/талап ету құқықтарын басқаға беру туралы шартты есепке алуды/
шартты есептен шығаруды сұраймыз (қажеттісін таңдау).

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын мəліметтерді 
пайдалануға келісемін ______ 20 __ жылғы « __» _______

Уəкілетті компанияның атауы
____________________ /___________________/20____ ж. «_____» _______________
Қолы уəкілетті өкілдің Т.А.Ə. (болған жағдайда)

«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы 
туралы үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

нысан
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (құрылыс салушы жəне уəкілетті компанияның толық атауы)
_____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
 қолхат

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсетуге (Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру) 
құжаттарды қабылдаудан Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты 
бас тартады, атап айтқанда:

 Жоқ құжаттардың атауы: 
1) ___________________________________________________________________
2) ______________________________________   ______________________________
3) . . . 
 Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
 ______________________________________ ______________________________
 (Тегі, Аты, Əкесінің аты (болған жағдайда))   (қолы)
 (мемлекеттік корпорацияның қызметкері) 
 
Орындаушы: (Тегі, Аты, Əкесінің аты (болған жағдайда)) _____________________
Телефоны ____________
Алдым: ______________________________ ________________________________ 
(Тегі, Аты, Əкесінің аты (болған жағдайда)) көрсетілетін қызметті алушының қолы
20 __ жылғы «__» _________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
12 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16338 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 қаңтар            №14          Астана қаласы 

«Минералды шикізатты кеден аумағынан тыс жерде қайта 
өңдеудің кедендік рәсімімен орналастыруға қорытынды 
(рұқсат құжатын) беру» 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 «Минералды шикізатты кеден аумағынан тыс жерде 
қайта өңдеудің кедендік рəсімімен орналастыруға қорытынды (рұқсат құжатын) беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді 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 тіркелген 
күннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəй-
кес іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвес-
тициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

 Қазақстан Республикасының  Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

 «КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі  Ұлттық экономика министрінің
__________________Т. Сүлейменов міндетін атқарушы 
2018 жылғы «___»_________  ______________Р. Дəленов
   2018 жылғы «___»_________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2018 жылғы 11 қаңтардағы №14 бұйрығымен бекітілген

 
«Минералды шикізатты кеден аумағынан тыс жерде қайта өңдеудің кедендік 

рəсімімен орналастыруға қорытынды (рұқсат құжатын) беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Минералды шикізатты кеден аумағынан тыс жерде қайта өңдеудің кедендік 
рəсімімен орналастыруға қорытынды (рұқсат құжатын) беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасын тапсырған сəттен ба-

стап – күнтізбелік 15 (он бес) күн; 
2) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат 

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

– 30 (отыз) минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – осы стандартқа қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша минералды шикізатты кеден аумағынан тыс жерде қайта өңдеудің кедендік 
рəсімімен орналастыруға қорытынды (рұқсат құжатын) (бұдан əрі – қорытынды (рұқсат 
құжа ты)) не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында белгі лен-
ген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап 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 нəтижесін беру сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз, 
кезек күту тəртібімен көрсетіледі. 

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.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі нотариалды бекітілген сенімхаты 
бойынша) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

осы стандартқа қосымшаға сəйкес нысан бойынша қорытындының (рұқсат 
құжатының) жобасы;

шарттың (келісімшарттың) көшірмесі, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда 
тараптардың ниетін растайтын өзге құжаттың көшірмесі; 

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде көзделген минералды шикізатты өндірудің заңдылығын куəландыратын 
құжаттар көшірмесі;

минералды шикізатты иеленудің заңдылығын куəландыратын құжаттардың 
көшірмесі.

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

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

2) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметтіне немесе мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу 
туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы.

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

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

адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының атына не: 010000, Астана қаласы, Қабанбай ба-
тыр даңғылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша Министрлік 
басшысының атына беріледі. 

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы, «электрондық үкімет» веб-порталы не 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол 
беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы:
жеке тұлғаның шағымында – оның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), 

пошталық мекенжайы.
заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 

жəне күні көрсетіледі.
Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Шағымды қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), берілген 

шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оның көрсетілетін қызметті 
алушының немесе Министрліктің кеңсесінде тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркеу 
күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады

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

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпаратқа қол жеткізуге болады, ол көрсетілетін қызметті 
беруші өтінішті (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгі, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) өңдеу барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуы 
тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта, «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызмет 
берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

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

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

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

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

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайы comprom.mid.gov.kz интер-
нет-ресурсында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері 
жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары comprom.mid.gov.kz ин-
тернет-ресурсында орналастырылған.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2018 жылғы 11 қаңтардағы №14 бұйрығына қосымша

Нысан
 
Минералды шикізатты кеден аумағынан тыс жерде қайта өңдеудің кедендік 

рəсімімен орналастыруға қорытынды (рұқсат құжаты)

№ ____/_____201 /_________ 
________________________________________________________________

(қорытындыны беретін мемлекеттік органның атауы)
________________________________________________________________
(заңды тұлғалар үшін толық ресми атауы жəне заңды мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі/жеке тұлғалар үшін тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда) (бұдан 
əрі-Т.А.Ə.А), жеке басын куəландыратын құжаттың деректері, тұрғылықты жері) ____
_________________________________________________________________ берілді

Өткізу түрі _____________________________________________________________
(өткізу түрі)
____________________________________________________________________
(бірыңғай тізбе бөлімі) (Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық 

қызметінің тауар номенклатурасының коды 
(бұдан əрі - ЕЭАҚ СЭҚ ТН коды *)

Тауар атауы Саны Өлшем бірлігі

Алушы/жіберуші ________________________________________________________
  (атауы, заңды мекенжайы, елі)
_____________________________________________________________________
Межелі ел/жіберуші ел __________________________________________________
Əкелу (əкету) мақсаты ___________________________________________________
Уақытша əкелу (əкету) мерзімі: ____________________________________________
Негізі: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Қосымша ақпарат _____________________________________________________
Транзит елі ___________________________________________________________
   (аумақ бойынша транзит)
Қолы_________ Күні________

Қорытынды_________________ қолданыста болады
___________________________
 (Т.А.Ə.А.)
___________________________
 Мөр орны 

<*> - жолдары тауарлардың санатына қойылатын талаптарды ескере отырып 
толтырылады

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
9 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16332 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 

ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ 
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 12 ақпан                 №30-НҚ           Астана қаласы 

«Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік 
құжаттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 

төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы №249-нқ 
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттарды бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Құрылыс жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы 
№ 249-нқ бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 16073 болып тіркелген, 2017 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылыстың 
сметалық құнын айқындау жөніндегі нормативтік құжатта: 

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Сметалық жалақы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының нормалары 

ескеріле отырып жəне мемлекеттік статистика деректері бойынша айқындалады.
«Ұлттық əл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабының 

2-тармағының негізінде Ұлттық əл-ауқат қорының Директорлар кеңесі бекітетін 
қағидаларға сəйкес бір көзден сатып алу тəсілімен өнім берушіні таңдау арқылы дауыс 
беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы Ұлттық əл-ауқат 
қорына тікелей немесе жанама тиесілі мұнай-газ кешені ұйымдарының күшімен салу 
жоспарланған объектілер бойынша сметалық жалақы дауыс беретін акцияларының 
(қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы Ұлттық əл-ауқат қорына тікелей немесе 
жанама тиесілі ұйымдардың ішкі құжаттарына сəйкес жұмысшы кəсіптерінің тарифтік 
сеткасының негізінде айқындалады.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Құрылыс жəне 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нор-
малар басқармасы:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшір-
мелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орта лығы» 
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 бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігі Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 
комитетінің Құқықтық қамтамасыз ету басқармасына осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 
комитеті төрағасының салаға жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
Құрылыс жəне тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 

істері комитетінің төрағасы М.ЖАЙЫМБЕТОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
22 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16415 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 18 қаңтар            №39            Астана қаласы 

«Жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың және қорғаудың үлгілік 
қағидаларын, қалалар мен елді мекендердің аумақтарын 
абаттандырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
20 наурыздағы №235 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы 

бұйырамын: 
1. «Жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың жəне қорғаудың үлгілік қағидаларын, қалалар 

мен елді мекендердің аумақтарын абаттандырудың қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 
235 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10886 
болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 14 мамырда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толыктыру енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың жəне қорғаудың 
үлгілік қағидаларында: 

3-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) абаттандыру – сол немесе өзге аумақты құрылыс жəне мақсаты бойынша 

қалыпты пайдалану үшін жарамды жағдайға келтіру, халықтың дені сау, жайлы жəне 
мəдениетті өмір сүру жағдайын жасау мақсатында жүзеге асырылатын жұмыстардың 
(аумақтарды инженерлік дайындау жəне қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жолдарды салу, 
коммуникациялық желілерді жəне сумен жабдықтау, кəріз, энергиямен жабдықтау 
құрылыстарын, жабындар құрылғыларын дамыту, монументті өнердің шағын сəулеттік 
нысандары мен объектілерін орналастыру, көгалдандыруды жобалау, шу деңгейін 
азайту, микроклиматты жақсарту, ауа бассейнін, ашық су айдындары мен топырақты 
ластанудан қорғау бойынша) жəне көрсетілетін қызмет (аумақтарды құрғатуға жəне 
көгалдандыруға тазалау, жинау, санитариялық тазалау бойынша) жиынтығы;»;

23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«23) уəкілетті орган – жасыл екпелерді күтіп-ұстау жəне қорғау мəселелерін рет-

теу саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органның 
құрылымдық бөлімшесі;»;

6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасында көзделген аумақтардағы 

көгалдандыру жөніндегі барлық жұмыс түрлерi бекітілген жобалар бойынша орындала-
ды. Аталған жұмыс түрлері Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі саласындағы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

7. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау мыналарды қамтиды:
1) жасыл екпелерді отырғызу;
2) ағаштардың діңгек қуысын орнатумен қыртыстарды қопсыту, ағаштарды ақтау, 

жасыл қоршамды қию, ағаштардың діңін көтеру, ағаш өскіндерін жою;
3) гүлзарлар, көгалдарды орналастыру, арамшөптерді отау, шөптерді шабу, қысқы 

кезеңде раушан гүлдерін жауып ұстау;

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 
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4) бүкіл вегетациялық кезең бойы жасыл екпелерді суару;
5) авариялық, құрғаған, жасамыс ағаштарды жəне бұталарды санитариялық кесу, 

ұшарбасты қалыптастыру;
6) тыңайтқыштар салу;
7) жасыл екпелердің зиянкестерімен жəне ауруларымен күресу.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«9. Ағаштарды жасарту жəне қалың өскен ағаштарды сирету іс-шаралар вегетация 

басталғанға дейін немесе күздің соңында жүргізіледі.»;
17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«17. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау жəне қорғау бойынша қызмет көрсетуді, сондай-

ақ жалпыға ортақ жерлердегі жасыл екпелерді түгендеу жəне орман-патологиялық 
зерттеу жүргізуді ұйымдар жүзеге асырады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қалалар мен елді мекендердің аумақтарын 
абаттандырудың үлгілік қағидаларында: 

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) абаттандыру – сол немесе өзге аумақты құрылыс жəне мақсаты бойынша 

қалыпты пайдалану үшін жарамды жағдайға келтіру, халықтың дені сау, жайлы жəне 
мəдениетті өмір сүру жағдайын жасау мақсатында жүзеге асырылатын жұмыстардың 
(аумақтарды инженерлік дайындау жəне қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жолдарды салу, 
коммуникациялық желілерді жəне сумен жабдықтау, кəріз, энергиямен жабдықтау 
құрылыстарын, жабындар құрылғыларын дамыту, монументті өнердің шағын сəулеттік 
нысандары мен объектілерін орналастыру, көгалдандыруды жобалау, шу деңгейін 
азайту, микроклиматты жақсарту, ауа бассейнін, ашық су айдындары мен топырақты 
ластанудан қорғау бойынша) жəне көрсетілетін қызмет (аумақтарды құрғатуға жəне 
көгалдандыруға тазалау, жинау, санитариялық тазалау бойынша) жиынтығы;»;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын: 
«5-1. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасында көзделген аумақтардағы абат-

тандыру жөніндегі барлық жұмыс түрлерi бекітілген жобалар бойынша орындалады. 
Аталған жұмыс түрлері Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі саласындағы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Жалпыға ортақ пайдаланылатын орындарды жинау жəне күтіп-ұстау қызмет 

көрсетудің мынадай түрлерін қамтиды: 
1) ұсақ жəне тұрмыстық қоқыстар мен қалдықтарды жинау жəне шығару;
2) ірі көлемді қоқыстар мен қалдықтарды жинау жəне шығару;
3) сыпыру;
4) қамысты, қурайды, шөптерді жəне басқа да жабайы өсімдіктерді шабу жəне 

шығару;
5) қоршаулар мен шағын сəулет нысандарын ағымдағы жөндеу жəне сырлау.»;
32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«32. Алаңдардың саны, орналасуы мен жабдықталуы сəулет, қала құрылысы жəне 

құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сəйкес болуы тиіс.».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшір-
мелерін 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 тіркел-
ген  нен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақша ларына сəй-
кес іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Респуб ликасы Инвес-
тициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы
Энергетика министрі  Энергетика министрінің
___________ Қ.Бозымбаев  міндетін атқарушы
2018 жылғы «     »______________ ___________ М. Досмұхамбетов
   2018 жылғы 19 қаңтар 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
5 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16308 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 19 қаңтар            №41             Астана қаласы 

Жеңіл және жиһаз өнеркәсібі тауарларының үлгілік 
конкурстық құжаттамасын бекіту туралы

«Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 16-бабының 7) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Жеңіл жəне жиһаз өнеркəсібі тауарларының үлгілік 
конкурстық құжаттамасы бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
___________ Б. Сұлтанов
2018 жылғы 24 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2018 жылғы 19 қаңтардағы №41 бұйрығымен бекітілген

Жеңіл жəне жиһаз өнеркəсібі тауарларының
үлгілік конкурстық құжаттамасы*

__________________________________________________________________
(тапсырыс берушінің (бірыңғай ұйымдастырушының) толық атауы

__________________________________________________________________
(конкурстық құжаттаманы бекіткен адамның Т.А.Ə.)

Шешім № _____ Күні_________

Конкурстық құжаттама
__________________________________________________________________

(сатып алу мəнінің түрі)
__________________________________________________________________

(конкурстың атауы)
Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен бір тұлғаны білдіретін ұйымдастырушылар 

үшін көрсетілмейді) ____________________________________________________
__________________________________________________________________

(атауы, орналасқан жері, БСН, банк деректемелері көрсетіледі)

Тапсырыс берушінің өкілі (тапсырыс берушімен бір тұлғаны білдіретін
ұйымдастырушылар үшін көрсетілмейді)  _______________________________
__________________________________________________________________

 (Т.А.Ə., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)

Ұйымдастырушы (бірыңғай ұйымдастырушы)  ____________________________
___________________________________________________________________

(атауы, орналасқан жері)
Өтінімді қамтамасыз етуді енгізу үшін банк деректемелері
___________________________________________________________________

(үйымдастырушының БСН жəне ұйымдастырушының банк шоты)
Ұйымдастырушының (бірыңғай ұйымдастырушының) өкілі __________________
___________________________________________________________________

(Т.А.Ə., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)
Конкурстық комиссияның хатшысы _____________________________________
___________________________________________________________________

(Т.А.Ə., ЖСН, лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Конкурс қоса берілген лоттардың тізбесіне сəйкес өнім берушіні (лерді) таңдау 

мақсатында өткізіледі.
2. Осы конкурстық құжаттама (бұдан əрі – КҚ) мыналарды:
1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сəйкес лоттардың тізбесін (бекітілген жылдық жоспар 

негізінде қалыптастырылады);
2) осы КҚ-ға 2-қосымшаға сəйкес, сатып алынатын жеңіл жəне жиһаз өнеркəсібі 

тауарларының сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне 
пайдалану сипаттамаларын қамтиды.

3) конкурсқа қатысуға келісім;
4) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабының 

4-тармағына сəйкес неғұрлым сапалы тауарды ұсынатын конкурсқа қатысушыны 
айқындау мақсатында конкурстың қатысушысын айқындау кезінде конкурстық комис-
сия ескеретін міндетті өлшемшарттардың тізбесін қамтиды;

5) тауарды мемлекеттік сатып алу бойынша осы конкурс үшін бөлінген сома ______ 
теңгені құрайды.

Осы конкурс үшін бөлінген сома лоттар бөлінісінде мынаны құрайды:
лот № Тауардың атауы Лот бойынша бөлінген сома (теңге)

{лот №} {тауардың____ атауы} {лот бойынша____бөлінген___сома}
3. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінім-

мен қоса тауарларды сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурс-
қа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді төменде келтірілген нысандардың бірінде енгізеді:

1) мынадай банктік шотқа орналастырылатын ақшаның кепілді ақшалай жарнасын: 
ұйымдастырушының атауы, БСН, банк деректемелері;

2) электрондық көшірмесін мемлекеттік сатып алу веб-порталында (бұдан əрі веб-
портал) орналастырыла отырып, қағаз жеткізгіштегі не электрондық құжат нысанындағы 
банк кепілдігі. Электрондық көшірмесін мемлекеттік сатып алу веб-порталында ор-
наластырыла отырып, қағаз жеткізгіштегі банк кепілдігі ұсынылған жағдайда қағаз 
жеткізгіштегі банк кепілдігінің түпнұсқасы конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынудын соңғы 
мерзіміне дейін ұйымдастырушыға ұсынылады.

3) осы КҚ-ға 2-қосымшада көрсетілген құжаттардың көшірмесі. 
4. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі конкурсқа 

қатысуға өтінімнің өз мерзімінен кем болмауға тиіс.

* Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау, ұйымдастырушы немесе 
тапсырыс беруші тарапынан конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру, əлеуетті 
жеткізушілердің тендерге қатысуға өтінімдердін тіркеу жəне ресімдеу, конкурсқа қатысуға 
өтінімдер беру, конкурсқа қатысуға өтінімдерді өзгерту жəне оларды қайтарып алу, 
конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу, конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурстық 
баға ұсыныстарын бағалау жəне салыстыру жəне конкурстың жеңімпазын анықтау, 
конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етуді қайтару, конкурс қорытындысы бойын-
ша мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу тəртібі, əлеуетті жеткізушілерге жұмыс 
тəжірибесі бойынша қойылатын талаптарды көздейтін конкурстық құжаттаманың ережесі, 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
12590 болып тіркелген) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымша 
болып табылатын Конкурстық құжаттаманың ережелеріне сəйкес ресімделеді.

Конкурстық құжаттамаға 1-қосымша

Лоттар тізбесі (бекітілген жылдық жоспар негізінде қалыптастырылады)
Конкурстың №  ________________________________________
Конкурстың атауы______________________________________
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* Тауарлардың, толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі.

Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың
техникалық сипаттамасы

Конкурстың № _______________________________
Конкурстың атауы ____________________________
Лоттың № ___________________________________
Лоттың атауы ________________________________

№ Техникалық ерекшелік талаптары Сипаты
1 Тауардың функционалдық сипаттамалары (негізгі функциясы, 

мақсаты, пайдалануы, тауарды қолдану саласы көрсетіледі)
2 Тауардың техникалық сипаттамалары

(материалдардың, тетіктердің жəне т.б. толық сипаты, 
соның ішінде матаның немесе басқа да материалдардың, 
фурнитураның түсі, түрі, жəне т.б. көрсетіледі)

3 Тауардың сапалық жəне пайдалану сипаттамалары
(тауардың сапалық жəне пайдалану сипаттамалары (тауардың 
қажет етілетін қызмет ету мерзімі, тауарға кепілдіктің болу 
қажеттілігі жəне т.б.көрсетіледі)

4 Тауар туралы өзге де мəліметтер
(Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары 
(бар болғанда) жəне тауар туралы өзге де мəліметтер, 
соның ішінде нормативтік-техникалық құжаттар, қажетті 
ерекшеліктер, жоспарлар, сызбалар, эскиздер, олар бар 
болғанда) көрсетіледі)

5 Əлеуетті өнім берушінің өндірістік ресурстарына қойылатын талап
(Тауарды жасау кезінде пайдаланылатын меншік немесе жал-
дау құқығындағы өндірістік үй-жайлардың болуын растайтын 
құжаттарды, (мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабар-
ландыруды орналастырылған күннен кейін берілген көрсетілген 
мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама жəне (немесе) 1 жыл-
дан кем емес мерзімге жалдау шарты жəне өндірістік алаңдарды 
қабылдау жəне тапсыру актісі) ұсыну туралы талап көрсетіледі)

6 Тауарды жасау кезінде пайдаланылатын өзіндік/жалға алынған 
өндірістік жəне (немесе) технологиялық жабдықтардың болуы 
туралы талап
(өзіндік/жалға алынған өндiрiстік жəне (немесе) технологиялық 
жабдықтар туралы мəлiметтерді міндетті түрде беру 
жөнiндегi талаптарды көрсету қажет (тауарды жасау үшiн 
пайдаланылатын техникалық құжаттама қоса берілген 
жабдықтардың тiзiмi), меншік құқығын растаушы құжаттар, 
егер жалға алынған болса кімнен көрсетілсін жəне жалға 
берушінің меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін)

7 Сəйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген, 
өндірістің жай-күйінің талдауын қоса бере отырып, техникалық 
регламенттердің талаптарына сəйкес сериялық өндіріске 
сəйкестік сертификатының болуы/болмауы туралы талап

8 Тауарды тапсырыс берушіге жеткізу кезінде қажетті ілеспе 
қызметтерге жəне олар жүргізілетін орынға қойылатын талап 
(қажет болған жағдайда тауарларды монтаждау, тексеру жəне 
сынау үшін қосымша талаптар жəне т.б. көрсетіледі)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
12 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16339 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 22 қаңтар           №42          Астана қаласы 

Жүзеге асырылатын міндеттерді орындау үшін қажетті 
және жеткілікті дербес деректердің тізбесін бекіту туралы

«Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңының 25-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отқан жүзеге асырылатын міндеттерді орындау үшін қажетті жəне 
жеткілікті дербес деректердің тізбесі бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Жүзеге асырылатын міндеттерді орындау үшін қажетті жəне жеткілікті дербес 

деректердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары - Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа технологиялар 
министрінің 2013 жылғы 13 қыркүйектегі № 281 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 8818 нөмірімен тіркелген, «Егемен Қазақстан» 
газетінде 2014 жылғы 15 қаңтарда № 8 (28232) жарияланды);

2) «Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігі жүзеге асыратын 
міндеттерді орындау үшін қажетті жəне жеткілікті дербес деректердің тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2013 жылғы 18 
қарашадағы № 899 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 
№ 8962 нөмірімен тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2014 жылғы 10 сəуірде № 
69 (28293) жарияланды) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Кадр жұмысы 
департаменті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

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

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің Жауапты хатшысына жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2018 жылғы 22 қаңтардағы №42 бұйрығымен бекітілген

Жүзеге асырылатын міндеттерді орындау үшін қажетті жəне жеткілікті дербес 
деректердің тізбесі

№ Дербес деректердің атауы
1 Тегі
2 Аты
3 Əкесінің аты (болған жағдайда)
4 Тегін, атын, əкесінің атын ауыстыру туралы мəлімет (болған жағдайда)
5 Тегі мен атының транскрипциясы
6 Туу туралы мəліметтер: 

туған күні, айы, жылы;
туған жері;

7 Ұлты
8 Жынысы
9 Жеке куəлік құжатының деректері:

құжаттың атауы;
нөмірі;
берген күні;
қолданылу мерзімі;
құжатты берген орган;

10 Азаматтығы туралы деректер:
азаматтығы (бұрынғы азаматтығы);
Қазақстан Республикасының азаматтығын алған күні;
Қазақстан Республикасының азаматтығын алу негізі;
Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған күні;
Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылу негізі;
Қазақстан Республикасының азаматтығын қайта алған күні;
Қазақстан Республикасының азаматтығын қайта алу негізі

11 Жеке сəйкестендіру нөмірі (ЖСН)
12 Портреттік бейнесі (цифрланған суреті)
13 Қолы
14 Тұрғылықты мекенжайы
15 Байланыс телефондарының нөмірлері
16 Электронды поштаның мекенжайы
17 Заңды мекенжайы, заңды мекенжайын тіркеген (тіркеуден шығарған) күні
18 Еңбек кітапшасы туралы мəліметтер:

нөмірі;
сериясы;
берген күні;
ондағы жазбалар;

19 Мемлекеттік жəне ведомстволық наградалар, грамоталар, алғыс хаттар ту-
ралы мəлімет;
Награда атауы немесе аты;
Марапаттау туралы нормативтік актінің күні мен түрі

20 Медициналық қорытындылардың нəтижелері туралы мəлімет
21 Əлеуметтік жеңілдіктер жəне əлеуметтік мəртебе туралы мəліметтер: 

жеңілдіктер мен мəртебені ұсыну үшін негіз болып табылатын құжатты берген 
органның атауы;
құжат, сериясы, нөмірі, берілген күні;
мүгедектік себебі, мүгедектік тобы;
Семей сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан жапа шек-
кенге жеңілдіктер құқығын растайтын куəлік;
Арал маңы экологиялық апаты салдарынан жапа шеккенге жеңілдіктер 
құқығын дəлелдейтін куəлік

22 Ағымдағы уақыттағы еңбек қызметі туралы деректер:
лауазымының, құрылымдық бөліністің, ұйымның, оның атауын толық көрсету;
жалпы жəне үздіксіз еңбек өтілі;
мекенжайлары жəне телефондары, сондай-ақ оларда бұрын атқарған 
лауазымының толық атауын жəне осы ұйымдарда жұмыс істеген уақытын 
көрсете отырып, басқа ұйымдардың деректемелері

23 Білімі, біліктілігі жəне арнайы атақтарының немесе арнайы даярлығының бар-
жоғы туралы мəлімет:
оқу орнына түскен күні (оқу орнынан шыққан күні);
дипломның, куəліктің, аттестаттың немесе білім беру мекемесін бітіргені тура-
лы басқа да құжаттың сериясы, нөмірі, берілген күні;
білім беру мекемесінің атауы жəне орналасқан жері;
факультеті немесе бөлімшесі, білім беру мекемесін бітіргеннен кейінгі 
біліктілігі жəне мамандығы;
ғылыми деңгейі;
ғылыми атағы;
шетел тілдерін білу

24 Біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау туралы мəліметтер:
біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау туралы құжаттың сериясы, нөмірі, 
берілген күні;
білім беру мекемесінің атауы жəне орналасқан жері;
білім беру мекемесін бітіргеннен кейінгі біліктілігі жəне мамандығы

25 Жеке табыс салығы мен мүлік бойынша декларация тапсырылғаны туралы 
мəліметтер

26 Əскери міндетті адамдарды жəне əскери қызметке шақыруға жататын адам-
дарды əскери есепке алу туралы мəліметтер:
əскери билеттің сериясы, нөмірі, берілген (тапсырған) күні;
əскери билетті берген органның атауы;
əскери есепке алу мамандығы;
əскери атағы;
есепке алу/шығару туралы деректер;
əскери қызметтен босату негізі

27 Жанұялық жағдайы туралы мəлімет:
тұрмыста бар-жоғы;
неке қию туралы куəлік деректері;
неке бұзу туралы куəлік деректері;
жұбайының тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда);
жұбайының жеке басын куəландыратын құжаттың деректері;
туыстық деңгейі;
отбасының басқа мүшелерінің, қарауындағы адамдардың тегі, аты, əкесінің 
аты (болған жағдайда) жəне туған күндері;
балаларының (оның ішінде асырап алған, қарауындағы) бар-жоғы жəне 
олардың жасы

28 Соттылығының болуы (болмауы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
7 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16320 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 24 қаңтар          №48           Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігін беру 
туралы өздеріне қатысты шешім қабылданған адамдардың 

дактилоскопиялық ақпарат дерекқорын қалыптастыру, 
жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

«Дактилоскопиялық жəне геномдық тіркеу туралы» 2016 жылғы 30 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куəлігін беру ту-
ралы өздеріне қатысты шешім қабылданған адамдардың дактилоскопиялық ақпарат 
дерекқорын қалыптастыру, жүргізу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

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

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
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 Республи-
касының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2018 жылғы 24 қаңтардағы №48 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куəлігін беру туралы өздеріне 
қатысты шешім қабылданған адамдардың дактилоскопиялық ақпарат 

дерекқорын қалыптастыру, жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куəлігін беру туралы өздеріне 
қатысты шешім қабылданған адамдардың дактилоскопиялық ақпарат дерекқорын 
қалып тастыру, жүргізу қағидалары (бұдан əрi – Қағидалар) «Дактилоскопиялық жəне 
геном дық тіркеу туралы» 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңы 34-бабының 1) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне Қазақстан Республикасы 
теңіз шісінің жеке куəлігін беру туралы өздеріне қатысты шешім қабылданған адам-
дардың дактилоскопиялық ақпарат дерекқорын қалыптастыру, жүргізу тəртібін 
айқын дайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) уəкiлеттi орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – сауда мақсатында теңiзде жүзу 

саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

2) теңізшінің жеке куəлігі (бұдан əрі − ТЖК) - теңiз кемесiнің бортында (əскери 
корабльді қоспағанда) оның экипажының құрамында, сондай-ақ сауда мақсатында 
теңiзде жүзу үшiн пайдаланылатын аралас (өзен-теңiз) жүзетін кеменің бортында 
жұмыс iстейтiн құжат иесінің, практикадан өту үшін кемелерге жіберілетін жəне оқу 
орнында білім алушының жеке басын куəландыратын құжат;

3) ТЖК-ні дайындау, беру жəне бақылау пункті – ТЖК-ні беруге өтініш қабылдау, 
өтініш берушінің биометриялық деректерін алып тастау, ТЖК-ні дербестендіру, ТЖК-
ні тексеру жəне беру, берілген ТЖК-ні есепке алу жəне дактилоскопиялық ақпарат 
дерекқорына мəліметтер беру, ТЖК бланкілерін есепке алу бойынша функцияларды 
жүзеге асыратын пункт;

4) үйлестіру орталығы – Қазақстан Республикасында берілген ТЖК-нің тұпнұсқа-
лығына қатысты шет мемлекеттердің иммиграциялық қызметтерінен немесе басқа 
да құзыретті органдарынан келіп түсетін сұрау сұрауларды өңдеуді жүзеге асыра-
тын орталық;

5) дактилоскопиялық ақпарат дерекқоры (бұдан əрі – дерекқор) – Қазақстан Респуб-
ликасы теңізшісінің жеке куəлігін беру туралы өздеріне қатысты шешім қабылданған 
адамдардың биометриялық дерекқоры.

3. ТЖК ақпараттық жүйесі теңіз көлігі саласындағы уəкілетті органда ТЖК-ні 
дайындау, беру жəне бақылау процестерін кешенді автоматтандыруға арналған, 
ол бірыңғай ақпараттық-технологиялық инфрақұрылым негізінде ТЖК-ні дайындау, 
беру жəне бақылау пункті мен үйлестіру орталығы арасындағы ақпараттық өзара іс-
əрекетті жүзеге асырады.

4. Дерекқордың жұмыс істеуі ТЖК ақпараттық жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады.

2-тарау. Дерекқорды қалыптастыру жəне жүргізу тəртібі 
5. Дерекқорды Порттың теңіз əкімшілігі ТЖК-ні дайындау, беру жəне бақылау 

пунктінде қалыптастырады жəне жүргізеді.
6. Дерекқорды қалыптастыру жəне жүргізу мыналарды қамтиды: 
1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 тамыздағы № 863 қаулысымен 

бекітілген Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куəлігін ресімдеу, беру, ауы-
стыру, тапсыру, алып қою жəне жою қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ТЖК-ні беру 
туралы өтініш-сауалнамада көрсетілген өтініш берушінің сауалнама деректерін жəне 
қол саусақтарының таңбасын сканерлеу арқылы биометриялық деректерін енгізу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ТЖК-ні ауыстыру (жаңасын 
беру) жəне тапсыру барысында дерекқордағы мəліметтерді жаңарту;

3) биометриялық деректерді ТЖК-да штрих-код түрінде сақтау. 
7. Дерекқор электронды түрде қалыптастырылады жəне жүргізіледі. Дерекқорды 

жүргізу дерекқорға санкцияланбаған қол жеткізуді болдырмауды қамтамасыз ететін 
жағдайларда жүзеге асырылады.

8. Дерекқордан сыртқы жүйелерге биометриялық деректерді жүктеуге жол 
берілмейді. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
8 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16328 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 29 желтоқсан          №491         Астана қаласы 

Газ және газбен жабдықтау саласындағы 
нормативтік-техникалық құжатты бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 994 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі туралы ереженің 
16-тармағының 16) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Газдың жұмыс параметрлерін стандартты жағдайларға 
келтіру жолымен корректорларсыз есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қайта 
есептеу əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ өнеркəсібін дамыту 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2) 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ұлттық экономика министрі
_____________ Ж.Қасымбек _____________ Т.Сүлейменов
8 ақпан 2018 жыл  18 қаңтар 2018 жыл

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №491 бұйрығымен бекітілген

Газдың жұмыс параметрлерін стандартты жағдайларға келтіру жолымен 
корректорларсыз есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қайта есептеу 

əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Газдың жұмыс параметрлерін стандартты жағдайларға келтіру жолымен 
корректорларсыз есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қайта есептеу əдістемесі 
(бұдан əрі - Əдістеме) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі 
№ 994 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі тура-
лы ереженің 16-тармағы 16) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Газдар. Көлемді 
анықтауға арналған шарттар 2939-63 МемСт» (бұдан əрі - 2939-63 МемСт) сəйкес 
газдың жұмыс параметрлерін стандартты жағдайларға келтіру жолымен корректорлар-
сыз есепке алу аспабының (бұдан əрі - ЕАА) көрсеткіштерін қайта есептеуге арналған. 

2. Əдістеме үй-жайлардың сыртына орнатылатын газды есепке алудың тұрмыстық 
аспаптарының көмегімен тауарлық газды есептеу кезінде қолданылады.

2-тарау. Газдың жұмыс параметрлерін стандартты жағдайларға келтіру жолы-
мен корректорларсыз есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қайта есептеу

3. Газ тарату станциясы арқылы газ бөлу жүйесіне берілетін табиғи газдың есебі 
газды есепке алу аспабы арқылы жүргізіледі, онда өтетін газдың нақты көлемі тем-
пература бойынша стандартты жағдайлар кезіндегі көлемдерге келтіріледі, нақтылай 
алғанда tcm= 20°С (293,15°К) жəне Р = 760 миллиметр сынап бағанасы (101325 Па) 
(бұдан əрі – стандартты жағдайлар). 2939-63 МемСТ-ға сəйкес газды коммерциялық 
есепке алу тораптарында жəне есепке алу аспабында газды есепке алуды əділ бағалау 
үшін оларды стандартты жағдайлар кезіндегі көлемдерге қайта есептеп, газ көлемдерін 
түзетуді жүргізу қажет.  

4. Тұтынушыларға жеткізілетін газ көлемінің есепке алынуы 2939-63 МемСТ-ға 
сəйкес газ көлемі бойынша корректорлары бар аспаптарды қолдана отырып жүргізіледі. 

Корректорларсыз аспаптарды қолдана отырып, тұтынушыларға жеткізілетін газдың 
көлемін температура жəне қысым бойынша түзету осы Əдістеме талаптарына сəйкес 
есептік əдіспен жүргізіледі.

Коммуналдық-тұрмыстық жəне тұрмыстық тұтынушыларға газды өткізу температура 
жəне қысым бойынша корректорлары бар жəне корректорларсыз аспаптарды қолдана 
отырып, есепке алу аспаптары бойынша жүргізіледі. 

5. Тұтынушылармен жұмыс кезінде есепті кезеңдегі стандартты жағдайда жеткізілген 
газ көлемін қайта есептеуге арналған орташа айлық түзету коэффициенттері 
қолданылады. 

Жеткізілген газдың көлемі анықталатын, жеткізуші мен тұтынушы арасында 
жеткізілген газ үшін өзара есеп айырысулар жүргізілетін кезең есепті кезең деп ата-
лады. Есепті кезең айдың 1-ші күнінен бастап соңғы күніне дейін есепке алынатын 
бір күнтізбелік айға тең. 

6. Есепті айдағы жеткізілген газ көлемдерін стандартты жағдайларда (2939-63 
МемСТ бойынша) қайта есептеуге арналған түзету коэффициенттері барометрлік 
қысымның өңірлік мəні мен сыртқы ауаның орташа айлық температурасын есепке ала 
отырып, келесі формула бойынша есептеледі:
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мұнда, к – жеткізілген газ көлемдерін стандартты жағдайларға қайта есептеуге 

арналған түзету коэффициенті;
0,0029 – 293,15°К тең стандартты температураны жəне 101325 Па тең стандарт-

ты қысымды бөлу кезінде алынған стандартты жағдайларға келтіру коэффициенті;
Рг – тұрмыстық тұтынушыларға берілетін газдың артық қысымы (2000 Па)
Р6 – метеорологиялық қызметтің тиісті өңірлік бөлімшесінің деректерімен 

анықталатын газбен жабдықтау ауданындағы барометрлік қысым Па;
273,15 – Цельсия шкаласы бойынша градустардағы температура мəнін Кельвин 

термодинамикалық температурасына ауыстыру коэффициенті; 
tг – аспаптағы газдың орташа температурасы ЕАА орналасқан орнына байланысты 

есепті кезең үшін (2) формула бойынша есептеледі немесе аспап арқылы өтетін газ 
температурасының анықтамаларына немесе осы 

Əдістемеге 1 жəне 2 қосымшаларға сəйкес (2) формула бойынша есептелген 
сыртқы ауа температурасына қатысты tг аспаптағы газ температурасының шамасына 
сəйкес қабылданады.

Аспап сыртқа орнатылған жағдайда ЕАА-дағы газдың температурасы осы 
Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес сыртқы ауаның температурасына теңеледі. 

7. Сыртқы ауа температурасына қатысты tг аспаптағы газ температурасының 
мəндері келесі формула бойынша анықталады:

tг = tв + (tcp - tв) e-Shu,                 (2)

мұнда, Shu = 0,546 – болат құбыр кірмелерге арналған Шухов саны;
е = 2,72 - натуралды логарифм негіздемесі;
tср – айдағы сыртқы ауаның орташа температурасы, метеорологиялық қызметтің 

тиісті өңірлік бөлімшесімен берілген нақты деректер бойынша қабылданады;
tв – ауаның орташа температурасы, 20°С.
Сыртқы ауа температурасына байланысты орташа мəндер қатары үшін (2) форму-

ла бойынша есептелген аспаптағы газ температурасының шамасы tг осы Əдістемеге 
2-қосымшада келтірілген.

8. Ай сайынғы коэффициенттерді есептеу кезінде есепті кезеңдегі тиісті өңірдің 
температурасы мен барометрлік қысымы бойынша нақты орташаландырылған дерек-
тер қолданылады. Нақты деректер шарт негізінде метеорологиялық қызметтің тиісті 
өңірлік бөлімшесімен беріледі. 

9. Өтемақы төленетін газдың көлемі м3 келесі формула бойынша анықталады:
 

ΔV = (к - 1) · VЕАА,                        (3)
 
мұнда, VЕАА – ЕАА көрсеткіштері бойынша бір айдағы газ тұтыну көлемі.
Сонымен қатар тұтынушылармен өзара есеп айырысу кезінде қолданылатын стан-

дартты жағдайлардағы түзетілген газ көлемін келесі формула бойынша анықтауға 
болады: 

 
Vcm = к·VЕАА (4)

 
Vcm – стандартты жағдайлардағы газ көлемі.

Газдың жұмыс параметрлерін стандартты жағдайларға келтіру жолымен 
корректорларсыз есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қайта есептеу 

əдістемесіне 1-қосымша 
 

Есепке алу аспабы орналасқан жердің есебімен ол арқылы өтетін газ 
температурасын анықтау  

Есепке алу 
аспабының 
орналасқан 

жері 

Есепке алу аспабындағы газдың температура-
сы, tг °С

Түзету 
коэффициенті, 

кЖылыту кезеңінде 
(қазаннан бастап сəуір 

айын қоса алғанда)

Жазғы кезең (мамырдан 
бастап қыркүйекті қоса 

алғанда)
Сыртқа ор-
натылуы

tср tср  (1) форму-
ла бойынша 
есептеледі 

 
Газдың жұмыс параметрлерін стандартты жағдайларға келтіру жолымен 

корректорларсыз есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қайта есептеу 
əдістемесіне 2-қосымша 

(2) формула бойынша есептелген, сыртқы ауаның температурасына 
байланысты tг аспаптардағы газ температурасының мəндері 

 
Мəні tcp Мəні tг Мəні tcp Мəні tг

36,0 29,3 -1,0 7,8
34,0 28,1 -2.0 7,3
32,0 26,9 -3,0 6,7
30,0 25,8 -4,0 6,1
28,0 24,6 -5,0 5,5
26,0 23,5 -6,0 4,9
24,0 22,3 -7,0 4,4
22,0 21,2 -8,0 3,8
20,0 20,0 -9,0 3,2
18,0 18,8 -10,0 2,6
16,0 17,7 -12,0 1,5
14,0 16,5 -14,0 0,3
12,0 15,4 -16,0 -0,8
10,0 14,2 -18,0 -2,0
9,0 13,6 -20,0 -3,2
8,0 13,1 -22,0 -4,3
7,0 12,5 -24,0 -5,5
6,0 11,9 -26,0 -6,6
5,0 11,3 -28,0 -7,8
4,0 10,7 -30,0 -9,0
3,0 10,2 -32,0 -10,1
2,0 9,6 -34,0 -11,3
1,0 9,0 -36,0 -12,4
0,0 8,4 -38,0 -13,6 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
26 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16429 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 23 қараша               №814           Астана қаласы 

 «Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №546 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 
сəуірдегі №546 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12463 болып тіркелген, 2016 жылғы 20 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау 
қағидаларында:

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«22. Осы Қағидаларға 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес № 4-к жəне № 4-у нысандағы 

жолдама парақтарды тасымалдаушы алдыңғы жұмыстың (ауысымның, рейстің) жол-
дама парағын тапсырған жағдайда берілген күнін, мөртабанын немесе мөрін (бар 
болған жағдайда) көрсете отырып, алған күнінен бастап тиісті айдың соңғы күніне 
дейін ресімдейді.»;

386-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«386. Сынақ станциялары немесе сараптамалық ұйымдар (сарапшылар) беретін 

сынақ хаттамаларының оң деректері негізінде уəкілетті орган Тез бұзылатын тамақ 
өнімдерін халықаралық тасымалдау жəне осы тасымалдарға арналған арнайы көлік 
құралдары туралы келісімде бекітілген нысан бойынша Куəлікті ресімдейді жəне осы 
Қағиданың 385-тармағында көрсетілген құжаттарды тапсырған уақыттан бастап бес 
жұмыс күні ішінде өтініш берушіге береді.».

17-қосымша алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

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

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
_____________________ Ө. Шөкеев
2018 жылғы 18 қаңтар 

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Қаржы министрі
___________________ Е. Біртанов ___________________ Б. Сұлтанов
2018 жылғы 12 қаңтар   2017 жылғы 15 желтоқсан 

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Ішкі істер министрі
_________________Т. Сүлейменов __________________ Қ. Қасымов
2018 жылғы 8 ақпан  2018 жылғы 25 қаңтар 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
23 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16422 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 24 қараша         №815           Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің химиялық өнімді тіркеу және есепке алу 

мәселелері бойынша кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасын 
Заңының 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір 
бұйрықтарына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) «Химиялық өнімді тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 520 бұйрығында (Нормативтiк құқықтық актілерді тiркеу 
мемлекеттiк тізілімінде № 11367 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 14 тамызда жарияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Химиялық өнімді тіркеу жəне есепке алу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында: 

4-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«Көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні 

ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық емес фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан əрі қарастырудан жазбаша 
дəлелді бас тартуды береді.»; 

6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – Химиялық өнімді тіркеу туралы куəлік 

(бұдан əрі – куəлік) немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-1-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша 

мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап.»; 
мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін 
анықтау;

2) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, 
деректердің жəне мəліметтердің «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 
21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабымен белгіленген, талаптарға 
сəйкес келмеуі болып табылады.»;

2) «Химиялық өнімді тіркеу жəне есепке алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 16 маусымдағы № 694 бұйрығында (Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттiк 
тiркеу тізілімінде № 11737 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылы 10 тамызда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Химиялық өнімді тіркеу жəне есепке алу 
қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 
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«8-1. Уəкілетті орган құжаттарды алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде 
ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық емес фактісі анықталған жағдайда уəкілетті ор-
ган көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан əрі қарастырудан жазбаша дəлелді бас 
тартуды береді.»;

9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Уəкілетті орган өтініш келіп түскен күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні мерзімінде 

құжаттарды қарастырады жəне химиялық өнімді тіркеу туралы шешім қабылдайды 
не осы Қағидалардың 10-тармағында көзделген жағдайда жəне негiздер бойынша 
химиялық өнімді тіркеуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап береді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«10. Химиялық өнімді тіркеуден бас тарту үшін негіз мыналар болып табылады: 
1) өтініш беруші (өндіруші, жеткізуші, импорттаушы) химиялық өнімді тіркеу туралы 

куəлігін жəне (немесе) оларда қамтылған деректердің (мəліметтердің) алу үшін ұсынған 
құжаттардың анық еместігін анықтау;

2) химиялық өнімді тіркеу үшін қажетті материалдардың, деректер мен 
мəліметтердің Заңның 14-бабымен белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құжаттау 
жəне бақылау департаменті: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің жауапты хатшысына жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы 
Ақпарат жəне коммуникациялар Премьер-Министрінің орынбасары –
министрі   Қазақстан Республикасының
________________ Д.Абаев Ауыл шаруашылығы министрі
2017 жылғы 5 желтоқсан  ________________ Ө.Шөкеев 
   2017 жылғы 22 желтоқсан 

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Ішкі істер министрі
________________ Т.Сүлейменов ________________ Қ.Қасымов
2018 жылғы 30 қаңтар   2018 жылғы 10 қаңтар 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
________________ Қ.Бозымбаев
2017 жылғы 27 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
28 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16439 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 28 желтоқсан           №924           Астана қаласы 

«Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №511 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарт-

тарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 28 сəуірдегі № 511 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11363 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 9 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Заңды тұлғаларды өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қауіпті өндіріс объектісінің өнеркəсіптік қауіпсіздік 
декларацияларын тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын 
технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық 
құрылғыларды қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жарылғыш заттар мен олардың негізінде 
жасалған бұйымдарды тұрақты қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсаттар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінеді.»;

қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, 

реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау 
құжаттамасын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 
6-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құжаттау 
жəне бақылау департаменті: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

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

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген нен 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 Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің жауапты хатшысына жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің міндетін атқарушы Р.СКЛЯР

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Ұлттық экономика министрі
________________ Д. Абаев  _____________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 10 қаңтар    201_ жылғы «__»__________

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрінің   Ішкі істер министрі
міндетін атқарушы
________________ Р. Дəленов  ________________ Қ. Қасымов
2018 жылғы 24 қаңтар    2018 жылғы 31 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы №924 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң 
2015 жылғы 28 сəуірдегі №511 бұйрығына 1-қосымша

«Заңды тұлғаларды өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу 
құқығына аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Заңды тұлғаларды өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу 
құқығына аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) www.egov.kz. «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға жүгінген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Құжаттарды толық ұсынбау жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды 

ұсыну фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген 
мерзімдерде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша түрде дəлелді бас тартады.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзіміне кірмейді.

2) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат 
етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;

3) Мемлекеттік корпорацияның қызмет көрсетуінің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты 
– 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
жұмыстарды жүргізу құқығына берілетін аттестат не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін 

қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қағаз 
тасығышта алу үшін Мемлекеттік корпорацияға жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижесі басып шығарылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінің түпнұсқалығын www.egov.kz порталында 
тексеруге болады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда, түскі асқа үзіліссіз, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес сағат 9.00-ден 
20.00-ге дейін. 

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз «электрондық» кезек тəртібінде көрсетіледі, 
электрондық кезекті портал арқылы броньдауға болады;

2) порталда - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан 
кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 
күндері жүгінген кезде өтінішті қабылдау мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін 
беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не уəкілетті өкілі: өкілеттігін растайтын құжат бойын-
ша заңды тұлға; нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) жүгінген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

Мемлекеттік корпорацияға:
1) жеке басын куəландыратын құжат (тұлғаны сəйкестендіру үшін);

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес өнеркəсіп 
саласы мен жүзеге асырылатын қызмет түрі көрсетілген өтініш;

3) ұйымның өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптамалық 
қорытынды;

4) өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары бойынша білімін тексеруден өткен 
мамандардың біліктілік құрамы, материалдық-техникалық база туралы электрондық 
құжат нысанындағы мəліметтер.

Сараптамалық қорытынды осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшада көзделген талаптарды қамтуы тиіс.

Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаған кезінде құжаттардың 
түпнұсқасынан электрондық көшірмесін жасайды, одан кейін түпнұсқаларды 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады. 

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорация қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына 1-қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету кезінде, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарымен өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті 
алушыдан жазбаша түрде келісім алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық тиісті құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға 
тапсырған кезде тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақта көзделген тізбеге сəйкес құжаттар 
топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация осы стандартқа 
3-қосымшаға сəйкес өтінішті қабылдаудан бас тартады.

порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, өнеркəсіп са-

ласын жəне жүзеге асырылатын қызмет түрін көрсете отырып, электрондық құжат 
нысанындағы өтініш;

2) ұйымның өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптамалық 
қорытындының электрондық көшірмесі;

3) өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары бойынша білімін тексеруден өткен 
мамандардың біліктілік құрамы, материалдық-техникалық база туралы электрондық 
құжат нысанындағы мəліметтер.

Сараптамалық қорытынды осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшада көзделген талаптарды қамтуы тиіс.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мəліметтерін 
көрсетілетін қызметті беруші немесе Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік 
қызметтерді көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушы жазбаша 
келісімін береді.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
1) Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куəлікті (не нотари-

алды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің куəлігін) ұсынған кезде тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады;

2) портал арқылы - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күнін көрсе отырып, мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін сұрау салуды қабылдау туралы мəртебе көрсетіледі.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, одан 
кейін оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін 
қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік 
корпорацияның сұрау салуы бойынша бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды 
көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жолдайды.

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 

ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық 
еместігін анықтау;

2) ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің «Азаматтық қорғау туралы» 2014 
жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 26 
желтоқсандағы № 299 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10188 болып тіркелген) бекітілген «Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
жұмыстарды жүргізуге аттестатталатын заңды тұлғаларға қойылатын талаптарда» 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу ту-
ралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің, мемлекеттік корпорацияның 
жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтерді 
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 

шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының, 

Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында 
көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік кор-
порация басшысының атына немесе Министрлік басшысының атына шағым беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің 
немесе Мемлекеттік корпорациясының кеңсесі арқылы қолма-қол, сондай-ақ портал 
арқылы беріледі.

Шағымның қабылдауды растау көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде өтінішті 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап алу мерзімін жəне 
орнын көрсете отырып, оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 14 жəне 16-тармақтарында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар 
бойынша жіберіледі. Мемлекеттік корпорацияда қолма-қол, сондай-ақ пошта арқылы 
түскен шағымды қабылдауды растау оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен ітркеу күні 
шағымның немесе шағымға ілеспе хаттың екінші данасына қойылады) болып табылады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» шағым туралы ақпаратқа қол жеткізуге болады, ол мемлекеттік орган-
да өңдеу барысында жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы 
белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту нəтижелері бойынша жауап).

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оны тіркеген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға по-
шта байланысы арқылы жіберіледі не кеңседе қолма-қол беріледі.

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

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен шағымы оны тіркеген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіпте сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де қойылатын талаптар

13. Тұрмыс-тіршілігін шектейтін организм функциялары тұрақты бұзылып, 
денсаулығы нашарлаған көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін құжаттарын қабылдау қажет болған жағдайда, бірыңғай байланыс 
орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы жүгіну көмегімен тұрғылықты мекенжайына 
бара отырып, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресур-
старда орналастырылған:

1) Министрліктің – www.mid.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі;
2) көрсетілетін қызметті берушінің – www.comprom.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімі;
3) Мемлекеттік корпорацияның – www.gov4c.kz.
15. Көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 

жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі 
бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны: 1414, 8 800 080 7777.

«Заңды тұлғаларды өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу 
құқығына аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша 
Нысан

Заңды тұлғаның деректемелері
(мекенжайы, ЖСН/БСН, телефоны жəне т.б.)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне 

өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
________________________________

Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде) 
 (бұдан əрі – Т.А.Ə.)

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестат алуға 
өтініш

_____________________________________________________ «Азаматтық қорғау 
 (заңды тұлғаның атауы)
туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабын 

басшылыққа ала отырып, Сізден _____________________________________________
     (ұйым атауы)
өнеркəсіптің мынадай салаларында: _______________________________________
    (өнеркəсіп саласын көрсету)
өнеркəсіптік қауіпсіздігі саласында жұмыстар жүргізу құқығына:_________________
_____________________________________________________________________

 (қызметтің түрін көрсету)
аттестат беруіңізді сұраймын.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға келісемін. 

____________________________ ______________________________________
 (ұйым басшысының лауазымы) (ұйым басшысының Т.А.Ə., қолы)

«Заңды тұлғаларды өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу 
құқығына аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымша

Ұйымдардың өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сарапта-
ма қорытындысының құрамы

1. Ұйымның өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптама 
қорытындысы мыналарды:

1) сараптама қорытындысының атауын;
2) сараптама жүргізу үшін негіздемені, сараптама ұйымы туралы мəліметті, 

өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізген мамандар туралы мəліметті, 
өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына білімін тексеру туралы куəліктердің көшірмесін 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына аттестаттың болуы ту-
ралы мəліметті қамтитын кіріспе бөлімді;

3) сараптама қорытындысының күші қолданылатын сараптама объектілерінің 
тізбесін;

4) ұйым туралы деректерді;
5) сараптама мақсатын;
6) сараптама кезінде қарастырылған құжаттар туралы мəліметтерді;
7) сараптама объектісіне қысқаша сипаттамасы мен мақсатын;
8) жүргізілген сараптама нəтижелерін;
9) негізделген қорытындысы бар қорытынды бөлімді;
10) сараптама кезінде пайдаланылған нормативтік құқықтық, техникалық жəне 

əдістемелік құжаттама тізбесін қамтитын қосымшаларды;
11) сараптама объектісін өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкес келтіру бойын-

ша келісілген жəне бекітілген ұйымдастырушылық-техникалық шараларды қамтуы тиіс.
2. Ұйымның өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды, жұмыскерлерді да-

ярлау, қайта даярлау құқығына сəйкестігі туралы сараптама қорытындысы қосымша 
мыналарды:

1) нормативтік құқықтық актілердің, нормативтік техникалық құжаттардың, оқу-
əдістемелік материалдардың, оқу құралдары қорының болуы жəне мазмұны, олардың 
сарапталып отырған оқыту түрлері үшін жеткіліктілігі туралы мəліметтерді;

2) əрбір оқу түрі, кəсібі бойынша оқу жұмыс жоспарлары, олардың оқу 
бағдарламаларына сəйкестігі туралы мəліметтерді;

3) оқыту сапасын бақылауды ұйымдастыру туралы мəліметтерді;
4) материалдық база: оқу сыныптары (аудиториялар), олардың техникалық 

жабдықталуы, оның оқу үрдісін жүргізуге жеткіліктілігі, оқытылатындардың өндірістік 
іс-тəжірибесі үшін базаның болуы туралы мəліметтерді;

5) оқу ұйымының (оқу орталығының) штатына кіретін оқытушылардың жəне/не-
месе оқытылатын пəнге сəйкес жоғары білімі бар мамандардың құзіреті туралы 
мəліметтерді. Оқытылатын пəндер бойынша оқытуға олармен жасасылған шарттардың 
болуын қамтуы тиіс.

3. Ұйымның өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптама жүргізу құқығына сəйкестігі туралы 
сараптама қорытындысы қосымша мыналарды:

1) нормативтік құқықтық актілердің, нормативтік техникалық құжаттардың, оқу-
əдістемелік материалдар қорының болуы жəне мазмұны, олардың өнеркəсіптік 
қауіпсіздік сараптама жүргізу үшін жеткіліктілігі туралы мəліметтерді;

2) технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркəсіптік 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестігіне сараптама жүргізу үшін жеке құқығындағы 
немесе басқа да заңдық негіздегі материалдық-техникалық жарақтандырылуы 
(сертификатталған жабдықтар, өлшеу мен бақылау құралдары) туралы мəліметтерді;

3) мамандар жəне жеке құқығындағы немесе басқа да заңдық негізде бұлжытпай 
бақылау зертханасының болуы туралы мəліметтерді;

4) жоғары техникалық білімі (тиісті өнеркəсіп саласында) жəне қауіпті өндірістік 
объектілерде кемінде бес жылдан аса практикалық жұмыс тəжірибесі бар, өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласында даярлықтан өткен жəне білімін тексерілген, тұрақты жұмысқа 
ресімделген кемінде үш маман туралы мəліметтерді қамтуы тиіс.

4. Ұйымның жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу құқығына сəйкестігі 
туралы сараптама қорытындысы қосымша мыналарды:

1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласы бойынша оқытудан өткен жəне білімі тексерілген, 
жоғары техникалық білімі жəне жарылыс жұмыстарында бес жылдан астам практикалық 
жұмыс тəжірибесі бар, тұрақты жұмысқа ресімделген кемінде үш маман туралы 
мəліметтерді;

2) жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу үшін жеке құқығындағы неме-
се басқа да заңдық негізде сертификатталған құралдармен жабдықталған материалдық 
базасы, өлшеу жəне бақылау құралдары туралы мəліметтерді;

3) жеке құқығындағы немесе басқа да заңдық негізде жарылғыш заттарды сынауға 
арналған полигоны туралы мəліметтерді қамтуы тиіс.

5. Ұйымның қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясын 
əзірлеу құқығына сəйкестігі туралы сараптама қорытындысы қосымша мыналарды:

1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласы бойынша оқытудан өткен жəне білімі тексерілген, 
жоғары техникалық білімі мен декларацияланатын нысандарда бес жылдан астам 
практикалық жұмыс тəжірибесі бар, тұрақты жұмысқа ресімделген кемінде үш маман 
туралы мəліметтерді;

2) жеке меншік құқығындағы немесе шарт негізіндегі материалдық базасы ту-
ралы мəлімет, өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясын əзірлеу үшін техникалық 
жарақтандырылуын қамтуы тиіс. 

6. Ұйымның газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді (диагностика-
лау, газтұтыну жабдығын куəландыру) жүргізу құқығына сəйкестігі туралы сараптама 
қорытындысы қосымша мыналарды:

1) газбен қамтамасыз ету обьектілері жүйесінің өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында, 
қысыммен жұмыс жасайтын жабдықтарды қауіпсіз пайдалану, газқауіпті жұмыстарды 
жүргізу мен ұйымдастыру бойынша оқытудан өткен жəне білімі тексерілген, тиісті 
техникалық білімі мен газбен қамтамасыз ету нысандарында үш жылдан кем емес 
емес практикалық жұмыс тəжірибесі бар, тұрақты жұмысқа ресімделген кемінде бес 
маман туралы мəліметтерді;

2) газбен жабдықтау жүйесіне тексеру жүргізу үшін нормативтік-техникалық 
құжаттар, материалдар, газбен жабдықтау жүйесіне техникалық диагностикалау 
жүргізу туралы мəліметтерді;

3) өндірістік ғимараттар жəне жабдықтар (цех, шеберхана), станоктар паркі, меха-
низмдер, жеке меншік құқығындағы немесе басқа да заңдық негіздегі газ пайдалану-
шы жабдықтарға, бақылау-өлшеу аспаптарына, сынақ стендтеріне қызмет көрсетуге 
арналған арнайы құрылғылармен жарақтандырылуы туралы мəліметтерді;

4) көрсетілетін қызметтер сапасына өндірістік бақылауды;
метрологиялық бақылауды (өлшеп-бақылау құралдарын жөндеу жəне қызмет 

көрсету мамандары, бұлжытпай бақылау əдістерінің құралдары мен мамандар) 
қамтамасыз ететін қызмет туралы мəліметтерді қамтуы тиіс.

7. Сараптама қорытындысы өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізген күннен 
бастап бір жыл бойы қолданыста болады.

Сараптама қорытындысына сараптама ұйымның басшысы қол қояды, сарапта-
ма ұйымының мөрімен бекітіледі, тігілген беттердің санын көрсете отырып тігіледі.

«Заңды тұлғаларды өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу 
құқығына аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

3-қосымша

(Көрсетілетін қызметті алушының 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) 

(бұдан əрі – Т.А.Ə.) немесе ұйымының атауы)
 ______________________________________
______________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
филиалының № ____ бөлімі (мекенжайы: ___________________________________
) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар 
топтамасын толық ұсынбауыңызға байланысты _________________________________
мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Ұсынылмаған құжаттардың атауы:
1) __________________________________________________________;
2) __________________________________________________________;
3) …
Осы қолхат 2 данада əр тарапқа бір данадан жасалды.
 ___________________________________________ ________________
Т.А.Ə. (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері) (қолы)

Орындаушы. Т.А.Ə._____________
Телефон__________
Алдым: ______________________ _______________________________ 
  Т.А.Ə.  көрсетілетін қызметті алушының қолы

20 ___ ж. «___» ___________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы №924 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң 
2015 жылғы 28 сəуірдегі №511 бұйрығына 2-қосымша

«Қауіпті өндіріс объектісінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларацияларын тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қауіпті өндіріс объектісінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларацияларын тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) www.egov.kz. «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға жүгінген кезде – 7 (жеті) жұмыс күні;
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Құжаттарды толық ұсынбау жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды 

ұсыну фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген 
мерзімдерде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша түрде дəлелді бас тартады.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді;

2) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат 
етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;

3) Мемлекеттік корпорацияның қызмет көрсетуінің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – тіркеу шифрін бере отырып, қауіпті 
өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясын тіркеу не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағымен көзделген жағдайлар мен негіздер 
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті беруші портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 

көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 
əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін қағаз тасығышта алу үшін жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесі басып шығарылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінің түпнұсқалығын www.egov.kz порталында 
тексеруге болады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда, түскі асқа үзіліссіз, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес сағат 9.00-ден 
20.00-ге дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бой-
ынша жеделдетілген қызмет көрсетусіз «электрондық кезек» тəртібінде көрсетіледі, 
электрондық кезекті портал арқылы броньдауға болады;

2) порталда - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті беруші жұмыс уақыты аяқталғаннан 
кейін жүгінген кезде, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес дема-
лыс жəне мереке күндері өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не уəкілетті өкілі: өкілеттігін растайтын құжат бойын-
ша заңды тұлға; нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

Мемлекеттік корпорацияға:
1) жеке басын куəландыратын құжат (тұлғаны сəйкестендіру үшін);
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес өтініш;
3) қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясы;
4) қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясының сəйкестігі 

туралы сараптамалық қорытындысы;
сараптамалық қорытынды осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымшада көзделген талаптарды қамтуы тиіс.
Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаған кезде құжаттардың 

түпнұсқасынан электрондық көшірмесін жасайды, одан кейін түпнұсқаларды 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады. 

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

порталда:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 

электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясының электрондық 

көшірмесі;
3) қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясының сəйкестігі 

туралы сараптамалық қорытындының электрондық көшірмесі ұсынылады;
сараптамалық қорытынды осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымшада көзделген талаптарды қамтуы тиіс.
Қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясы Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы 
№ 341 бұйрығымен бекітілген Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын 
объектілерге жатқызу критерийлерін айқындайтын қағидаларға жəне Қауіпті өндірістік 
объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясын əзірлеу қағидаларына сəйкес келуі 
тиіс (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10257 болып 
тіркелген).

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған заңды тұлғаның жеке басын, 
мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) куəландыратын құжаттар туралы мəліметтерді 
көрсетілетін қызметті беруші немесе Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушы жазбаша 
келісімін береді.

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттарды қабылдаған кезде электрондық 
көшірмені түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан соң көрсетілетін қызметті алушыға 
түпнұсқаны қайтарады.

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына 1-қосымшаға сəйкес егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 
көзделмесе, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті 
алушының жазбаша келісімін алады. 

Көрсетілетін қызметті алушы барлық талап етілген құжаттарды Мемлекеттік корпо-
рацияға тапсырған кезде тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақта көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың 
топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация осы стандартқа 
3-қосымшаға сəйкес өтінішті қабылдаудан бас тартады. 

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
1) Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куəлікті (не нотари-

алды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің куəлігін) ұсынған кезде тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады;

2) портал арқылы - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік 
қызметтің нəтижесін алатын күн көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
сұрау салуды қабылдау туралы мəртебе көрсетіледі.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, одан кейін 
оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін қызметті 
алушы бір ай өтіп кеткеннен кейін жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік 
корпорацияның сұрау салуы бойынша бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды 
көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жолдайды.

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін:
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 
«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сəуірдегі 
Заңымен, «Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу 
критерийлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 
шілдедегі № 864 қаулысымен, «Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын 
объектілерге жатқызу критерийлерін айқындайтын қағидаларды жəне Қауіпті өндірістік 
объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясын əзірлеу қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2014 жылғы 
30 желтоқсандағы № 341 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10257 болып тіркелген) белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу 
туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің, Мемлекеттік корпорацияның 
жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер 

көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушілердің, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) 
оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорация басшысының атына немесе Министрлік 
басшысының атына шағым беріледі.

Шағым жазбаша түрде пошта арқылы көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Мемлекеттік корпорацияның кеңсесі арқылы қолма-қол, сондай-ақ портал арқылы 
беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымның қабылдану растамасы 
өтінішті қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап алу мерзімін 
жəне орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану 
Мемлекеттік корпорация басшысына мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14 жəне 16-тармақтарында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
жіберіледі.

Қолма-қол да, пошта арқылы да келіп түскен шағымның Мемлекеттік корпораци-
яда қабылдану растамасы шағымды тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркеу күні 
шағымның екінші данасында немесе шағымға ілеспе хатта қойылады) болып табылады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» шағым туралы ақпаратқа қол жеткізуге болады, ол мемлекеттік орган-
да өңдеу барысында жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы 
белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту нəтижелері бойынша жауап).

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жата-
ды. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы арқылы жіберіледі не кеңседе қолма-қол беріледі.

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

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның мекенжайына келіп түскен шағымы тіркелген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, өзге де талаптар

13. Тұрмыс-тіршілігін шектейтін организм функциялары тұрақты бұзылған, 
денсаулығы нашарлаған көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін құжаттарын қабылдау қажет болған жағдайда, Бірыңғай байланыс 
орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы жүгіну көмегімен тұрғылықты мекенжайына 
бару арқылы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары мынадай интернет-
ресурстарда орналастырылған:

1) Министрліктің – www.mid.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі;
2) қызмет көрсетушінің – www.comprom.gov.kz «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 

бөлімі;
3) Мемлекеттік корпорацияның – www.gov4c.kz.
15. Көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 

жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қолжеткізу режимінде 
мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі 
бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны: 1414, 8 800 080 7777.

«Қауіпті өндіріс объектісінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларацияларын тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

 Нысан

Заңды тұлғаның деректемелері
(мекенжайы, ЖСН/БСН, телефоны жəне басқалар)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне 

өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
__________________________________
Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 

 (бұдан əрі – Т.А.Ə.)

Өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясына тіркеу шифрін беруге 
өтініш

_______________________________________________«Азаматтық қорғау 
  (заңды тұлғаның атауы)

туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 76-бабын 
басшылыққа ала отырып, Сізден ____________________________________________

 (объект атауы)
өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациясына тіркеу шифрін беруді сұрайды.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға келісемін. 

____________________________ _________________________________________
 (ұйым басшысының лауазымы) (ұйым басшысының қолы, Т.А.Ə.)

«Қауіпті өндіріс объектісінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларацияларын тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Қауіпті өндіріс объектісінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларацияларының 
сəйкестігі туралы сараптама қорытындының құрамы

1. Қауіпті өндіріс объектісінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларацияларының 
өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптама қорытындысы мы-
наларды:

1) сараптама қорытындысының атауын;
2) сараптама жүргізу үшін негіздемені, сараптама ұйымы туралы мəліметтерді, 

өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізген мамандар жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
сараптамасын жүргізу құқығына аттестаттың болуы туралы мəліметті қамтитын 
кіріспе бөлімді;

3) сараптама қорытындысының күші қолданылатын сараптама объектілерінің 
тізбесін;

4) ұйым туралы деректерді;
5) сараптама мақсатын;
6) сараптама объектісіне байланысты сараптама кезінде қарастырылған құжаттар 

(жобалық, құрылымдық, пайдалану, жөндеу, өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациялары), 
сəйкестендіруге қажетті шифрі, нөмірі, маркасы немесе басқа да өзге ерекшелігі бар 
материалдардың көлемін көрсете отырып технологиялар, техникалық құрылғылар 
жəне материалдар туралы мəліметтерді;

7) сараптама объектісіне қысқаша сипаттамасы мен мақсатын;
8) жүргізілген сараптама нəтижелерін;
9) негізделген қорытындысы, техникалық шешімдері мен іс-шаралары бойынша 

ұсыныстары бар қорытынды бөлімді;
10) сараптама кезінде пайдаланылған нормативтік құқықтық, техникалық жəне 

əдістемелік құжаттама тізбесін, сынақтардың актілерін қамтитын қосымшаларды;
11) сараптама объектісін өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкес келтіру бойын-

ша келісілген жəне бекітілген ұйымдастырушылық-техникалық шараларды;
12) декларацияда ұсынылған ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы, өнеркəсіптік 

қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы мəліметтерді;
13) декларацияда ұсынылған, қауіпті өндірістік объектідегі авариялардың, оқыс-

оқиғаның қаупін талдау нəтижелерінің негізділігі туралы мəліметтерді;
14) өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету бойынша əзірленген жəне/

немесе жүзеге асырылған шаралардың жеткіліктілігі туралы мəліметтерді қамтуы тиіс.
2. Сараптама қорытындысы өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізген күннен 

бастап бір жыл бойы қолданыста болады.
Сараптама қорытындысына сарапта ұйымның басшысы қол қояды, сараптама 

ұйымының мерімен бекітіледі, тігілген беттердің санын көрсете отырып тігіледі.

«Қауіпті өндірістік объектінің өнеркəсіптік қауіпсіздік декларацияларын 
тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

(Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
 (бұдан əрі – ТАƏ),

не көрсетілетін қызмет алушы ұйымының атауы)

______________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала оты-
рып, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы филиалының № ____ бөлімі (мекенжайы: ____________
_______________________) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбауыңызға байланысты 
___________________________

___________________________________ мемлекеттік көрсетілетін қызметіне 
құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) ___________________;
2) ___________________;
3) ....
Осы қолхат 2 данада жасалды, əр тарап үшін бір данадан.
 ______________________ _________________________________________
 ТАƏ (Мемлекеттік корпорацияның қызметкері)  (қолы)

Орындаушы: ТАƏ ____________
Телефоны __________________
Алды: ____________________ ______________________________________ 
  Т.А.Ə.   көрсетілетін қызметті алушының қолы

20 ___ ж. «___» ___________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы №924 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң 
2015 жылғы 28 сəуірдегі №511 бұйрығына 3-қосымша

«Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық 
құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға 

рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық 
құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) www.egov.kz. «электронды үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап, 

сондай-ақ порталға жүгінген кезде - 15 (он бес) күнтізбелік күн;
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Құжаттарды толық ұсынбау жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды 

ұсыну фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген 
мерзімдерде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша түрде дəлелді бас тартады.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді.

2) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат 
етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;

3) Мемлекеттік корпорацияның қызмет көрсетуінің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты 
– 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – қауіпті өндірістік объектілерде 
қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті 
техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 

көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 
əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін қағаз тасығышта алу үшін жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесі басып шығарылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінің түпнұсқалығын www.egov.kz порталында 
тексеруге болады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының резиденті емес заңды тұлғаға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес түскі асқа үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-
ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілген қызмет көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бой-
ынша жеделдетілген қызмет көрсетусіз «электрондық» кезек тəртібінде көрсетіледі, 
электрондық кезекті портал арқылы брондауға болады;

(Соңы. Басы 15-бетте) 

(Соңы 17-бетте) 
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2) порталда - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне ме-
реке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не уəкілетті өкілі: өкілеттігін растайтын құжат бойын-
ша заңды тұлға; нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

Мемлекеттік корпорацияға:
1) жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын сəйкестендіру үшін);
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес қауіпті 

өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялардың, техникалық құрылғылардың, 
материалдардың, қауіпті техникалық құрылғылардың мақсаты жəне оларды қолдану 
саласы туралы қысқаша ақпараты бар өтініш;

3) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялардың, техникалық 
құрылғылардың, материалдардың, қауіпті техникалық құрылғылардың өнеркəсіптік 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптамалық қорытындысын ұсынады.

Сараптама қорытындысы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшада көзделген талаптарды қамтуы тиіс.

Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаған кезде құжаттардың 
түпнұсқасынан электрондық көшірмесін жасайды, одан кейін түпнұсқаларды 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады. 

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

порталда:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес қауіпті өндірістік объектілерде 
қолданылатын технологиялардың, техникалық құрылғылардың, қауіпті техникалық 
құрылғылардың мақсаты жəне оларды қолдану саласы туралы қысқаша ақпарат бар 
электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялардың, техникалық 
құрылғылардың, материалдардың, қауіпті техникалық құрылғылардың сəйкестігі туралы 
сараптама қорытындысының электрондық көшірмесін ұсынады.

Сараптама қорытындысы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшада көзделген талаптарды қамтуы тиіс.

Заңды тұлғаның жеке басын, мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) куəландыратын 
құжаттар туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші немесе Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша түрде 
келісім береді.

Мемлекеттік корпорация қызметкері мемлекеттік қызмет көрсеткен кезде егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, осы мемлекеттік 
көрсетілетін стандартқа 1-қосымшаға сəйкес ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алу-
шыдан жазбаша түрде келісім алады.

Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға барлық талап етілетін 
құжаттарды берген кезде тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақта көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың 
топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация осы стандартқа 
3-қосымшаға сəйкес өтінішті қабылдаудан бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
1) Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке куəлікті ұсынған кез-

де (не нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) тиісті құжаттар 
қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады;

2) портал арқылы - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің нəтижесін алу күні көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салуды қабылдау туралы мəртебе көрсетіледі.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, 
одан кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. 
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
беруші Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша бір жұмыс күні ішінде дай-
ын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға 
жібереді.

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін:
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 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе аталған 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне 
тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы негіз бо-
лып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің, Мемлекеттік корпорациялардың 
жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер 

көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) 
шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, 
Мемлекеттік корпорациялардың жəне (немесе) оның қызметкерлерінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) 
шағымдану шағымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында 
көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші, Мемлекеттік корпора-
ция басшысының атына немесе Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта бойынша не Мемлекеттік корпорацияның не-
месе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, сондай-ақ портал 
арқылы беріледі.

Шағымның қабылданғанын растау көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауапты алу 
мерзімі мен орнын көрсете отырып, оны тіркеу (мөртабаны, кіріс нөмірі мен күні) бо-
лып табылады. 

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым 
Мемлекеттік корпорация басшысына мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14 жəне 16-тармақтарында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияда қолма қол жəне пошта арқылы келіп түскен шағымның 
қабылданғанын растау оның тіркелуі болып табылады (мөртабан, кіріс нөмірі мен 
тіркеу күні шағымның немесе шағымға ілеспе хаттың екінші данасына қойылады).

Көрсетілетін қызметті алушыға шағымды портал арқылы «жеке кабинеттен» 
жөнелткен кезде шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол мемлекеттік органда 
оны өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту 
туралы жауап) барысында жаңартылып тұрады.

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп 
түскен шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға по-
шта байланысы арқылы жіберіледі не кеңседе қолма-қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағым жасай алады.

Мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы ол 
тіркелген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленгін 
тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, өзге де талаптар

13. Тұрмыс-тіршілігін шектейтін организм функцияларының тұрақты бұзылуынан 
денсаулығы бұзылған көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін құжаттарды қабылдау қажет болған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы жүгіну жолымен 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары мынадай: 
1) Министрліктің www.mid.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі;
2) көрсетілетін қызметті берушінің www.comprom.gov.kz «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімі;
3) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz. интернет-ресурстарында 

орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері 

жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны: 1414, 8 800 080 7777.

«Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, 
техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды 

қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

Нысан

Заңды тұлғаның деректемелері
(мекенжайы, ЖСН/БСН, телефоны жəне басқалар)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне 

өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
__________________________________
Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 

 (бұдан əрі – Т.А.Ə.)

Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық 
құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға 

рұқсат беруге өтініш

_____________________________________________________«Азаматтық қорғау 
  (заңды тұлғаның атауы)

туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабын 
басшылыққа ала отырып, Сізден ____________________________________________

     (ұйым атауы)
қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын мынадай:_________________________
(технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың атауы) тех-

нологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық 
құрылғыларды қолдануға рұқсат беруіңізді сұрайды.

Қысқаша сипаттама: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың мақсаты туралы 

қысқаша ақпарат жəне оларды қолдану саласы көрсетіледі)

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.

____________________________ ______________________________________
 (ұйым басшысының лауазымы) (ұйым басшының Т.А.Ə, қолы.)

«Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, 
техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды 

қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялардың, техникалық 
құрылғылардың, материалдардың, қауіпті техникалық құрылғылардың талап-

тарына сəйкестігі туралы сараптама қорытындысының құрамы

1. Технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркəсіптік 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптама қорытындысы мыналарды:

1) сараптама қорытындысының атауын;
2) сараптама жүргізу үшін негіздемені, сараптама ұйымы туралы мəліметтерді 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізген мамандар жəне өнеркəсіптік 
қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына аттестаттың болуы туралы мəліметті 
қамтитын кіріспе бөлігін;

3) сараптама қорытындысының күші қолданылатын сараптама объектілерінің 
тізбесін;

4) ұйым туралы деректерді;
5) сараптама мақсатын;
6) сараптама объектісіне байланысты сараптама процесінде қаралған құжаттар 

(жобалық, конструкторлық, пайдалану, жөндеу), сəйкестендіру үшін қажетті шығарылған 
жылы, дайындаушы мен елі, маркасы, моделі, типі, зауыт (сəйкестендіру) нөмірі немесе 
басқа да ақпаратты көрсете отырып, қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын тех-
нологиялар, техникалық құрылғылар жəне материалдар қауіпті техникалық құрылғылар 
туралы мəліметтерді;

7) өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу кезінде пайдаланылған жабдықтар 
туралы мəліметтерді;

8) сараптама объектісіне қысқаша сипаттамасы мен мақсатын;
9) жүргізілген сараптама нəтижелерін;
10) негізделген қорытындысы, техникалық шешімдері мен іс-шаралары бойынша 

ұсыныстары бар қорытынды бөлігін;
11) сараптама кезінде пайдаланылған нормативтік құқықтық, техникалық жəне 

əдістемелік құжаттама тізбесін, өнеркəсіптік қауіпсіздік мəселелері бойынша 
мамандардың білімін тексеру хаттамасының көшірмелерін, жүргізілген сынақтардың 
актілерін қамтитын қосымшаларды;

12) зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың өндірістік персоналға, халыққа, 
қоршаған ортаға əсер ету мүмкіндігі, олардың пайдалану процесіндегі, авария, оқыс-
оқиғалар жағдайындағы зақымдау əсерінің деңгейі туралы мəліметтерді;

13) сараптама нəтижесінде алынған деректердің Қазақстан Республикасындағы 
қолданыстағы нормаларға сəйкестігі туралы мəліметтерді қамтуы тиіс.

2. Технологиялардың өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сарап-
тама қорытындысы қосымша мыналарды:

1) осы технология бойынша технологиялық процесті жүзеге асыру кезінде пайда 
болатын зиянды қауіпті өндірістік факторлар, олардың шекті мəні туралы мəліметтерді;

2) зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың шекті мəндерінің Қазақстан 
Республикасындағы қолданыстағы нормативтік көрсеткіштерге сəйкестігі туралы 
мəліметтерді;

3) зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың мəндерін рұқсат етілген парамет-
рлерге дейін жеткізуді қамтамасыз ететін техникалық шаралар, олардың сенімділік 
деңгейі туралы мəліметтерді қамтуы тиіс.

3. Техникалық құрылғылардың өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі ту-
ралы сараптама қорытындысы қосымша мыналарды:

1) техникалық құрылғының жұмысы кезінде туындайтын барлық зиянды жəне қауіпті 
факторлардың шекті параметрлері туралы мəліметтерді;

2) зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың мəндерін рұқсат етілген парамет-
рлерге дейін жеткізуді қамтамасыз ететін құрылымдық шешімдер, олардың сенімділік 
деңгейі туралы мəліметтерді қамтуы тиіс.

4. Материалдардың өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сарап-
тама қорытындысы қосымша мыналарды:

1) осы материалды қолдану кезінде туындайтын зиянды жəне қауіпті өндірістік 
факторлардың шекті параметрлері туралы мəліметтерді;

2) зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың көрсеткіштерін рұқсат етілген 
деңгейге дейін жеткізуді қамтамасыз ететін техникалық шешімдер, олардың сенімділік 
деңгейі туралы мəліметтерді қамтуы тиіс.

5. Сараптама қорытындысы өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізген күннен 
бастап бір жыл бойы қолданыста болады.

Сараптама қорытындысына сараптама ұйымының басшысы қол қояды, сарапта-
ма ұйымының мөрімен расталады, тігілген беттердің санын көрсете отырып тігіледі.

«Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, 
техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды 

қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымша

Нысан

(Көрсетілетін қызметті алушының тегі, 
аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 

(бұдан əрі – Т.А.Ə.) немесе ұйымының атауы) 
______________________________________
______________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа алып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
филиалының № ____ бөлімі (мекенжайы: ___________________________________) 
Сіздердің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттардың, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
4) __________________________________________________________;
5) __________________________________________________________;
6) …
толық емес топтамасын ұсынбауларыңызға байланысты ____________________

_______________________мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады, 

Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалған. 
 ___________________________________________ ________________
 Т.А.Ə. (Мемлекеттік корпорацияның қызметкері) (қолы)

Орындаушы. Т.А.Ə._____________
Телефон__________
Алды: ______________________ _______________________________ 
  Т.А.Ə.  көрсетілетін қызметті алушының қолы
20 ___ ж. «___» ___________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы №924 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң 
2015 жылғы 28 сəуірдегі №511 бұйрығына 4-қосымша

«Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды тұрақты 
қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды тұрақты 
қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру www.egov.
kz. «электронды үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
порталға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – 10 (он) жұмыс күні;
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық ұсынбау жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 

кеткен құжаттарды ұсыну фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші 
көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша түрде дəлелді бас 
тартады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық түрде (толығымен 
автоматтандырылған).

6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – жарылғыш заттар мен олардың негізінде 
жасалған бұйымдарды тұрақты қолдануға рұқсат беру не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 

«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының резиденті емес заңды тұлғаға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі.

8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 
техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін дема-
лыс жəне мереке күндері жүгінген кезде, өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілінің) жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды ұдайы қолдануға 
рұқсат алуға өтініштің электрондық көшірмесі;

2) аттестатталған (сараптамалық) ұйым жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уəкілетті орган өткізген сынақта, өкілдер, дайындаушылар, əзірлеуші, ұйымдар 
құрамында өткізілген тəжірибелі партияны бақылау жəне қабылдау сынағы актісінің 
электрондық көшірмесі;

3) жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу құқығы бар аттестатталған 
ұйымның жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды техникалық 
құжаттарында белгіленген, оның ішінде өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі 
туралы сараптамалық қорытындысының электрондық көшірмесі ұсынылады.

Сараптамалық қорытынды осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшада көзделген талаптарды қамтуы тиіс. Сондай-ақ, бұйымдарды жасау мен 
пайдалану техникалық құжаттарында белгіленген, оның ішінде өнеркəсіптік қауіпсіздік 
талаптарына сəйкес болуы тиіс.

Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы құжаттар мəліметтерін 
көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы 
тапсырғаннан кейін - көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің нəтижесін алатын күн көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салуды қабылдау туралы мəртебе көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін:
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 
Кеден одағының (КО ТР 028/2012) «Жарылғыш заттар жəне олар негізіндегі өнімдердің 
қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентімен, «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан 
Респуб ликасының 2014 жылғы 11 сəуірдегі Заңымен белгіленген талаптарға сəйкес 
келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе аталған мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу 
туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы негіз болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша 
көрсетілетін қызметті берушілердің əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) 

шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) 
шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында 
көрсетілген мекенжайлар бойынша Министрлік басшысының атына шағым беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта бойынша Мемлекеттік корпорация көрсетілетін 
қызметті берушінің немесе кеңсесі арқылы қолма-қол, сондай-ақ портал арқылы 
беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымның қабылдану растамасы 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымды қабылдаған адамның тегі жəне аты-жөні 
көрсетілген, мерзімі жəне берілген шағымға жауаптың алынған орнының көрсетілуі 
болып табылады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» шағым туралы ақпаратқа қол жеткізуге, ол мемлекеттік органда өңдеу 
барысында жаңартылып отырады (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы белгілер, 
қарау немесе қараудан бас тарту нəтижелері бойынша жауабы).

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жата-
ды. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы арқылы жіберіледі не кеңсеге қолма-қол беріледі.

Мемлекеттік көрсетілген қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы шағыммен мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға жүгінуіне болады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның 
тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетудің ерекшеліктерін ескере отырып, қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары мына интернет-ре-
сурстарда орналастырылған:

1) Министрліктің - www.mid.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің - www.comprom.gov.kz «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде.
14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда, мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 

жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі 
бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны: 1414, 8 800 080 7777.

«Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды ұдайы 
қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша
Нысан

Заңды тұлғаның реквизиттері
(мекенжайы, ЖСН/БСН, телефоны жəне т.б.)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Индустриялық даму жəне 

өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
___________________________________
Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 

 (бұдан əрі – Т.А.Ə.)

Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды ұдайы 
қолдануға рұқсат беруге

Өтініш

_______________________________________ Сізден ұсынылған құжаттар тізімін
 (ұйым атауы)
қарауды жəне _____________жарылыс заттар жəне олардың негізінде жасалған
 (ұйым атауы)
____________________________________________________________________

 (жарылыс заттар жəне олардың негізінде жасалған атауы)
_________________________________________________________ бұйымдарды 

ұдайы қолдануға рұқсат беруді өтінеді.
Техникалық шарттардың нөмірі (стандарттың) _______________________
Əзірлеуші _____________________________________________________
Өндіруші (өндірушілер) __________________________________________
Оның (олардың) мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі  ___________________
______________________________________________________________
Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасының 

коды ____________________________________________________________
Көлік қауіптілігінің классы ________________________________________
Көлік қауіптілігінің класс тармағы __________________________________

Топ үйлесімділігі  _______________________________________________
Біріккен ұлттар ұйымының сериялық нөмірі  _________________________
Жедел шаралар коды  ___________________________________________
Тағайындауы, облысы жəне қолдану шарты _________________________.
Қосымшалар:
1) құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі тəжірибелі партиядағы қабылдау 

сынақтары актісінің электрондық көшірмесі;
2) құжаттың электрондық түріндегі жарылыс жұмыстары саласында сараптама 

жүргізу құқығына аттестатталған ұйымның жарылғыш заттар мен олардың негізінде 
жасалған бұйымдарды өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы 
сараптамалық қорытындысының электрондық көшірмесі.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

____________________________ ________________________________________
 (ұйым басшысының лауазымы) (ұйым басшысының қолы, Т.А.Ə.)

«Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды ұдайы 
қолдануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымша

Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардын
өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптамалық 

қорытынсының құрамы

1. Жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардын өнеркəсіптік 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптама қорытындысы мыналарды:

1) сараптама қорытындысының атауын;
2) сараптама жүргізу үшін негіздемені, сараптамалық ұйым туралы мəліметтерді 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізген мамандар жəне өнеркəсіптік 
қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына аттестаттың болуы туралы мəліметті 
қамтитын кіріспе бөлігін;

3) сараптама қорытындысының күші қолданылатын сараптама объектілерінің 
тізбесін;

4) ұйым туралы деректерді;
5) сараптама мақсатын;
6) сараптама объектісіне байланысты сараптама процесінде қаралған, оның 

ішінде бақылау жəне қабылдау сынақтарының бағдарламалары мен əдістемеліктері, 
сəйкестендіруге қажетті шығарған зауыты мен елі, шифрі, нөмірі, маркасы немесе өзге 
ерекшелігін көрсете отырып құжаттар;

7) өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу кезінде пайдаланылған жабдықтар 
туралы мəліметтерді;

8) сараптама объектісіне қысқаша сипаттамасы мен мақсатын;
9) жүргізілген сараптама, жүргізілген сынау, оның ішінде жарылғыш заттардың олар-

ды əзірлеу кезіндегі қауіпсіздігін бағалауға қажетті көрсеткіштер бойынша нəтижелерін;
10) негізделген қорытындыларын, техникалық шешімдер мен шаралар бойынша 

ұсыныстарды, жарылыс заттарының жəне оның негізіндегі бұйымдардың атауын, 
жарылыс затын немесе оның негізіндегі бұйымды əзірлеуші мен жасаушы тура-
лы мəліметтерді, олардың мемлекеттік тіркелуі туралы куəлік нөмірі, берілген күні, 
куəлік берген органның атауы), жарылыс затының немесе оның негізіндегі бұйымның 
техникалық шарттарының (стандартының) нөмірлерін, Кеден одағының сыртқы 
экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасының кодын, көлік қауіптілігінің сана-
ты мен шағын санатын, сəйкестілік тобын, Біріккен ұлттар ұйымының сериялық нөмірін, 
шұғыл шаралар кодын, жарылыс заттарын немесе бұйымдарының белгіленуін, қолдану 
саласы мен шарттарын, қосымша талаптарды (қажет болған жағдайда);

11) сараптама кезінде пайдаланылған нормативтік құқықтық актілерді, техникалық 
жəне əдістемелік құжаттама тізбесін, өнеркəсіптік қауіпсіздік мəселелері бойынша 
мамандардың білімін тексеру хаттамасының көшірмелерін, жүргізілген бақылау 
жəне қабылдау сынақтардың актілерін, бақылау жəне қабылдау сынақтарының 
бағдарламалары мен əдістемеліктерін қамтитын қосымшаларды;

12) зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың өндірістік персоналға, халыққа, 
қоршаған ортаға əсер ету мүмкіндігі, олардың пайдалану процесіндегі, авария, оқыс-
оқиғалар жағдайындағы зақымдау əсерінің деңгейі туралы мəліметтерді.

2. Сараптамалық қорытындысы өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізген 
күннен бастап бір жыл бойы қолданыста болады.

Сараптамалық қорытындыға жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу 
құқығына аттестацияланған ұйымының басшысы қол қояды, сараптама ұйымының 
мөрімен расталады, тігілген беттердің санын көрсете отырып тігіледі.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы №924 бұйрығына 5-қосымша

«Жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсаттар беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына Қосымша

Нысан

Заңды (жеке) тұлғаның деректемелері 
(мекенжайы, ЖСН/БСН, телефоны жəне т.б.)

Қазақстан Республикасы ИДМ Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің аумақтық 

(облыстар, Астана, Алматы қалаларының) 
департамент басшысы _____________________________
_________________________________________________ 

Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
 (бұдан əрі – Т.А.Ə.)

Жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат беруге 
Өтініш

__________________________________________________ Сізден қарауды жəне
   (ұйымның атауы)
__________________________________________________________мақсатында
_____________________________________________________________________

 (ұйымның атауы)
_____________________________________________________________________
 (жарылыс жұмыстары жүргізілетін жердің атауы)
жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат беруді сұрайды.
Жарылыс жұмыстарына басшылық жасау _________________________________
_____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы, жарушының бірыңғай кітапшасының 

нөмірі, берілген күні)
_____________________________________________________________ жүктелді.
Жарылыс материалдарын сақтау орны____________________________________
     (атауы, орналасқан жері)
_____________________________________________________________________.

Салалық тиістілігі бойынша лицензияны беру күні мен нөмірі көрсетілсін (бірінші 
жəне екінші тармақтарда екі лицензияның болуы да міндетті); негізгі қызмет түрі 
лицензиялануға жатпайтын болса, 3-тармақта көрсетілген лицензияның болуы 
жеткілікті:

1. Мұнай жəне газ саласындағы тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-
химия өндірістерін жобалауға (технологиялық) жəне (немесе) пайдалануға, магистральдық 
газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалануға лицензия, 
лицензияға мұнай; газ; газ конденсаты; айдау ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары 
қызметінің кіші түріне қосымшасымен жəне жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен 
олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, сатып 
алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия.

2. Тау-кен жəне химия өндiрiстерiн пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
лицензия, лицензияға пайдалы қазбаларды өндіру үшін жару жұмыстарын жүргізу 
қызметінің кіші түріне қосымшасымен жəне жарылғыш жəне пиротехникалық заттар 
мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, 
сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия.

3. Лицензияға қызметтің кіші түрлеріне қосымшасымен жарылғыш жəне 
пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты 
қоспағанда) əзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге 
асыруға лицензиясы:

- жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған 
бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) өзінің өндірістік қажеттілігі үшін сатып алу;

- жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған 
бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) сақтау.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпараттарды 
пайдалануға келісім беремін.

_____________________________________________________________________
(ұйым басшысының лауазымы) (ұйым басшысының қолы, Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы №924 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрiнiң 
2015 жылғы 28 сəуірдегі №511 бұйрығына 6-қосымша

«Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау құжаттамасын 

келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау құжаттамасын келісу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті жəне Министрліктің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің аумақтық департаменттері (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Мемлекеттік көрсетлетін қызметті көрсету үшін өтінішті қабылдау «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
(бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

Нəтижені беру Мемлекеттік корпорация жəне www.egov.kz «электрондық үкіметтің» 
веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік 

қауіпсіздік комитетінің аумақтық департаменттері арқылы алу үшін құжаттар топтама-
сын Мемлекеттік корпорацияға тапсырған сəттен бастап – 20 (жиырма) жұмыс күні;

2) мемлекеттік көрсетілетін қызметті Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік 
қауіпсіздік комитеті арқылы алу үшін Астана қаласында орналасқан Мемлекеттік 
корпорацияға құжаттар топтамасы берілген сəттен бастап – 20 (жиырма) жұмыс күні, 
басқа өңірлерден – 27 (жиырма жеті) жұмыс күні;

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзіміне кірмейді.

4) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат 
етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;

5) Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қызмет көрсетудің рұқсат беретін ең 
ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – жобалық құжаттаманы келісу туралы 
оң шешім не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 
көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тар-
ту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны электронды түрде.
Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін қағаз тасығышта 

алу үшін жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі басып шығарылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінің түпнұсқалығын www.egov.kz порталында 

тексеруге болады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – қызметті алушы) 

тегін көрсетіледі.
8. Мемлекеттік корпорацияда жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап 
сенбіні қоса алғанда белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес түскі асқа үзіліссіз сағат 
9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бой-
ынша жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электрондық» кезек тəртібі жүзеге асырылады, 
электрондық кезекті портал арқылы броньдауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) жеке басын куəландыратын құжат (тұлғаны сəйкестендіру үшін);
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес жобалық 

құжаттаманы келісуге жіберу туралы өтініш;
3) жобалық құжаттаманың электрондық көшірмесі.
Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 

түпнұсқаларын электрондық көшірмелерімен салыстырып тексереді, содан кейін 
түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Заңды тұлғаның жеке басын куəландыратын, мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) 
құжаттары туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйеден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес, Мемлекеттік 
корпорация қызметкері мемлекеттік қызметті көрсету кезінде, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарымен өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті 
алушыдан жазбаша түрде келісім алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық талап етілетін құжаттарды Мемлекеттік 
корпорацияға тапсырған кезде тиісті құжаттарды қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 
жеке басын куəландыратын құжатты (немесе оның өкілі нотариалды куəландырылған 
сенімхат) ұсынған кезде тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхаттың негізінде 
жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақта көзделген тізбеге сəйкес толық емес 
құжаттар топтамасын ұсынған жағдайда Мемлекеттік корпорация қызметкері осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, одан 
кейін оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін 
қызметті алушы бір ай өтіп кеткеннен кейін өтініш білдірген кезде Мемлекеттік 
корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні 
ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік 
корпорацияға жібереді.

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін:

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

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе аталған 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне 
тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімнің) болуы.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің, Мемлекеттік корпорациялардың 
жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының . мемлекеттік қызметтерді 

көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) 
шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің немесе оның лауазымды адамдарының, 
Мемлекеттік корпорациялардың жəне (немесе) оның қызметкерлерінің мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселесі бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) 
шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында 
көрсетілген мекенжайлар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысының атына не-
месе Министрлік басшысының атына шағым беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы немесе Мемлекеттік корпорацияның 
немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, сондай-ақ портал 
арқылы қабылданады.

Шағымның қабылданғанын растау көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 
мен орнын көрсете отырып, оны тіркеу (мөртабаны, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады. 

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорация басшысына мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14 жəне 
16-тармақтарында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияда қолма қол жəне пошта арқылы келіп түскен шағымның 
қабылданғанын растау оның тіркелуі болып табылады (мөртабан, кіріс нөмірі мен 
тіркеу күні шағымның немесе шағымға ілеспе хаттың екінші данасына қойылады).

Көрсетілетін қызметті алушыға шағымды портал арқылы «жеке кабинеттен» 
жөнелткен кезде шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол мемлекеттік органда 
оны өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту 
туралы жауап) барысында жаңартылып тұрады.

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп 
түскен шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға по-
шта байланысы арқылы жіберіледі не кеңседе қолма-қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағым жасай алады.

Мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы ол 
тіркелген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленгін 
тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, өзге де талаптар

13. Тұрмыс-тіршілігін шектейтін организм функцияларының тұрақты бұзылуынан 
денсаулығы бұзылған көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін құжаттарды қабылдау қажет болған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы жүгіну жолымен 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары мынадай: 
1) Министрліктің www.mid.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі;
2) көрсетілетін қызметті берушінің www.comprom.gov.kz «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімі;
3) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz. интернет-ресурстарында 

орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері 

жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны: 1414, 8 800 080 7777.

«Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау құжаттамасын 

келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша
Нысан

Заңды (жеке) тұлғаның деректемелері 
(мекенжайы, ЖСН/БСН, телефоны жəне т.б.)

Қазақстан Республикасы ИДМ Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасы немесе 

Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті жəне 
Министрліктің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 

комитетінің аумақтық (облыстар, Астана, Алматы қалаларының) 
департамент басшысы

______________________________________________________
______________________________________________________ 

Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
 (бұдан əрі – Т.А.Ə.)

Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау 

құжаттамасын келісуге
өтініш

_____________________________________________________________________ 
(заңды (жеке) тұлғаның атауы)

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 78-бабын басшылыққа ала отырып, Сізге жобалық құжаттаманы келісуге 
жібереді _________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(жобаның атауы)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпараттарды 

пайдалануға келісім беремін.
_____________________________________________________________________

(ұйым басшысының лауазымы) (ұйым басшысының қолы, Т.А.Ə.)

«Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалау құжаттамасын 

келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша
Нысан

(Көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болған жағдайда) 

(бұдан əрі – Т.А.Ə.) немесе ұйымының атауы) 
______________________________________
______________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
филиалының № ____ бөлімі (мекенжайы:__________________________________) 
Сіздердің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттардың, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
7) __________________________________________________________;
8) __________________________________________________________;
9) …
толық емес топтамасын ұсынбауларыңызға байланысты ____________________

_______________________ мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады 

Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалған. 
___________________________________________ ________________
 Т.А.Ə. (Мемлекеттік корпорацияның қызметкері) (қолы)
Орындаушы. Т.А.Ə._____________
Телефон______________________
Алды: ______________________ _______________________________ 
  Т.А.Ə.  көрсетілетін қызметті алушының қолы
20 ___ ж. «___» ________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
28 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16438 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 20 қараша         №178           Астана қаласы 

«Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 
2010 жылғы 9 шілдедегі №173 бұйрығына өзгеріс 

енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 
9 шілдедегі № 173 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6459 болып тіркелген, 2010 жылғы 9 қарашадағы № 461-468 (26311) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

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

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

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

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

соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік Инвестициялар жəне даму министрі
қорғау министрі  Ж.М.Қасымбек ________________
Т.Қ.Дүйсенова ______________  2017 жылғы 28 қараша
2017 жылғы 23 қараша  

 «КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының  
Қаржы министрі  Мəдениет жəне спорт министрі
Б.Т.Сұлтанов ______________  А.Мұхамедиұлы ______________
2017 жылғы 28 қараша  2017 жылғы 5 желтоқсан 

«КЕЛIСIЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрінің  Ұлттық Банкінің төрағасы 
орынбасары – Қазақстан   Д.Т.Ақышев _________________
Республикасы Ауыл   2017 жылғы 20 желтоқсан
шаруашылығы министрі
А.Мырзахметов ___________
2017 жылғы 29 қараша

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 20 қарашадағы №178 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 
2010 жылғы 9 шілдедегі №173 бұйрығымен бекітілген

Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидалары (бұдан 
əрі – Қағидалар) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 

(Соңы. Басы 16-бетте) 

(Соңы 18-бетте) 
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жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан əрі - Заң) 12-бабының 9) тармақшасына сəйкес 
əзірленді жəне мемлекеттік статистика органдарына алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайданылатын ұғымдар Заңда көрсетілген мағынада, сондай-
ақ келесі аңықтамалар пайдаланылады:

интервьюер – жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды жəне ұлттық санақ-
тарды жүргізу кезінде респонденттер мен үй шаруашылықтарына пікіртерім жүр гізуді 
жүзеге асыратын адам;

телефон арқылы пікіртерім жүргізудің компьютерлендірілген жүйесі – орталық-
тандырылған компьютерлік жүйенің бақылауында телефон сұхбаты арқылы 
статистикалық байқауларды жүргізуге мүмкіндік беретін технология.

2 - тарау. Алғашқы статистикалық деректерді ұсыну тəртібі
3. Респонденттер анық алғашқы статистикалық деректерді сəйкес жылға Заңда 

белгіленген тəртіппен бекітілетін респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну графигіне (бұдан əрі-График) жəне статистикалық əдіснамаға сəйкес ұсынады.

4. Статистикалық нысандарды ұсыну мерзімдері, кезеңділігі жəне мекенжайы, ре-
спонденттер тобы, статистикалық нысандарды бекіту туралы бұйрықтың нөмірі мен 
күні олардың титулдық беттерінде көрсетіледі. 

5. Жалпымемлекеттік статистикалық нысандарды ұсыну күні:
1) қағаз жеткізгіште титулдық бетте аумақтық статистика органдарының мөрта-

банымен бекітіледі; 
2) электрондық түрде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 

Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) www.stat.gov.kz ресми интернет-
ресурсындағы «Респондент кабинеті» арқылы жүйелік күн автоматты түрде белгіленеді; 

3) телефон арқылы пікіртерім жүргізудің компьютерлендірілген жүйесі арқылы 
жүйелік күн автоматты түрде бекітіледі;

4) интервьюердің қағаз жеткізгішті жəне (немесе) жеке есептеуіш құрлығысын 
пайдаланумен (планшет) респондентке жеке пікіртерім жүргізу кезінде жүйелік күн 
автоматты түрде бекітіледі.

Ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандарын ұсыну күні:
1) қағаз жеткізгіштерде ведомстволық статистикалық байқауларды жүргізетін 

мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк қызметкерлері бекітеді;
2) электрондық түрде жүйелік күн автоматты түрде бекітіледі.
Егер статистикалық нысандарды ұсыну мерзімінің соңғы күні жұмыс емес күнге 

келсе, статистикалық нысанды ұсыну мерзімінің аяқталу күні одан кейінгі жұмыс күні 
болып саналады.

6. Жалпымемлекеттік статистикалық байқауларға жататын респонденттер тобы 
байқау əдісін (жаппай немесе іріктемелі) ескере отырып, статистикалық тіркелімдер 
деректері бойынша анықталады.

Іріктемелі байқауға респонденттерді қосу үшін іріктеу Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 22 тамыздағы 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілер мемлекеттік тірке лімінің тізілімінде № 
14250 болып тіркелген) Кəсіпорындарға іріктемелі зерттеулер жүргізу бойынша əдістемеге, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
2016 жылғы 11 қарашадағы бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілер 
мемлекеттік тіркелімінің тізілімінде № 14515 болып тіркелген) Үй шаруашылықтарына 
іріктемелі зерттеулер жүргізу бойынша əдістемеге, сонымен қатар жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық əдіснамаларына сəйкес жүргізіледі.

7. Жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша респонденттер ұсынуға 
қажетті статистикалық нысандар тізбесін респонденттің сұрауы бойынша немесе 
өз бетінше Комитеттің www.stat.gov.kz. ресми интернет-ресурсында орналасқан 
«Респондент кабинетінде» жеке тұлғаның жеке сəйкестендіру нөмірін (ЖСН) немесе 
заңды тұлғаның бизнес сəйкестендіру нөмірін (БСН) енгізу арқылы статистикалық 
нысандар тізбесін алады.

Аумақтық статистика органдарына ұсынуға қажетті алынған статистикалық нысандар 
тізбесіне сəйкес респонденттер іріктемелі зерттеуге қосу нəтижесін Комитеттің www.
stat.gov.kz. ресми интернет-ресурсындағы «Респонденттің кабинеті» арқылы немесе 
тұратын жері бойынша аумақтық статистика органдарында өз бетінше нақтылайды.

Ұсынуға қажетті статистикалық нысандар тізбесі сəйкес жылға Заңда белгіленген 
тəртіппен бекітілетін статистикалық жұмыстар жоспарына сəйкес қалыптастырылады.

8. Ведомстволық статистикалық байқауларға жататын респонденттер тобын 
ведомстволық статистикалық байқауларды жүргізетін мемлекеттік органдар мен 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі анықтайды.

9. Ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша респонденттер мемлекеттік 
органдар немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ұсынған толтыруға қажетті 
статистикалық нысандар тізбесін алады.

10. Статистикалық нысандарды өзінің тұрған жері бойынша заңды тұлғалардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, егер оларға заңды тұлғалардың 
статистикалық нысандарды тапсыру бойынша уəкілеттіктері берілген жағдайда тап-
сырады. Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелерде мұндай уəкілеттіктер 
болмаса статистикалық нысандарды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлғалар ұсынады. 

Байқауды өткізудің статистикалық əдіснамасында статистикалық нысандарды тек 
қана заңды тұлғалар немесе тек қана құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелердің 
ұсынуы көзделген жағдайда статистикалық нысандар мемлекеттік статистика ор-
гандарына мемлекеттік статистика органдарының байқауды өткізу статистикалық 
əдіснамасына сəйкес ұсынылады.

11. Бас компаниялары Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан шетелдік 
заңды тұлғалардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері статистикалық нысан-
дарды мемлекеттік статистика органдарына құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшенің 
орналасқан жері бойынша ұсынады.

12. Есепті кезеңде құрылымдық бөлімше немесе объект таратылған кезде оған 
жататын барлық деректер статистикалық нысаннан алынбайды. Егер есепті кезеңде 
заңды тұлға құрылымы қайта құрылған немесе өзгерген жағдайда статистикалық ны-
сандарда деректер заңды тұлғаның жаңа құрылымына сəйкес келтіріледі.

Жойылған немесе заңды тұлға банкротқа ұшырады деп жарияланған жағдайда 
өз қызметінің соңғы есепті кезеңіне есеп беретін заңды тұлға кезеңділігі жылдық 
статистикалық нысандар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсынады.

Кезеңділігі тоқсандық ведомстволық статистикалық байқаулардың нысандары 
үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қажет болған жағдайда тарату туралы 
бұйрық қабылданған кезеңге тарату балансын сұратады.

Жаңадан құрылған заңды тұлғалар алғашқы статистикалық деректерді тіркеген 
күннен бастап есепті кезеңнің соңына дейінгі кезеңге ұсынады. Заңды тұлға қызметі 
болмаған жағдайда, хабарламаны осы Қағидалардың 16-тармағына сəйкес ұсынады.

13. Үй шаруашылықтары алғашқы статистикалық деректерді аумақтық статистика 
органдарының интервьюерлеріне тапсырады.

14. Жеке жəне заңды тұлғалар, заңды тұлғалардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері алғашқы статистикалық деректерді ұсынуға жəне олардың анықтығына 
басшының (басшы болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы тұлғаның) қолы 
қойылған статистикалық нысандарды тапсырады. Статистикалық нысандар онда мөр 
қарастырылған жағдайда мөрмен (бар болған жағдайда) куəландырылады.

15. Жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық 
деректер:

1) қағаз жеткізгіштерде;
2) заңнамада белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің 

(бұдан əрі – Комитет) www.stat.gov.kz ресми интернет-ресурсындағы «Респондент 
кабинеті» арқылы электрондық түрде;

3) телефон арқылы пікіртерім жүргізудің компьютерлендірілген жүйесі арқылы;
4) интервьюердің қағаз жеткізгішті жəне (немесе) жеке есептеуіш құрылғысын 

(планшетті) пайдалануымен респондентке жеке пікіртерім жүргізу арқылы ұсынылады.
Ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық де-

ректер қағаз жеткізгіште немесе электрондық цифрлық қолтаңба пайдалану арқылы 
электрондық түрде немесе арнайы байланыс арналары арқылы ұсынылады.

Қағаз жеткізгіштердегі статистикалық нысандар қолма-қол немесе пошталық байла-
ныс қызметтері арқылы ұсынылады. Ұсыну күні кəсіпорынның пошталық штемпелінде 
көрсетілген жөнелту күні болып табылады. 

16. Есепті кезеңде (ай, тоқсан, жыл) қызметі болмаған кезде респондент 
Графикте көрсетілген мерзімдердің аяқталу күнінен кешіктірмей тиісті статистикалық 
нысандардың орнына қызметінің болмауы туралы хабарламаны осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде əр нысан бойын-
ша жеке немесе «Респонденттің кабинеті» арқылы Комитеттің www.stat.gov.kz рес-
ми интернет-ресурсында қызметтің болмау себептерін жəне аталған қызмет жүзеге 
асырылмайтын мерзімді көрсете отырып осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген 
статистикалық нысандарды қоспағанда ұсынады.

17. Қызметінің болмауы туралы хабарламада көрсетілген мерзім аяқталған соң не-
месе қызметін мерзімінен бұрын жаңғыртқан жағдайда бұрын ұсынылған қызметінің 
болмауы туралы хабарламаның күші ол туралы мемлекеттік статистика органда-
рына хабарлаған жағдайда жойылады жəне респондент жалпымемлекеттік жəне 
ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандарын Графикке 
сəйкес мемлекеттік статистика органдарына тапсырады.

18. Қызметінің уақытша тоқтатылуына байланысты респондент мемлекеттік ста-
тистика органдарына жүгінген жəне салық есептілігін ұсынуды уақытша тоқтата тұру 
туралы шешімнің көшірмесін ұсынған кезде ағымдағы жылы жұмыспен өтелген кезең 
үшін есептілік ұсынылатын статистикалық нысандарды (жылдық алғашқы деректер) 
қоспағанда осы респондент статистикалық нысандарды шешімде көрсетілген мерзімнің 
соңына дейін ұсынбайды.

Салық есептілігін ұсынуды уақытша тоқтата тұру туралы шешімде көрсетілген мерзім 
аяқталғанға дейін респондент уақыттан бұрын қызметін қайта бастаса, статистикалық 
нысандар респондент қызметін қайта бастаған сəттен бастап ұсынылатын болады.

19. Респондент мемлекеттік статистика органдарына бұрын ұсынған статистикалық 
нысандар бойынша қателерін өзі анықтаған кезде респондент қателерді осы 
Қағидалардың 20 жəне 21-тармақтарына сəйкес түзетеді.

Статистикалық ақпаратты түзу кезінде, қателер табылған жағдайда, сондай-ақ 
алғашқы статистикалық деректердің анықтығын растау үшін мемлекеттік статисти-
ка органдарының лауазымды адамдары респонденттерден қосымша ақпаратты 
талап етеді.

Егер статистикалық нысанды толтыру бойынша нұсқаулықта өзгелері белгіленбеген 
болса, респонденттер алғашқы статистикалық деректердің бұрмалануын анықтаған 
кезде мемлекеттік статистика органдарының лауазымды адамдары респонденттер-
ден алғашқы статистикалық деректерді қамтитын статистикалық нысандарға түзету 
енгізуді талап етеді.

Респондент бұрмалауды немесе олармен келіспейтінін дəлелдегенде алғашқы 
статистикалық деректерге енгізілген өзгерістермен бірге статистикалық нысандар-
ды немесе ұсынылған деректердің анықтығын растайтын құжаттармен бірге сəйкес 
ақпаратты, оның ішінде факс, электрондық пошта, ұтқыр жəне телефон байланысы 
арқылы ұсынады.

20. Респонденттер айлық жəне тоқсандық кезеңділіктегі жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары бойынша қателерді - бір 
жұмыс күні ішінде, басқа кезеңділіктегі статистикалық нысандар бойынша мемлекеттік 
статистика органдарының лауазымды адамдары хабарлама берген сəттен бастап үш 
жұмыс күні ішінде түзетеді.

Респонденттер ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық ны-
сандары бойынша қателерді ведомстволық статистикалық байқауларды өз бетінше 
жүргізетін мемлекеттік органдар жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген 
мерзім ішінде түзетеді.

21. Респондент статистикалық нысанға түзетулер енгізген кезде тапсыру нысанына 
(қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде) қарамастан, оны тапсыру мерзімінен кейін 
статистикалық нысанның түзетілген нұсқасын респондент, егер өзгелері статистикалық 
нысанды толтыру жөніндегі нұсқаулықта белгіленбеген болса, статистикалық нысанды 
ұсыну орнына қарай тапсырады. Статистикалық нысанның қағаз жеткізгіште ұсынылған 
түзетілген нұсқасы күні жəне орындаушы мен басшының қолы қойылып, «түзетулерге 
сену» деген сөздермен расталады.

22. Қайта ұсынылған статистикалық нысанға осы Қағидалардың 14-тармағына 
сəйкес лауазымды адамдар қол қояды.

23. Респонденттер негізгі немесе қосалқы экономикалық қызмет түрін өзгерту тура-
лы шешім қабылданған күннен бастап бір айлық мерзімде немесе қызметкерлер саны 
өзгерген жағдайда бұл туралы мемлекеттік статистика органдарын осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес немесе «Респондент кабинеті» арқылы Комитеттің www.stat.
gov.kz ресми интернет-ресурсында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана 
отырып хабардар етеді.

Аумақтық статистика органдары түскен хабарламаларды қарайды жəне үш 
жұмыс күні ішінде экономикалық қызметтің негізгі, қосалқы түрлерінің, статистикалық 
тіркелімдердегі респонденттер бойынша қызметкерлердің санының өзгеруі туралы 
шешім қабылдайды.

Хабарламаны қарау нəтижесі хабарламада көрсетілген электрондық мекенжайға 
(мекенжайларға) жіберіледі.

Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Хабарлама

______________________________________облысының 
(қаласының, ауданының) мемлекеттік статистика органы

Жеке немесе заңды тұлғаның атауы__________________________, ЖСН немесе 
БСН коды________________________, ЭҚЖЖ ________________, (статистикалық 
нысан атауы) ___________________________________________ (индексі__________, 
кезеңділігі__________) жалпымемлекеттік жəне (немесе) ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны бойынша _____ ай, тоқсан жəне (немесе) жыл ішінде 
_________________________________ жағдайға байланысты қызмет жүргізілмейтінін 
хабарлайды. 

Жоғарыда баяндалғанға сəйкес статистикалық нысан ______________облысының 
(қаласының, филиалының) мемлекеттік статистика органына __________ айынан жəне 
(немесе) тоқсанынан (қажеттісін сызу) бастап ұсынылатын болады.

Басшы ____________________________/_______________________
  тегі, аты жəне əкесінің аты қолы
           (бар болған жағдайда) 
Бас бухгалтер ______________________________/_______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты қолы
            (бар болған жағдайда)

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
___________________________/_________________/_____________
мекеменің нақты мекенжайы телефон нөмірі электрондық пошта 

Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына 2-қосымша

Қызметінің болмауы туралы хабарлама таралмайтын 
статистикалық нысандар

1) «Еңбек бойынша есеп» (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық жəне жылдық);
2) «Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша жалақы 

мөлшері туралы есеп» (индексі 2-Т (ПРОФ), кезеңділігі жылына бір рет);

3) «Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін 
қызметкерлердің саны туралы есеп» (индексі 1-Т (еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық);

4) «Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік жəне саны туралы есеп» 
(индексі 1-Т (бос жұмыс орын), кезеңділігі жылына бір рет);

5) «Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы есеп» 
(индексі 1-Т (ЗП), кезеңділігі екі жылда бір рет);

6) «Шағын кəсіпорын қызметі туралы есеп» (индексі 2-МП, кезеңділігі тоқсандық 
жəне жылдық);

7) «Кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп» (индексі 1-ПФ, 
кезеңділігі тоқсандық жəне жылдық);

8) «Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік аурулар туралы есеп» 
(индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық);

9) «Дара кəсіпкердің қызметі туралы есеп» (индексі 1-ИП, кезеңділігі екі жылда 
бір рет);

10) «Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар туралы есеп» 
(индексі 1-ғылым, кезеңділігі жылдық);

11) «Бейрезиденттерге қойылатын қаржылық талаптар жəне олардың алдындағы 
міндеттемелер туралы есеп» (индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық);

12) «Кəсіпорындарда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану 
туралы есеп» (индексі 3-ақпарат, кезеңділігі жылдық);

13) «Инновациялық қызмет туралы есеп» (индексі 1-инновация, кезеңділігі жылдық);
14) «Экономикалық қызмет түрлері туралы есеп» (индексі 1-СР, кезеңділігі жы-

лына бір рет);
15) «Жаңа кəсіпорындарға пікіртерім жүргізу» (индексі 1-НП, кезеңділігі біржолғы);
16) «Ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметі туралы» (индексі 1-СПК, кезеңділігі 

тоқсандық);
17) «Сервистік-дайындау орталықтарының қызметі туралы» (индексі 1-СЗЦ, 

кезеңділігі тоқсандық);
18) «Теміржол желісінің пайдалану ұзындығының ұзақтығы жəне теміржол көлігінің 

жұмысы туралы есеп» индексі 1-ЖД, кезеңділігі жылдық).

Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну қағидаларына 3-қосымша

Нысан
Хабарлама

______________________________________облысының 
(қаласының, ауданының) мемлекеттік статистика органы

Жеке кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің атауы 
_____________________________________________________________________
ЖСН немесе БСН _____________________________
Экономикалық қызмет түрінің негізгі коды__________
КМЖ1 коды ____________
негізгі/қосалқы (қажеттісінің астын сызу) экономикалық қызмет түрінің өзгергені 

(қосу/алып тастау) туралы хабарлайды.
_____________________________________________________________________

(экономикалық қызмет түрінің атауы көрсетіледі)
Экономикалық қызмет түрінің негізгі жəне қосалқы кодын көрсетіңіз:

№
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қы
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ет

 тү
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(Э
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Ж
2 ) 

ко
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Мың теңгеде 
өндірілген 

өнімнің, 
сатылған 

тауарлардың 
жəне 

көрсетілген 
қызметтердің 

көлемі3

Процесс 
(Ö таңбасымен белгіленеді)

Өзгерістер 
уақытша 

(маусымдық)
сипатта 

(1жылдан аз) 

ЭҚЖЖ негізгі коды
1         өзгерту  иə         жоқ  

ЭҚЖЖ қосалқы коды
1     қосу       алып тастау  иə         жоқ  
2     қосу       алып тастау  иə         жоқ  
3     қосу       алып тастау  иə         жоқ  
n     қосу       алып тастау  иə         жоқ  

Ескертпе:
1КМЖ коды - Комитеттің ресми интернет -ресурсында (www.stat.gov.kz >> 

Жіктеуіштер >> Статистикалық жіктелімдер) орналасқан Қызметкерлердің саны бой-
ынша заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ дара кəсіпкерлік 
субъектілерінің өлшемділігі жіктеуішіне сəйкес толтырылады

2ЭҚЖЖ коды – Комитеттің ресми интернет -ресурсында (www.stat.gov.kz >> 
Жіктеуіштер >> Статистикалық жіктелімдер) орналасқан Экономикалық қызмет 
түрлерінің номенклатурасына сəйкес толтырылады

3 Экономикалық қызмет түрінің негізгі жəне қосалқы коды өзгергенде, жол міндетті 
толтырылуға жатады

2) қызметкерлер саны4:
1 Орташа жылдық тізімдік саны
2 Филиалдарды ескерусіз орташа жылдық тізімдік саны

 (филиалдары бар заңды тұлғалар толтырады)
3 Нақты саны
4 Филиалдарды ескерусіз нақты саны

Басшы_______________________________/________________________________
  тегі, аты жəне əкесінің аты    қолы
         (бар болған жағдайда)
 ________________________/____________________________________________
 телефон нөмір электрондық пошта мекенжайы

Бас бухгалтер ____________________________/____________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты   қолы
         (бар болған жағдайда)

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

___________________________/_________________/________________________
 ұйымның орналасқан нақты мекенжайы телефон нөмірі электрондық пошта 

Күні _____________

Ескертпе:
4Орташа есептік кезеңдегі қызметкерлердің тізімдік саны əр айдың соңындағы 

қызметкерлердің орташа арифметикалық санына тең.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
9 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16196 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 20 қараша             №179             Астана қаласы 

«Жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық 
байқаулар жүргізу үшін статистикалық нысандарды, 

оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі 
№174 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу 

үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 
2010 жылғы 9 шілдедегі № 174 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6460 болып тіркелген, 2010 жылғы 9 қарашадағы № 461-468 (26311) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 

наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) 
тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;

Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу 
үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

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

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

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

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

соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының  
Еңбек жəне халықты əлеуметтік Инвестициялар жəне даму министрі
қорғау министрі  Ж.М.Қасымбек ___________________
Т.Қ.Дүйсенова _______________  2017 жылғы 25 желтоқсан
2017 жылғы 23 қараша 

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының  
Қаржы министрі  Мəдениет жəне спорт министрі
Б.Т.Сұлтанов _______________  А.Мұхамедиұлы _________________
2017 жылғы 28 қараша  2017 жылғы 5 желтоқсан 

«КЕЛIСIЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің   Ұлттық Банкінің төрағасы
орынбасары – Қазақстан  Д.Т.Ақышев ____________________ 
Республикасы Ауыл   2017 жылғы 20 желтоқсан
шаруашылығы министрі
А.Мырзахметов ____________
2017 жылғы 29 қараша

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 20 қарашадағы №179 бұйрығына қосымша

Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу 
үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

бекіту қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар 
жүргізу үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

бекіту қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан əрі - Заң) 12-бабының 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жалпымемлекеттік жəне ведомстволық 
статистикалық байқаулар жүргізу үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру 
жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту тəртібін айқындайды.

2. Қағидалар жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқауларды 
жүргізетін мемлекеттік статистика органдарына таратылады.

3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар олардың Заңда көрсетілген 
мағынасында қолданылады.

2. Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу 
үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

бекіту тəртібі
4. Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша 

статистикалық нысандарды жəне оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
тəртібі оларды əзірлеу немесе қайта қарау, келісу жəне бекітуді қамтиды.

5. Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандарын жəне оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті (бұдан əрі – 
Комитет) бекітеді.

6. Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандарын əзірлеуге немесе қайта қарауға негіздемелер: 

1) мемлекеттік статистиканың тиісті органдарының стратегиялық жоспарлары;
2) мемлекеттік статистиканың тиісті органдарының операциялық жоспарлары;
3) мемлекеттік жəне салалық даму бағдарламалары;
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары;
5) статистикалық əдіснаманы халықаралық стандарттарға сəйкестікке келтіру;
6) əкімшілік деректерді жинауға арналған нысандардың көрсеткіштерімен 

қайталанатын жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық нысандардың 
көрсеткіштерінің болуы болып табылады.

7. Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандарын жəне оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды Комитет 
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сəуірдегі 
Заңының талаптарына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 
қазандағы № 568 қаулысымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді ресiмдеу, 
келісу, мемлекеттік тіркеу жəне олардың күшін жою қағидаларына сəйкес қазақ жəне 
орыс тілдерінде əзірлейді, қайта қарайды жəне бекітеді жəне келесі құрылымды 
қамтиды:

1) титулдық бет;
2) негізгі бөлігі;
3) қосымша (қажет болған жағдайда).
8. Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық нысандардың титулдық 

беті мынадай деректемелерді есепке ала отырып, осы Қағидаларға 1 жəне 
2-қосымшаларға сəйкес ресімделеді:

1) статистикалық нысанды бекітетін бұйрықтың күні жəне нөміріне арналған орын;
2) статистикалық байқаудың түрі;
3) статистикалық нысан ұсынылатын мемлекеттік статистика органының атауы;
4) статистикалық нысанды электронды түрде интернет-ресурста орналастыру 

мекенжайы;
5) анық емес деректерді ұсынғаны жəне алғашқы статистикалық деректерді 

ұсынбағаны үшін əкімшілік жауапкершілік шаралары;
6) Комитет беретін статистикалық нысанның коды;
7) статистикалық нысанның индексі;
8) статистикалық нысанның атауы жəне оның есепті кезеңі;
9) статистикалық байқауды өткізу кезеңділігі (біржолғы, күн сайынғы, апта сайынғы, 

онкүндік, айына 2 рет, айлық, тоқсандық, жартыжылдық, жылдық, жылына бір рет, екі 
жылда бір рет, үш жылда бір рет, бес жылда бір рет, маусымдық);

10) есеп беретін респонденттер тобы; 
11) статистикалық нысан бойынша статистикалық деректерді ұсыну мерзімі;
12) есепке алу бірлігінің сəйкестендіру коды - заңды тұлғаларға, филиалдар мен 

өкiлдiктерге жəне қызметiн бiрлескен кəсiпкерлiк түрiнде жүзеге асыратын дара 
кəсiпкерлерге арналған бизнес-сəйкестендіру нөмірі; жеке тұлғаларға, соның iшiнде 
қызметiн жеке кəсiпкерлiк түрiнде жүзеге асыратын дара кəсiпкерлерге арналған жеке 
сəйкестендіру нөмірі;

13) статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт (Жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулар бойынша – міндетті, ведомстволық статистикалық байқаулар 
бойынша – Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы жəне Ұлттық банктің 
қарауына).

Титулдық бетте көрсетілген статистикалық нысанның деректемелерін мемлекеттік 
статистика органдары қолданады жəне Комитет өздігінен немесе жалпымемлекеттік 
жəне ведомстволық статистикалық нысандарды жəне оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды қайта қарау жолымен мемлекеттік органдардың жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкінің ұсынысы бойынша өзгертіледі.

9. Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша əзірленетін 
жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша 
статистикалық нысанның негізгі бөлігі алғашқы статистикалық деректерді жинауға 
арналған көрсеткіштер жəне (немесе) сұрақтар тізбесін жəне типтік мекенжай бөлігін 
қамтиды.

10. Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандарын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы Қағидаларға 4-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша əзірленеді.

11. Жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысан-
дары жəне оларды толтыру жөніндегі нұсқаулық əзірлеу немесе жоспарланатын 
жылдың алдындағы жылғы 15 мамырға дейінгі мерзімде қайта қарау жəне ішкі келісу 
рəсімдерінен өтеді.

12. Ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен 
оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтар жоспарланатын жылдың алдындағы жылғы 
1 сəуірге дейін Комитетке келісу жəне кейіннен бекіту үшін ұсынылады. 

13. Статистикалық нысандарға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген 
немесе күші жойылған жағдайда осы Қағидаларға 5 қосымшасына сəйкес əзірлеуші 
ведомствоға негіздемені жəне салыстырмалы кестені тапсырады.

14. Комитет респонденттерге жүктемені төмендету мақсатында жалпымемлекеттік 
жəне (немесе) ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысан-
дары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтардың жобаларына ерікті негізде 
тестілеу өткізеді.

Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу 
үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

бекіту қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 20 қарашадағы
        №179 бұйрығына  ___қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение ___к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                 от 20 ноября 2017 года №179

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статисти-
калық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген 
мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысанның коды
Код статистической формы
                        Статистикалық нысанның атауы
                  Наименование статистической формы

Статистикалық нысанның индексі 
Индекс статистической формы

Кезеңділік   Есепті кезең
Периодичность  Отчетный период

Респонденттер тобы
Круг респондентов

Ұсыну мерзімі
Срок представления

БСН коды
код БИН 

ЖСН коды
код ИИН 

Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу 
үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

бекіту қағидаларына 2-қосымша

 Нысан

Ақпаратты алушы органдар     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами получателями информации        2017 жылғы 20 қарашадағы
        №179 бұйрығына  ___қосымша

Ведомстволық статистикалық    Приложение ___к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
ведомственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                 от 20 ноября 2017 года №179

Мемлекеттік органдарға жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне ұсынылады
Представляется государственным органам и Национальному Банку Республики Казахстан

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

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

Статистикалық нысанның коды
Код статистической формы
   Статистикалық нысанның атауы
Статистикалық нысанның индексі    Наименование статистической формы
Индекс статистической формы

Кезеңділік    Есепті кезең
Периодичность   Отчетный период

Респонденттер тобы
Круг респондентов

Ұсыну мерзімі
Срок представления

БСН коды
код БИН 

ЖСН коды
код ИИН 

Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу 
үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

бекіту қағидаларына 3-қосымша

 Нысан
Статистикалық нысанның негізгі бөлімі 

Основная часть статистической формы
Кестенің атауы
Наименование таблицы
Жолдар коды 

(шифры)
Код (шифр) строк 

Бағандар атауы
Наименование граф

А 1 2 3 4 5 6

Жолдардың 
атауы

Наименование 
строк

Сандық, əріптік жəне графикалық 
деректер

Числовые, буквенные и графические данные

Ескертпе:
Кестенің атауында кестенің негізі мазмұны қысқа жəне нақты көрсетіледі. 

Бағандардың атауында – кезең, жіктеу, жолдардың атауында – зерттелетін 
объектілер, жекелеген бірліктер, оң жақ бөлігінде зерттелетін объектілерді сипаттай-
тын көрсеткіштер көрсетіледі. 

Өлшем бірліктері егер зерттелетін объектілер кестесінің барлық көрсеткіштеріне 
қатысты болса, кестенің атауында, басқа жағдайларда бағандардың немесе жолдардың 
атауларында көрсетіледі.

Кестенің жолдары кодтармен немесе шифрлармен белгіленеді. Кестенің деректерге 
арналған оң бөлігінің бағандары, реттік нөмірлермен нөмірленеді. Зерттелетін бірліктер 
жолдардың коды немесе шифры орналасатын кестенің сол бөлігінің бағандары «А», 
«Б» əріптерімен жəне тағы сол сияқты белгіленеді.

Примечание:
В наименование таблицы кратко и точно отражается основное содержание табли-

цы. В наименовании граф указываются, период, классификации, наименовании строк 
– изучаемые объекты, отдельные единицы, в правой части – показатели, характери-
зующие изучаемые объекты. 

Единицы измерения указываются в наименовании таблицы, если относятся ко всем 
показателям таблицы изучаемых объектов, в других случаях – в наименованиях граф 
или строк. Строки таблицы обозначаются кодами или шифрами. Графы правой части 

таблицы, предназначенные для данных, нумеруются порядковыми номерами. Графы 
левой части таблицы, в которой находятся изучаемые объекты, код или шифр строк, 
обозначаются буквами «А», «Б» и так далее.

Типтік мекенжай бөлігі 
Типовая адресная часть

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 
Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз1

Согласны на распространение первичных статистических данных1       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз1

Не согласны на распространение первичных статистических данных1  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:
1Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады 
1Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике»

Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық 
байқаулар жүргізу үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру 

жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту қағидаларына 4-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 20 қарашадағы №179 бұйрығына __-қосымша

«Статистикалық нысанның атауы» (коды, статистикалық нысанның индексі, 
статистикалық байқауды өткізу кезеңділігі) жалпымемлекеттік немесе 

ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық 

Статистикалық нысанда пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар
Əдіснамалық түсіндірмелер
Арифметикалық-логикалық бақылау

Жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізу 
үшін статистикалық нысандарды, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

бекіту қағидаларына 5-қосымша

Нысан

Ведомстволық статистикалық байқаудың жаңа статистикалық нысанын 
əзірлеуге, қолданыстағы нысанына өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 

енгізуге негіздеме
р/с № «Статистикалық нысанның атауы» 

(коды, индексі, статистикалық нысанның кезеңділігі)
1 Негіздеме 
2 Байқаудың мақсаты
3 Респонденттердің саны
4 Шығыс ақпараттың мерзімі
5 Статистикалық нысанды ұсыну түрі
6 Жарияланымдар 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
9 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16194 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 8 қараша        №159              Астана қаласы 

Инновация және қызмет көрсету статистикасы бойынша 
жалпымемлекеттiк статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөнiндегi 
нұсқаулықтарды бекiту туралы

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

1. Мыналар:
1) «Инновациялық қызмет туралы есеп» (коды 231112109, индексі 1-инновация, 

кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
саны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

2) «Инновациялық қызмет туралы есеп» (коды 231112109, индексі 1-инновация, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
санын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2- қосымшаға сəйкес;

3) «Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 201112120, индексі 1-лизинг, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы 
бұйрыққа 3- қосымшаға сəйкес;

4) «Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 201112120, индексі 1-лизинг, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4- қосымшаға сəйкес;

5) «Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» (коды 201112197, индексі 2-қызмет 
көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статис-
тикалық нысаны осы бұйрыққа 5- қосымшаға сəйкес;

6) «Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» (коды 201112197, индексі 2-қызмет 
көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың ста-
тистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6- қосымшаға сəйкес;

7) «Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» (коды 201103197, индексі 
2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық)жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны осы бұйрыққа 7- қосымшаға сəйкес;

8) «Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» (коды 201103197, индексі 
2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8- қосымшаға 
сəйкес бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың 9-қосымшасына сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының кейбір бұйрықтарының 
күші жойылды деп танылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

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

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

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

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №159 бұйрығына  1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 1 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                 от 8 ноября 2017 года №159

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

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

Статистикалық нысан коды 231112109
Код статистической формы 231112109

Инновациялық қызмет туралы есеп 
Отчет об инновационной деятельности 

1-инновация 

Жылдық   Есепті кезең          жыл
Годовая   Отчетный период       год

Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 01-03, 05-09, 
10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 86 кодтарына сəйкес 
саны 100 адамнан асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері – жаппай əдіспен, саны 100 адамға дейінгілер – 
іріктемелі əдіспен жəне инновациялық қызметті жүзеге асыратын, экономикалық 
қызмет түріне қатыссыз ұйымдар тізім бойынша ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления с численностью свыше 100 человек – сплошным методом, численностью до 
100 человек - выборочным методом с основным видом экономической деятельности 
согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03, 
05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 86 и органи-
заций, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие инноваци-
онную деятельность по списку

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

(Соңы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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1. Ұйымның инновациялық қызметті жүзеге асырған нақты орнын көрсетіңіз 
(ұйымның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен

Укажите фактическое место осуществления инновационной деятельности орга-
низации (независимо от места регистрации организации) – область, город, район, 
населенный пункт

 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес 
аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз 
жеткізгіште тапсыру кезінде
статистика органының қызметкері толтырады)            
Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (заполняется работниками органа
статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)

2. Ұйым туралы негізгі ақпарат
 Основная информация об организации

2.1 Есепті кезең соңына қызметкерлердің жалпы саны
 Общая численность работников на конец отчетного периода ______ адам/ человек

 2.2 Сіздің ұйым қандай өткізу нарығында тауарлар мен көрсетілетін қызмет-
терді өткізеді? 

 (жауаптың бірнеше нұсқасы болуы мүмкін)
 На каких рынках сбыта Ваша организация реализует товары и услуги? 
 (возможно несколько вариантов ответа)

 2.2.1 Облыстық                                 2.2.2 Қазақстандық              
          Областной                Казахстанский
 2.2.3 ТМД елдері1                                        2.2.4 ТМД-дан тыс елдер     
 Страны СНГ1                Страны вне СНГ
 2.2.3.1 одан ЕАЭО2 елдері                 
 из них страны ЕАЭС2

2.3 Сіздің ұйымда соңғы үш жыл ішінде инновациялардың қандай түрлері болды?
 Какие типы инноваций имела Ваша организация в течение последних трех лет?

 2.3.1 Өнімдік                    
 Продуктовые
 2.3.1.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз
 Укажите какие инновации_________________________________________________

 2.3.2 Процестік
          Процессные
 2.3.2.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз                  
 Укажите какие инновации__________________________________________________

 2.3.3 Маркетингтік                    
 Маркетинговые
 2.3.3.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз
 Укажите какие инновации_________________________________________________

 2.3.4 Ұйымдық                    
 Организационные
 2.3.4.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз
 Укажите какие инновации ________________________________________________

 Ескертпе:
 Примечание:
1ТМД – мұнда жəне бұдан əрі Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
1СНГ – здесь и далее Содружество Независимых Государств
2ЕАЭО елдері – мұнда жəне бұдан əрі Еуразиялық экономикалық одақ 
2страны ЕАЭС – здесь и далее Евразийский экономический союз

2.4 Сіздің ұйым соңғы үш жылда инновацияның келесі түрлері бойынша 
экологиялық инновацияға 

 ие болды ма?
 Имела ли Ваша организация за последние три года экологические инновации в 

рамках следующих типов
 инноваций?
 2.4.1 Өнімдік  
 Продуктовые
 2.4.1.1 Экологиялық инновациялар қандай көрсетініз
 Укажите какие экологические инновации_________________________________

 2.4.2 Процестік  
 Процессные
 2.4.2.1 Экологиялық инновациялар қандай көрсетініз
 Укажите какие экологические инновации_________________________________
 
2.4.3 Маркетингтік  
 Маркетинговые 
 2.4.3.1 Экологиялық инновациялар қандай көрсетініз
 Укажите какие экологические инновации_________________________________

 2.4.4 Ұйымдық  
 Организационные
 2.4.4.1 Экологиялық инновациялар қандай көрсетініз 
 Укажите какие экологические инновации__________________________________

 2.4.5 Жоқ   
 Нет

 Инновациялар болмаған жағдайда 8-сұраққа өту 
 В случае отсутствия инноваций переход к вопросу 8 

3. Өнімдік инновация
 Продуктовая инновация

3.1 Сіз соңғы үш жыл ішінде қайсысын енгіздіңіз
 Внедряли ли Вы за последние три года 

Тауарлар   Көрсетілетін
                     қызметтер
Товары    Услуги

3.1.1 Жаңа немесе едəуір жетілдірілген     
 Новые или значительно усовершенствованные                
3.1.2 Жетілдіруге əкелген
 Подвергавшиеся усовершенствованию         
3.1.3 Өзге де инновациялық
 Прочие инновационные           

 3.2 Инновациялық өнімді кім əзірлеген?
 Кем разработана инновационная продукция?
 Тауарлар Көрсетілетін қызметтер
 Товары Услуги

Тауарлар   Көрсетілетін
                     қызметтер
Товары    Услуги

 3.2.1 Ұйымның өзі 
 Самой организацией                                
 3.2.2 Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен3 бірлесіп
 Совместно с другими организациями или учреждениями3                          
 3.2.3 Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен 
жаратылғанды жетілдіру
 Усовершенствовано созданное другими организациями 
или учреждениями                                 
 3.2.4 Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен
 Другими организациями или учреждениями                               

 3.3 Сіздің тауарларыңыз немесе қызметтеріңіз Сіздің тауар (көрсетілетін 
қызмет) нарығыңыз үшін соңғы үш жылда инновациялық болып табыла ма?

 Являются ли Ваши товары или услуги за последние три года инновационными 
для Вашего рынка товаров (услуг)?

  Иə    Жоқ
  Да         Нет     

 Ескертпе:
 Примечание:
3Мекемелерге университеттер, зерттеу институттары, коммерциялық емес 

ұйымдар жəне тағы басқалар жатады
3К учреждениям относятся университеты, исследовательские институты, неком-

мерческие организации и так далее

 3.4 Есепті жылы өндірілген инновациялық өнімдердің 
 жалпы көлемін көрсетіңіз
 Укажите общий объем произведенной инновационной 
 продукции в отчетном году   _______________ мың теңге/ тысяч тенге

3.4.1 Олардан нанотехнологияға байланысты өнімдер
 Из них продукция, связанная с нанотехнологиями ________ мың теңге/ тысяч тенге

3.5 Өткізілген инновациялық өнімдердің (тауарлар жəне көрсетілетін қызмет)
 көлемін көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите объем реализованной инновационной продукции (товаров и услуг), 

тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4
1 Барлығы

Всего
соның ішінде
в том числе Х Х Х Х

1.1 Сіздің тауар (көрсетілетін 
қызмет) нарығыңыз үшін 
жаңа болып табылатын жаңа 
немесе едəуір жетілдірілген 
тауарлар (көрсетілген 
қызметтер)
новые или значительно усо-
вершенствованные
товары (услуги), которые яв-
ляются новыми для Вашего 
рынка товаров (услуг)

1.2 Сіздің ұйымыңыз үшін 
жаңа болып табыла-
тын жаңа немесе едəуір 
жетілдірілген тауарлар 
(көрсетілген қызметтер)
новые или значительно усо-
вершенствованные товары 
(услуги), которые являются 
новыми для Вашей орга-
низации

 3.6 Сіздің өніміңіз соңғы үш жылда инновациялық болып табылды
 Ваша продукция является инновационной за последние три года

 3.6.1 Сіздің ұйымда    3.6.2 Қазақстанда
 В Вашей организации     В Казахстане                 

 3.6.3 ТМД елдерінде    3.6.4 Əлемде
 В странах СНГ   В мире                
 
 3.6.3.1 одан ЕАЭО елдерінде
 из них в странах ЕАЭС  

4. Процестік инновация
 Процессная инновация
4.1Сіз соңғы үш жылда жаңа немесе едəуір жетілдірілген процестік иннова-

цияны енгіздіңіз бе?
Внедряли ли Вы за последние три года новую или значительно усовершенство-

ванную процессную инновацию
   

Иə           Жоқ
Да           Нет

   
 4.1.1 Тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) 
өндіру əдісін                
 Метод производства товаров (услуг) 
 4.1.2 Логистиканы, тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) 
тарату немесе жеткізу немесе өткізу əдісін               
 Логистику, доставку или методы реализации товаров (услуг)
 4.1.3 Техникалық тəсілдер, жабдықтауда, бухгалерлік 
 есепте, бағдарламалық қамтамасыз ету жəне басқалар 
сияқты қызметті жасау жəне ұсыну тəсілдерін              

 Метод создания и предоставления услуг, таких как 
технические приемы, программное обеспечение 
в снабжении, бухгалтерском учете и другие
 4.1.4 Басқа əдістер                 
 Другие методы 

4.2Процестік инновацияны кім əзірлеген?
Кем разработана процессная инновация?

 4.2.1 Ұйымның өзі                       
 Самой организацией
 4.2.2 Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен бірлесіп                   
 Совместно с другими организациями или учреждениями
 4.2.3 Басқа ұйымдармен немесе мекемелермен 
 жаратылғанды жетілдіру                     
 Усовершенствовано созданное другими организациями или учреждениями
 4.2.4 Басқа ұйымдар немесе мекемелер                     
 Другими организациями или учреждениями

5. Өнімдік жəне процестік инновациялар үшін ағымдағы немесе ескерусіз 
қалған инновациялық қызметтер

Текущая или заброшенная инновационная деятельность для продуктовых и про-
цессных инноваций

5.1 Өнімдік жəне процестік инновацияларды əзірлеуге байланысты іс-
шаралар болды ма?

 Мероприятия связанные с разработкой продуктовой и процессной инновацией 
были? 

Иə           Жоқ
Да           Нет

 5.1.1 Ескерусіз қалды немесе тоқтатылды
 Заброшены или приостановлены              
 5.1.2 Есепті жылдың соңына аяқталмады
 Не завершены к концу отчетного года              

6.Үш жылдағы инновациялық қызмет жəне есепті жылғы өнімдік жəне 
процестік инновацияларға

 шығыстар 
 Инновационная деятельность за три года и расходы на продуктовые и процессные 

инновации в отчетном году

6.1 Соңғы үш жыл ішінде Сіздің ұйымыңыз өнімдік жəне процестік иннова-
цияларды жасау үшін 

 келесі қызметті жүзеге асырды:
 В течение последних трех лет Ваша организация осуществляла следующую де-

ятельность по созданию
 продуктовых и процессных инноваций:

6.1.1 Ішкі ҒЗТКЖ4

 Внутренние НИОКР4

 Иə    Жоқ  
  Да   Нет

 Ескертпе:
 Примечание:
4 ҒЗТКЖ – мұнда жəне бұдан əрі ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструк-

торлық жұмыстар
4 НИОКР – здесь и далее научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы

 6.1.1.1 Үнемі    6.1.1.2 Кейде   
 Постоянно   Иногда

 6.1.2 Сыртқы ҒЗТКЖ
 Внешние НИОКР
  Иə     Жоқ  
  Да    Нет

6.1.3 Заманауи машиналарды, жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз 
етуді жəне басқа да күрделі тауарларды сатып алу (ҒЗТКЖ үшін жұмсалған 
шығындардан басқа)

 Приобретение современных машин, оборудования, программного обеспечения и 
других капитальных товаров (за исключением затрат для НИОКР)

  Иə    Жоқ
  Да     Нет  
 6.1.4 Білімді сыртқы көздерден алу
 Приобретение знаний из внешних источников
 Иə    Жоқ
  Да     Нет   
6.1.5 Инновациялық қызметті жүзеге асыру үшін оқыту
 Обучение для осуществления инновационной деятельности
  Иə    Жоқ
  Да     Нет  
 6.1.6 Инновацияны нарыққа енгізу жəне шығару
 Внедрение и вывод инноваций на рынок
  Иə    Жоқ
  Да     Нет  
6.1.7 Дизайн əзірлеу
 Разработка дизайна
  Иə    Жоқ
  Да     Нет  
 6.1.8 Инновациялық қызметтің басқа түрлері
 Другие виды инновационной деятельности
  Иə    Жоқ
  Да     Нет  
6.2 Инновацияларды жүзеге асыруға жұмсалған шығындардың сомасын 

көрсетіңіз
 Укажите сумму затрат на осуществление инноваций
 6.2.1 Технологиялық
 Технологические _________________________мың теңге/ тысяч тенге
 соның ішінде:
 том числе:
 1. өнімдік
 продуктовые _____________________________мың теңге/тысяч тенге
 2. процестік
 процессные ______________________________мың теңге/тысяч тенге
 соның ішінде:
 в том числе:
 6.2.1.1 ҒЗТКЖ-ға ішкі шығындар (ағымдағы шығындар (еңбекақы төлемдері 

жəне арнайы ҒЗТКЖ-ға арналған жабдықтар мен ғимараттарға жұмсалған күрделі 
салымдар)

 Внутренние затраты на НИОКР (текущие затраты (оплата труда и капитальные 
вложения в здания и оборудование, специально предназначенные для НИОКР) 
_________________ мың теңге/тысяч тенге

 6.2.1.2 ҒЗТКЖ-ға сыртқы шығындар
 Внешние затраты на НИОКР _________________ мың теңге/тысяч тенге
 6.2.1.3 Заманауи машиналарды, жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз 

етуді жəне басқа да күрделі өнімдерді сатып алу (ҒЗТКЖ үшін жұмсалған шығыс-
тардан басқа)

 Приобретение современных машин, оборудования, программного обеспечения 
и других капитальных товаров

 (за исключением затрат для НИОКР) _________________ мың теңге/тысяч тенге 

 6.2.1.4 Білімді сыртқы көздерден сатып алу 
 Приобретение знаний из внешних источников _________________ мың теңге/

тысяч тенге
 6.2.1.5 Оқыту, жобалау, маркетингтік зерттеу жəне басқа да
 тиісті іс-шаралар
 Проектирование, маркетинговое исследование, обучение 
 и другие соответствующие мероприятия _________________ мың теңге/тысяч 

тенге
 6.2.1.6 Өзге де инновациялық шығыстар
 Прочие инновационные расходы ____________________ мың теңге/тысяч тенге 
6.2.2 Маркетингтік
 Маркетинговые ___________________________________ мың теңге/тысяч тенге
6.2.3 Ұйымдық
 Организационные _________________________________ мың теңге/тысяч тенге

6.3 Қаржыландыру көздері бойынша инновацияларды жүзеге асыруға 
жұмсалған шығындар сомасын көрсетіңіз, мың теңге

Укажите сумму затрат на осуществлении инноваций по источникам финансиро-
вания, тысяч тенге

Жол
коды
Код

строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

Олардан өнімдік 
жəне процестік 

инновацияларға
Из них на продукто-
вые и процессные 

инновации
А Б 1 2
1 Барлығы

Всего
соның ішінде 
в том числе Х Х

1.1 меншікті қаражат
собственные средства

1.2 республикалық бюджет
республиканский бюджет

1.2.1 олардан даму институттары
из них институты развития

1.2.1.1 олардан инновациялық гранттар
из них инновационные гранты

1.3 жергілікті бюджет
местный бюджет

1.4 шетелдік қаражаттар
иностранные средства

1.5 өзге де қаражаттар 
прочие средства 

1.5.1 банк қарыздары
займы банков

1.5.1.1 олардан кредиттер мен қарыздар 
жеңілдетілген шарттармен
из них кредиты и займы на льготных ус-
ловиях

1.5.2 банктен тыс заңды тұлғалардың 
қарызы (даму институттарынан басқа)
займы внебанковских юридических лиц 
(кроме институтов развития)

1.5.3 венчурлік қорлар
венчурные фонды

6.4 Жаңа жобалар үшін немесе қолданыстағы инновацялық жобалардың 
аяқталуына ықпал етуші

ақпарат көздерінің маңыздылық деңгейін көрсетіңіз
Укажите уровень важности источников, предоставивших информацию для новых 

проектов или
 способствовавших завершению существующих инновационных проектов
         Жоғары   Орта   Төмен       Пайдала
           нылмайды

         Высокий   Средний Низкий   Не исполь-
           зуется
6.4.1 Ішкі көздер 
Внутренние источники                          
6.4.1.1 Сіздің ұйымыңыздың шегінде
В пределах Вашей организации
6.4.2 Нарық көздері 
Источники рынка 
6.4.2.1 Жабдықтарды, материалдарды,
жиынтықтаушылар мен бағдарламалық
қамтамасыз етуді жеткізушілер                       
Поставщики оборудования, материалов, 
комплектующих и программного обеспечения
6.4.2.2 Жеке сектордағы клиенттер 
немесе тұтынушылар                        
Клиенты или потребители из частного сектора
6.4.2.3 Мемлекеттік сектордағы 
клиенттер немесе тұтынушылар                       
Клиенты или потребители из 
государственного сектора
6.4.2.4 Сіздің салаңыздағы басқа да 
ұйымдар немесе бəсекелестер                       
Конкуренты или другие организации 
Вашей отрасли
6.4.2.5 Кеңесшілер, коммерциялық                        
зертханалар немесе жеке ғылыми 
институттар
Консультанты, коммерческие лаборатории 
или частные научные институты
6.4.3 Білім беру жəне ғылыми-зерттеу    
институттары
Образовательные и научно-
исследовательские институты
6.4.3.1 Университеттер                        
Университеты
6.4.3.2 Мемлекеттік немесе жеке                       
ғылыми-зерттеу институттары
Государственные или частные
научно-исследовательские институты

6.4.4 Басқа да ақпарат көздері     
Другие источники информации
6.4.4.1 Конференциялар, жəрмеңкелер, 
көрмелер                            
Конференции, ярмарки, выставки
6.4.4.2 Ғылыми журналдар, сауда жəне 
техникалық жарияланымдар                           
Научные журналы, торговые и технические 
публикации
6.4.4.3 Кəсіби жəне өнеркəсіптік 
ассоциациялар                           
Профессиональные и промышленные 
ассоциации

7. Инновациялық қызмет саласындағы серіктестік
 Партнерство в сфере инновационной деятельности

 7.1 Соңғы үш жыл ішінде Сіздің ұйымыңыз инновациялық қызмет саласында 
(өнімдік жəне  процестік инновацияларға қатысты) басқа ұйымдармен бірлесіп 
жұмыс атқарды ма?

 В течение последних трех лет сотрудничала ли Ваша организация в сфере ин-
новационной деятельности (в отношении продуктовых и процессных инноваций) с 
другими организациями?

 7.1.1  Иə  7.1.2 Жоқ 
  Да            Нет 

7.2 Орналасқан жеріне қарай инновациялық ынтымақтастық саласындағы 
серіктесіңіздің типін көрсетіңіз

Укажите тип партнера в сфере инновационного сотрудничества по местораспо-
ложению

        Облыстық Қазақстандық ТМД елдері ЕАЭО елдері 
                  ТМД-дан тыс елдер
        Областной Казахстанский Страны СНГ Страны ЕАЭС 
   Страны вне СНГ
7.2.1 Жабдықтар, материалдар, 
жиынтықтаушылар мен  бағдарламалық 
қамтамасыз етуді жеткізушілер                         
Поставщики оборудования, материалов, 
комплектующих и программного обеспечения
7.2.2 Жеке сектордағы клиенттер немесе 
тұтынушылар                           
Клиенты или потребители
из частного сектора
7.2.3 Мемлекеттік сектордағы клиенттер 
немесе тұтынушылар                            
Клиенты или потребители из государственного сектора
7.2.4 Сіздің салаңыздағы бəсекелестер немесе 
басқа да ұйымдар                             
Конкуренты или другие организации Вашей отрасли
7.2.5 Кеңесшілер, коммерциялық зертханалар жəне 
жеке ғылыми институттар                             
Консультанты, коммерческие лаборатории или 
частные научные институты
7.2.6 Университеттер                             
Университеты
7.2.7 Мемлекеттік немесе жеке 
ғылыми-зерттеу институттары                             
Государственные или частные научно-
исследовательские институты

8. Соңғы үш жыл ішінде Сіздің кəсіпорында инновациялық қызметтің жүзеге 
асырылмауының негізгі себептерінің бірін көрсетіңіз

Укажите одну из основных причин, по которой в Вашей организации не осущест-
влялась инновационная 

деятельность в течение последних трех лет
8.1 Қаржы қаражатының жетіспеушілігі                       
 Недостаток финансовых средств 
8.2 Сыртқы қаржыландыру көздерінен қаржы қаражатының жетіспеушілігі
 Недостаток финансовых средств из внешних источников финансирования      
8.3 Инновациялық шығындардың өте жоғары болуы
 Инновационные затраты слишком высоки                      
8.4 Білікті маманның жетіспеушілігі
 Нехватка компетентного персонала
8.5 Технологиялар жөнінде ақапараттың жоқтығы                     
 Отсутствие информации о технологиях
8.6 Нарық туралы ақпараттың жоқтығы                       
 Отсутствие информации о рынках
8.7 Инновация үшін серіктестік табудың күрделілігі                     
 Сложность в поиске партнеров для инноваций
8.8 Нарықтағы бар кəсіпорынның үстемдігі                      
 Доминирование существующих предприятий на рынке
8.9 Инновациялық тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге 
сұраныстың белгісіздігі                       
 Неопределенность спроса на инновационные товары или услуги
8.10 Бұрынғы инновациялар салдарынан қажеттіліктің туындамауы          
 Нет необходимости вследствие более ранних инноваций
8.11 Сұраныстың болмауынан инновацияға қажеттілік жоқ                     
 Нет необходимости из-за отсутствия спроса на инновации
8.12 Басқа (көрсетіңіз)
 Другое (укажите)___________________________________________________

9. Ұйымдық инновациялар
 Организационные инновации
Егер 2-бөлімнің 2.3-сұрағының 2.3.4-жолында  белгіленсе, онда 9-бөлімді 

толтыру қажет
Если в строке 2.3.4 вопроса 2.3 раздела 2 отмечено , следует заполнить раздел 9

9.1 Бизнесті жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастырудың жаңа 
тəсілдері (жұмыстар тізбесін басқару, бизнесті жүргізу əдісінің 
қайта құрылымдау, жинақталған білімді жүйелеу, жұмыс сапасын 
жақсарту жəне тағы басқалар)                       
Новые методы организации работы по ведению бизнеса
(управление цепочкой работ, реструктуризация метода ведения бизнеса,
управление накопленными знаниями, управление качеством работ и так далее) 
9.2 Міндеттерді бөлу жəне шешімдерді қабылдауды ұйымдастыру 
бойынша жаңа тəсілдер (яғни міндеттерді таратудың жаңа жүйесін 
алғаш рет пайдаланған кезде командамен жұмыс істеу, 
жұмыстарды орталықтандырмау жəне тағы басқалар)                     
Новые методы по организации распределения обязанностей и принятию решений
(то есть когда впервые используется новая система распределения обязанностей,
работа в команде, децентрализация работ и так далее)
9.3 Басқа ұйымдармен немесе мемлекеттік органдармен қарым-
қатынасты ұйымдастырудың жаңа тəсілдері (яғни жұмыс алғаш 
рет альянс ретінде, бірлесіп жүргізілгенде жəне тағы басқалар)                   
Новые методы организации взаимоотношений с другими организациями или 
государственными органами (то есть когда впервые ведется работа в альянсе, 
партнерстве и так далее)

9.4 Өзге де ұйымдастыру инновациялары
 Прочие организационные инновации 

10. Маркетингтік инновациялар
 Маркетинговые инновации
Егер 2-бөлімнің 2.3-сұрағының 2.3.3-жолында белгіленсе, онда 10-бөлімді 

толтырыңыз
Если в строке 2.3.3 вопроса 2.3 раздела 2 отмечено , следует заполнить раздел 10
10.1 Тауардың, көрсетілетін қызметтің дизайнында немес 
қаттамасында едəуір өзгеріс болғанда (өнімнің 
функционалдық сипаттамаларының өзгеруіне өзгерістері қоспағанда)      
 Значительные изменения дизайна или упаковки товара, услуги 
(за исключением изменений связанных с изменением функциональных 
характеристик продукта)
10.2 Тауарды сатудың жаңа əдістері мен тəсілдері (баспасөзде жəне 
бұқаралық ақпарат құралдарында жəне жарнаманы алғаш рет 
пайдалану, жаңа сауда белгісін, бренд жəне                      
 тағы басқаларды пайдалану)
 Новые методы и способы продвижения товара (использование впервые рекламы 
 в прессе и средствах массовой информации, использование нового логотипа, 

бренда и так далее)
10.3 Тауарды орналастырудың жаңа əдістері немесе өткізудің жаңа 
арналары (тікелей сатуды,                       
 эксклюзивті сатуды, тауарды таныстырудың жаңа тұжырымдамасын 
пайдалану жəне тағы басқалар)                       
 Новые методы размещения товара или новые каналы сбыта (использование пря-

мых продаж, эксклюзивных продаж, новая концепция в презентации товара и так далее)
10.4 Жаңа бағалық саясат (тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге 
деген сұранысқа сəйкес бағаны реттеу тəсілін алғаш рет пайдалану 
жəне тағы басқалар)                        
 Новая ценовая политика (использование впервые метода регулирования цены
 товара или услуги в соответствии со спросом на них и так далее)
10.5 Өзге де маркетингтік инновациялар                      
 Прочие маркетинговые инновации 

11. Жаңа технологияларды құру жəне пайдалану туралы мəліметтер
Сведения о создании и использовании новых технологий
11.1 Сіздер құрған немесе пайдаланатын жаңа технологиялар мен техника 

объектілерінің санын көрсетіңіз, бірлік
 Укажите количество новых технологий и объектов техники созданных или ис-

пользуемых Вами, единиц

 11.1.1 Құрылған  11.1.2 Пайдаланатын  
            Созданные             Используемые

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз5

Согласны на распространение первичных статистических данных5       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз5

Не согласны на распространение первичных статистических данных5  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
5Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады
5Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №159 бұйрығына 2 - қосымша

«Инновациялық қызмет туралы есеп» 
(коды 231112109, индексі 1-инновация, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық

1. Осы «Инновациялық қызмет туралы есеп» (коды 231112109, индексі 1-иннова-
ция, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2017 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Инновациялық қызмет туралы есеп» (коды 231112109, индексі 
1-инновация, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысанын) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) ғылыми зерттеулер – ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелеріне қол жеткізу мақсатында ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-конструкторлық 
жəне технологиялық жұмыстар шеңберінде ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қызмет субъектілері тиісті ғылыми əдістермен жəне құралдармен жүзеге асыратын 
қолданбалы, іргелі, стратегиялық ғылыми зерттеулер.

3. Инновациялық қызмет идеяларды нарыққа енгізілген жаңа немесе жетілдірілген 
өнімге, практикалық қызметте пайдаланылған жаңа немесе жетілдірілген технологиялық 
процеске ауыстыруға байланысты қызмет түрі, жиынтығында инновацияға алып келетін 
ғылыми-техниқалық, ұйымдық, қаржылық жəне коммерциялық іс-шаралар кешенін 
көздейтін əлеуметтік көрсетілетін қызметтерге бастайтын жаңа тəсілді білдіреді.

Өнім (тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер) енгізілген сəтінен бастап үш жыл 
ішінде инновациялық болып саналады.

4. 2-бөлімнің 2.1-жолында жұмыс берушінің актісін орындаумен белгілі бір 
мамандық, біліктілік немесе лауазым бойынша жұмысты орындайтын, есепті кезеңде 
ұйымның тізімінде тұрған барлық қызметкерлер жататын қызметкерлердің тізімдік саны, 
сондай-ақ қоғамдық негізде жұмыспен қамтылған адамдар көрсетіледі.

2.3.1-жолда өнімдік инновацияға жаңа немесе техникалық сипаттамаларында, 
құрамдас бөліктер мен материалдарда, кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз ету-
де, пайдаланушыға қарым-қатынас тұрғысынан достастық дəрежесінде немесе басқа 
функционалдық сипаттамаларда айтарлықтай жетілдірулерді қосқанда олардың 
қасиеттері немесе пайдалану тəсілдері бөлігінде едəуір жақсартылған болып табы-
латын тауарды немесе көрсетілетін қызметті енгізулер жатады.

2.3.2-жолдағы процестік инновацияға технологиядағы, жабдықтардағы жəне (не-
месе) бағдарламалық қамтамасыз етудегі едəуір өзгерістерді қосқанда жаңа немесе 
айтарлықтай жақсартылған өндіріс тəсілдерін немесе өнімді жеткізуді енгізулер жатады.

2.3.3-жолдағы маркетингтік инновацияларға өнімнің дизайнында немесе қатта-
масында, оның қоймалануына, нарыққа қосылуына немесе сату бағаларының белгі-
ленуіне айтарлықтай өзгерістерді қоса, маркетингтік жаңа əдістерді енгізулер жатады.

2.3.4-жолдағы ұйымдық инновациялар фирманың іскерлік практикасында, жұмыс 
орындарын немесе сыртқы байланыстарын ұйымдастыруға жаңа ұйымдық əдісті 
енгізулерді білдіреді.

5. 3.5-жолда тауар (көрсетілетін қызмет) нарығыңыз жəне (немесе) ұйымыңыз 
үшін жаңа болып табылатын инновациялық (тауар, көрсетілетін қызмет) өнімнің 
өткізілген көлемі көрсетіледі. Өткізілген инновациялық өнімнің жалпы көлемі 1.1 жəне 
1.2-жолдарың қосындысынан тұрады.

1.1 жəне 1.2-жолдарда есепті жылы өткізілген инновациялық өнім (тауарлар, 
көрсетілетін қызметтер) – тауар нарығыңыз үшін немесе ұйымыңыз үшін жаңа болып 
табылатын жаңа немесе едəуір жетілдірілген тауарлардың (көрселетін қызметтер) 
жөнелтілген көлемі көрсетіледі.

Сипаттамасы немесе мақсаты бойынша ұйым бұрын өндірген өнімдерден едəуір 
ерекшеленетін тауарлар мен көрсетілетін қызметтер жаңа өнімдер болып есептеледі. 
Жаңа технологиялар пайдаланылған жаңа өнімдерге мысал ретінде алғашқы микро-
процессорлар немесе сандық фотоаппарат өнімдерін келтіруге болады.

Егер енгізген тауар немесе көрсетілетін қызмет тауар нарығы үшін жаңа болып табы-
латын болса, аталған тауардың немесе көрсетілетін қызметтің өткізілген көлемі 1.1-жол-
да көрсетіледі, ал 1.2-жолда ол тауар тек ұйымыңыз үшін ғана жаңа болмағандықтан 
көрсетіл мейді. 1.2-жолда тауар нарығы үшін жаңа емес, бірақ ұйымыңыз үшін ғана 
инновациялық болып табылатын өнімнің өткізілген көлемі көрсетіледі. Сəйкесінше, 
осы жолдардағы деректер қайталанбауы тиіс.

6. 4-бөлімнің 4.1-тармағының 4.1.1-жолында тауарлар немесе көрсетілетін 
қызметтер өндіруде қолданылатын технологиялық рəсімдер, жабдықтар жəне 
бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтыған тауарлар (көрсетілетін қызмет) өндірістері 
(өндіріс желісінде жаңа автоматтандырылған жабдықтардың орналастырылуы немесе 
жобалық-конструкторлық жұмыстардың компьютерлендірілуі) көрсетіледі.

4.1.2-жолда жеткізу əдістері немесе фирманың логистикасын қозғайтын жəне шығыс 
материалдарымен жабдықтауда, фирмаішілік жабдықтауда жəне түпкілікті өнімді 
жеткізуде пайдаланылатын жабдықтарды, бағдарламаық қамтамасыз ету мен техно-
логияны біріктіретін тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) өткізу əдістері (тауарларды 
штрих-кодтың көмегімен орын ауыстыруын есепке алуды немесе көлік құралдарының 
орын ауыстыруын қадағалауда белсенді радиожиілік жүйесін енгізу) көрсетіледі.

4.1.3-жолда жабдықтау, бухгалтерлік есеп, есептеу, ағымдағы жөндеулер мен 
профилактика сияқты қосалқы қызмет түрлерінде пайдаланылатын жабдықтар мен 
бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа немесе едəуір жетілдірілген техникалық 
тəсілдер қамтитын процестерді қолдау тəсілдері көрсетіледі.

7. 6-бөлімде үш жылға инновациялық қызметтер жəне өнімдік жəне процестік инно-
вацияларды құруға жұмсалған есепті жылдағы шығыстар көрсетіледі. 

Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар (бұдан əрі – ҒЗТКЖ) 
бұл адам, мəдениет жəне қоғам туралы білім қорын арттыру мақсатында жүйелі түрде 
жүргізілген жəне осы білімді пайдалану тəсілдерін жоспарлау туралы шығармашылық 
жұмыстарды қамтиды.

6.1-тармақтың 6.1.1-жолында ұйымның өзі орындайтын, ҒЗТКЖ-ға жатқызылатын 
бүкіл ішкі ҒЗТКЖ-лардың нақты бары немесе жоғы көрсетіледі.

6.1.2-жолда ұйымнан тыс сатып алынған ҒЗТКЖ-ның нақты бары көрсетіледі. Бұл, 
басқа ұйымдар немесе мемлекеттік, жеке ғылыми-зерттеу институттары тарапынан 
орындалған ҒЗТКЖ-лардың сатып алынуы.

6.1.3-жолда ұйымның заманауи машиналарды, жабдықтарды жəне өнімдік жəне 
процестік инновацияларды құру бойынша қызметтерді жүзеге асыру үшін сатып алынған 
жер учаскелері мен ғимараттарды қамтитын іргелі тауарларды сатып алу бойынша 
қызметтері көрсетіледі, сондай-ақ мұнда ҒЗТКЖ-да ескерілмеген едəуір жақсартулар, 
қайта жасау мен жөндеу кіреді.

6.1.4-жолда инновацияны əзрлеуге жəне енгізуге байланысты əртүрлі қалыптағы 
жəне əртүрлі көздерден алынған технологиялар мен ноу-хаулар көрсетіледі. Сатып 
алынатын сыртқы білімдер мен технологиялар патенттер, патентсіз өнертабыстар, 
лицензиялар, ашық ноу-хаулар, сауда таңбалары, техникалық жобалар мен үлгілер, 
сондай-ақ өнімдік жəне процестік инновацияларды дайындау жəне жүзеге асыру 
үшін керекті компьютерлік жəне басқа да ғылыми-техникалық қызметтер көрсетіледі.

6.1.5-жолда өнімдік жəне процестік инновацияларды құру бойынша инновациялық 
қызметтерге қатысты кадрларды дайындау жəне оқыту іс-шаралары көрсетіледі. Бұл 
жолда ҒЗТКЖ-да ескерілген оқыту түрлері көрсетілмейді. Сонымен қатар жаңадан 
қабылданған қызметкерлерді өндірістің қалыптасқан əдістеріне оқыту, жекелеген 
адамдардың жалпы біліктілігін арттыру сияқты оқытулар инновациялық қызметке 
жатпайтындығы ескеріледі.

6.1.6-жолда нарыққа жаңа немесе едəуір жетілдірілген тауарларды жəне 
көрсетілетін қызметтерді шығару үшін нарықты алдын ала зерттеу, маркетингтік 
сынақтар жəне жарнамалық кампанияны іске қосу ескеріледі.

6.1.7-жолда өнімдік инновацияның контексінде өнімнің дизайны көрсетіледі. Бұл 
жағдайда оның техникалық өзгешеліктерін, тұтынушылық жəне функционалдық 
сипаттамасындағы өзгерістер дизайнға, яғни, өнімнің немесе функционалдық 
сипаттамаларындағы немесе пайдаланудың болжалды əдістерінің айтарлықтай 
жақсаруы жататындығын ескеру қажет. 

6.2-тармақтың 6.2.1-жолының 1 жəне 2-тармақшаларында өнімдік, процестік инно-
вацияларды құруға жұмсалған шығындар көрсетіледі.

6.2.1.1-жолда 6.1.1-тармақта көрсетілген ішкі ҒЗТКЖ-ны орындауға жұмсалған 
шығындар сомасы көрсетіледі.

6.2.1.2-жолда 6.1.2-тармақта көрсетілген сыртқы ҒЗТКЖ-ға кеткен шығындар со-
масы, 6.2.1.3-жолда 6.1.3-тармақта көрсетілген, тауарларды жəне жабдықтарды сатып 
алуға кеткен шығындар сомасы көрсетіледі.

6.2.1.4-жолда 6.1.4-тармақта көрсетілген, сыртқы көздерден білімді сатып алуға 
кеткен шығындар сомасы көрсетіледі, 6.2.1.5-жолда жаңа өнімдер жəне жобалау, 
сынақтан өткізу жəне бағалау, жөндеу жəне инжиниринг сияқты процестерді құруды 
жоспарлаудың дайындық кезеңі көрсетіледі. Сондай-ақ, осы шығындарға жаңа не-
месе едəуір жетілдірілген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді нарыққа енгізу үшін 
нарықты зерттеу, маркетингтік сынақтан өткізу жəне жарнамалық компанияларды 
жүргізудің шығыстары жатқызылады. Кадрларды оқыту мен даярлау өнімдік жəне 
процестік инновацияларды құру бойынша инновациялық қызметтің түрі болып табы-
лады. Мұнда ҒЗТКЖ жолында ескерілген оқыту түрлері есепке алынбайды. Жаңадан 
қабылданған қызметкерлерді өндірістің қалыптасқан əдістеріне оқыту, жекелеген 
адамдардың жалпы біліктілігін арттыру инновациялық қызмет болып табылмайды.

8. 6.3-бөлімде инновацияға жұмсалған шығындар, олардан қаржыландыру көздері 
бойынша өнімдік жəне процестік инновацияларға жұмсалған көлемі көрсетіледі. Мұнда 
күрделі жəне ағымдағы шығындар ескеріледі.

Ағымдағы инновациялық шығыстар еңбекке жұмсалған шығындардан жəне өзге де 
ағымдағы шығындардан тұрады.

Еңбекке жұмсалған шығындар жыл сайынғы жалақы төлеуге кеткен шығындарды 
жəне осыған қатысты сыйақы жəне демалыс ақысы төлемдері, зейнетақы қорына 
аударымдар жəне өзге де əлеуметтік сақтандырулар, жалақыдан салықтар жəне 
басқалары сияқты барлық қосымша төлемдерді қамтиды. Инновациялық қызметке 
тартылмаған жұмысшылар персоналының (күзет, қосалқы персонал) еңбегіне кет-
кен шығындар бұл айқындамадан алынып тасталады жəне өзге ағымдағы шығыстар 
ретінде есептке алынады.

Ағымдағы өзге де шығыстарға есепті жылы ұйымдағы инновациялық қызметті 
қамтамасыз ету үшін материалдарды сатып алуға жəне жеткізуге, көрсетілетін 
қызметтер мен жабдықтарға жұмсалған күрделі емес шығындар кіреді.

Инновацияға салынған күрделі шығындар ішкі ҒЗТКЖ-ға кеткен шығындарды, 
тиісінше машиналарды, жабдықтарды жəне басқа да күрделі тауарларды, сондай-ақ 
маркетингтік жəне ұйымдық инновацияларды əзірлеуге кеткен шығындарды қамтиды.

Инновацияға жұмсалған шығындардың қаржыландыру көздері – қаражаттарды 
тікелей беру өлшемшарттары бойынша анықталатын, тапсырыс берушіден 
орындаушыға осы мақсаттарға (ағымдағы жəне күрделі шығындарға қолданылатын) 
басынан бастап арналған жəне нақты пайдаланылған инновациялық қызметті 
жүзеге асыруға ақшалай қаражаттардың алғашқы көздері. Қаржыландыру көздерінің 
құрамында: инновацияны жүзеге асыратын ұйымның меншікті қаражаттары (пай-
дадан немесе өндірілетін тауарлардың өзіндік құнынан, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің есебінен); республикалық жəне жергілікті бюджет қаражаттары, шетелдік 
қаражаттар – мемлекеттің саяси емес шекараларында орналасқан ұйымдардан 
(кəсіпорынның) заңды жəне жеке тұлғалардан, сонымен қатар халықаралық 
ұйымдардан алынатын қаражаттар, өзге де қаражаттар – банктердің қарыздары, банктік 
емес заңды тұлғалардың қарыздары (дамыту институттарынан басқа), венчурлық 
қорлар жəне т. б. қарастырылады.

6-бөлімнің 1.2.1.1-жолында инновациялық грантты ұсынудың басым бағыттары 
шеңберінде индустриалды-инновациялық жобаларды қайтарымсыз негізде жүзеге 
асыру үшін индустриалды-инновациялық қызмет субъектілеріне ұсыналатын бюджеттік 
қаражаттар көрсетіледі. 

9. 11-бөлімнің 11.1.1-жолындағы құрылған технологиялар техникалық құжаттаманы, 
жұмыс сызбасын əзірлеу, қажетті жабдықтарды дайындау жəне сынақтан өткізу жəне 
қабылдау болып табылады.

10. 11-бөлімнің 11.1.2-жолында пайдаланылатын жаңа технологиялар мен тех-
ника объектілері техникалық құжаттаманың жəне техника объектілерінің, жұмыс 
сызбаларының, жабдықтардың пайдаланылуын білдіреді, өнім шығару жəне қызмет 
көрсету оның нəтижесі болып табылады.

11. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

12. Арифметикалық-логикалық бақылау:
6.2-бөлім «Инновацияларды жүзеге асыруға шығындардың сомасын көрсетіңіз, 

мың теңге»:
6.2.1-жол = ∑ 1 жəне 2-жолдарға; 
6.2.1-жол = ∑ 6.2.1.1 – 6.2.1.6-жолдарға.
6.3-бөлім «Қаржыландыру көздері бойынша инновацияларға жұмсалған шығындар 

сомасы, мың теңге»:
1-жол = ∑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5-жолдар; 
1.2-жол ≥ 1.2.1-жол;
1.5-жол ≥ 1.5.1-жол;
1.5.1-жол ≥ 1.5.1.1-жол;
1.5-жол ≥ ∑ 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3-жолдар;
2 баған, 1-жол = 6.2-бөлімнің 6.2.1-жолы.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №159 бұйрығына  3-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 3 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                 от 8 ноября 2017 года №159

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

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

Статистикалық нысан коды 201112120
Код статистической формы 201112120

      Лизингтік қызмет туралы есеп
1-лизинг     Отчет о лизинговой деятельности

Жылдық   Есепті кезең          жыл
Годовая   Отчетный период       год

Қызметкерлердің санына қарамастан Экономикалық қызмет түрлерінің но-
менклатурасы бойынша 64.91.1, 64.91.2, 77.11.2, 77.12.2, 77.31.2, 77.32.2, 77.33.2, 
77.33.9, 77.34.2, 77.35.2, 77.39.2, 77.40.0 кодтарына сəйкес лизинг саласындағы 
негізгі қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделе-
ния, независимо от численности, с основным видом деятельности в области лизинга, 
согласно кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности 64.91.1, 64.91.2, 
77.11.2, 77.12.2, 77.31.2, 77.32.2, 77.33.2, 77.33.9, 77.34.2, 77.35.2, 77.39.2, 77.40.0

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 30 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан) 
Укажите регион оказания услуг (область, город, район) 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ коды
(статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде
аумақтық статистика органының қызметкері толтырады) 
 Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (заполняется работниками 
территориального органа статистики при сдаче статистической 
формы на бумажном носителе)    

2. Лизинг қызметі (қаржылық, операциялық) түрін көрсетіңіз   
 Укажите вид лизинговой деятельности (финансовый, операционный) 

3. Қызметіңіздің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз, мың теңге 
 Укажите основные характеристики деятельности, тысяч тенге 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1

1 Жыл ішінде алынған лизингтік төлемдер көлемі
Объем полученных лизинговых платежей за год

2 Жыл соңына ағымдағы лизингтік портфель
Текущий лизинговый портфель на конец года

4. Қаржыландыру көздері бойынша лизинг шарттарының құнын көрсетіңіз, 
мың теңге

Укажите стоимость договоров лизинга по источникам финансирования, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Лизинг объектілерінің 
атауы

Наименование объек-
тов лизинга
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Привлеченные средства
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А Б В 1 2 3 4 5 6

1 Барлығы 
Всего
соның ішінде:
в том числе:

1.1 Жер
Земля 110.000000

1.2 Ғимараттар
Здания 120.000000

1.3 Имараттар
Сооружения 130.000000

1.4

Көлік құралдары мен 
жабдықтар
Транспортные сред-
ства
и оборудование

141.000000

1.5
Өзге де машиналар
мен жабдықтар
Прочие машины и 
оборудование

142.000000

1.5.1

Ауыл шаруашалығы 
жəне орман 
шаруашылығына 
арналған машиналар
Машины для сельского 
и лесного хозяйства

142.283000

1.6
Өзге де негізгі құрал- 
Жабдықтар
Прочие основные
средства 

150.000000

5. Əрекет ету кезеңдері бойынша лизинг шарттардың құнын көрсетіңіз, мың 
теңге

Укажите стоимость договоров лизинга по периодам действия, тысяч тенге
Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

3 жылға 
дейін

до 3 лет

3-тен 6 
жылға 
дейін

от 3 до 
6 лет

6 жыл-
дан 

жоғары
свыше
 6 лет

А Б 1 2 3
1 Барлығы

Всего
соның ішінде:
в том числе:

1.1 Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1.2
Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді 
қазу
Горнодобывающая промышленность и раз-
работка карьеров 

1.3 Өңдеу өнеркəсібі
Обрабатывающая промышленность

1.4
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау
Электроснабжение, подача газа, пара и воз-
душное кондиционирование

1.5

Сумен жабдықтау, кəріз жүйесі, 
қалдықтардың жиналуын жəне 
таратылуын бақылау
Водоснабжение, канализационная система, 
контроль над сбором и распределением
отходов

1.6 Құрылыс
Строительство

1.7

Көтерме жəне бөлшек сауда, 
автомобильдерді жəне мотоциклдерді 
жөндеу
Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
мобилей и мотоциклов

1.8 Көлік жəне қоймалау
Транспорт и складирование

1.9 Тұру жəне тамақтану бойынша қызметтер
Услуги по проживанию и питанию

1.10 Ақпарат жəне байланыс
Информация и связь

1.11 Қаржы жəне сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность 

1.12
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын опе-
рациялар
Операции с недвижимым имуществом

1.13
Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность

1.14
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет
Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания

1.15 Білім беру
Образование 

1.16
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызметтер
Здравоохранение и социальные услуги

1.17 Өнер, ойын-сауық жəне демалыс
Искусство, развлечения и отдых

1.18 Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
Предоставление прочих видов услуг

6. Лизингті пайдалану бағыттары бойынша лизинг шарттары саны мен 
құнын көрсетіңіз

Укажите количество и стоимость договоров лизинга по направлениям использо-
вания лизинга
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе:

1.1

Ауыл, орман жəне 
балық шаруа-
шылығы
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

1.2

Кен өндіру өнеркəсібі 
жəне карьерлерді 
қазу
Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка карьеров 

1.3
Өңдеу өнеркəсібі
Обрабатывающая 
промышленность

1.4

Электрмен 
жаб дық тау, газ, бу 
беру жəне ауа баптау
Электроснабжение, 
подача газа, пара и 
воздушное 
кондиционирование

1.5

Сумен жабдықтау, 
кəріз жүйесі, 
қалдықтардың 
жиналуын жəне 
таратылуын бақылау
Водоснабжение, 
канализационная 
система, контроль над 
сбором и распределе-
нием отходов

1.6 Құрылыс
Строительство

1.7

Көтерме жəне бөлшек
сауда, автомобиль-
дерді жəне мотоцикл-
дерді жөндеу
Оптовая и розничная 
Торговля, ремонт
автомобилей и
мотоциклов

1.8
Көлік жəне қоймалау
Транспорт и 
складирование

1.9
Тұру жəне тамақтану 
бойынша қызметтер
Услуги по проживанию 
и питанию

1.10
Ақпарат жəне 
байланыс
Информация и связь

1.11
Қаржы жəне 
сақтандыру қызметі
Финансовая и стра хо-
вая деятельность 

1.12

Жылжымайтын 
мүлікпен жасалатын 
операциялар
Операции с недви-
жимым имуществом

1.13

Кəсіби, ғылыми жəне 
техникалық қызмет
Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность

1.14

Əкімшілік жəне 
қо салқы қызмет
көр сету саласындағы
қызмет
Деятельность в облас-
ти администра тивного 
и вспомога тельного 
обслуживания

1.15 Білім беру
Образование 

1.16

Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік
қызметтер
Здравоохранение и
социальные услуги

1.17
Өнер, ойын-сауық
жəне демалыс
Искусство, развлече-
ния и отдых

1.18
Өзге де қызметтер
түрлерін ұсыну
Предоставление про-
чих видов услуг

7. Пайыздық мөлшерлемелер бойынша шарттардың саны мен құны
Количество и стоимость договоров лизинга по процентным ставкам

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

саны, бірлік
число, единиц

құны, мың теңге
стоимость, тысяч тенге

А Б 1 2
1 10%-ға дейін

до 10%
2 10%-дан 14%-ға дейін

от 10 до 14%
3 14%-дан жоғары

свыше 14%

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
5Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
5Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №159 бұйрығына 4-қосымша

«Лизингтік қызмет туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (коды 201112120, индексі 1-лизинг, кезеңділігі 

жылдық) толтыру жөніндегі нұскаулық

1. Осы «Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 201112120, индексі 1-лизинг, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 
2017 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген 
жəне «Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 201112120, индексі 1-лизинг, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан 
əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 1 шілдедегі №409 Азаматтық кодексінде (Ерекше бөлімі) жəне «Қаржы 
лизингі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі № 78 Заңында 
анықталған мəндердегі ұғымдар пайдаланылады.

3. Респондент қаржылық жəне операциялық лизинг саласындағы қызметті жүзеге 
жүзеге асырған жағдайда аталған статистикалық нысан бойынша екі есеп – қаржылық 
жəне операциялық лизинг бойынша жеке ұсынады.

Егер заңды тұлға құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелерге статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша өкілеттік берсе, онда ол өзінің орналасқан жері бойынша 
аумақтық статистика органдарына осы статистикалық нысанды ұсынады. Егер 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшенің статистикалық нысанды тапсыру бойынша 
өкілеттіктері болмаса, заңды тұлға өзінің орналасқан жеріндегі аумақтық статистика 
органдарына өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде олардың 
орналасқан жерлерін көрсете отырып статистикалық нысанды ұсынады.

Есептік деректер бүтін сандармен: құндық мəнде – мың теңгемен, объектілер саны 
бірлікпен көрсетіледі.

Көрсетілген қызметтердің құны қосымша құн салығынсыз ағымдағы бағаларда ескеріледі.
Бөлу кезінде өңірлер бойынша барлық көрсеткіштер мəмілелер сомасы жабдық 

нақты қызмет ететін өңірге жатады.
4. 3-бөлімнің 1-жолында лизинг шартында көрсетіліп есептелген лизингтік төлемдер 

көрсетіледі.
2-жолда ағымдағы портфель, яғни ағымдағы мəмілелердің қалдық құны бойынша 

алуға жататын лизингтік төлемдер көлемі көрсетіледі.
5. 4, 5, 6 жəне 7-бөлімдерде есепті жылы жасалған шарттардың жалпы құны мен 

саны көрсетіледі.
6. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент 

есепті кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар 
орнына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын 
мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

7. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-
ресурсына (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 4-бөлім. «Қаржыландыру көздері бойынша лизинг шарттарының жалпы құны»:
1-жол = əрбір баған үшін 1.1-1.5 жəне 1.6-жолдардың Σ;
1.5-жол ≥ əрбір баған үшін 1.5.1-жолынан;
2) 5-бөлім. «Лизинг шарттарының əрекет ету кезеңдері бойынша шарттардың құны»:
1-жол = əрбір баған үшін 1.1-1.18-жолдарының Σ.
3) 6-бөлім. «Лизингті пайдалану бағыттары бойынша шарттар саны мен құны»:
1-жол = əрбір баған үшін 1.1-1.18 жолдарының Σ;
9-баған ≥ əрбір жол үшін 11-бағанынан;
10-баған ≥ əрбір жол үшін 12-бағанынан;
4) «Бөлімдер арасындағы арифметикалық-логикалық бақылау»:
4-бөлімнің 1.1 жолының 1-5-бағандарының Σ = 6-бөлімнің 1-жолының 1-бағанына;
4-бөлімнің 1.2-жолының 1-5-бағандарының Σ = 6-бөлімнің 1-жолының 3-бағанына;
4-бөлімнің 1.3-жолының 1-5-бағандарының Σ = 6-бөлімнің 1-жолының 5-бағанына;
4-бөлімнің 1.4-жолының 1-5-бағандарының Σ = 6-бөлімнің 1-жолының 7-бағанына;
4-бөлімнің 1.5-жолының 1-5-бағандарының Σ = 6-бөлімнің 1-жолының 9-бағанына;
4-бөлімнің 1.5.1-жолының 1-5-бағандарының Σ = 6-бөлімнің 1-жолының 11-бағанына;
4-бөлімнің 1.6-жолының 1-5-бағандарының Σ = 6-бөлімнің 1-жолының 13-бағанына;
4-бөлімнің 1-жолының 1-5-бағандарының Σ = 5-бөлімнің 1-жолының 1, 2, 

3-бағандарының Σ;
6-бөлімнің 1-жолының 2, 4, 6, 8, 10, 14-бағандарының Σ = 5-бөлімнің 1-жолының 

1-3-бағандарының Σ.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №159 бұйрығына  5-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 5 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                 от 8 ноября 2017 года №159

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика-
лық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер-
зімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодекс інің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 201112197
Код статистической формы 201112197

Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп 
Отчет об объеме оказанных услуг

2-қызмет көрсету 
2-услуги 

Жылдық   Есепті кезең          жыл
Годовая   Отчетный период       год

Қызметкерлердің санына қарамастан Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 кодтарына сəйкес 
қызмет көрсету саласында негізгі қызмет түрі бар заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ іріктемеге 
түскен қызметкерлерінің саны 50 адамға дейін дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления, независимо от численности, а также попавшие в выборку индивидуальные 
предприниматели численностью работников до 50 человек с основным видом деятель-
ности в сфере услуг, согласно кодам Общего классификатора видов экономической 
деятельности 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 30 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

ЖСН коды
код ИИН 

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан)
 Укажите регион оказания услуг (область, город, район) 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ коды 
(статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде 
аумақтық статистика органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных 

объектов (заполняется работниками территориального органа статистики при сдаче 
статистической формы на бумажном носителе)

2. Қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызмет көлемі туралы ақпаратты 
көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию об объеме оказанных услуг по основному виду деятель-
ности, тысяч тенге

Жол
коды
Код 

строки

КҚСЖ1 бойынша 
қызмет түрлерінің 

атауы
Наименование видов 

услуги по СКУ1

КҚСЖ 
коды

Код СКУ

Көрсетілген 
қызметтер 

көлемі
Объем оказан-

ных услуг

Одан: халыққа 
көрсетілген 
қызметтер

Из них: услуги, ока-
занные населению

А Б В 1 2

1 Барлығы 
Всего Х
 соның ішінде:
 в том числе:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі КҚСЖ – Көрсетілетін қызметтердің статистикалық 

анықтамалығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы «Жіктеуіштер» 
бөлімінде орналастырылған

1Здесь и далее СКУ – Статистический справочник услуг, размещен на интернет-
ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан www.stat.gov.kz в разделе «Классификаторы»

3. Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемі 
туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге 

 Укажите информацию об объеме произведенной продукции (работ, услуг) по вто-
ричным видам деятельности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Қызмет түрлерінің 
атаулары

Наименование вида 
деятельности

ЭҚЖЖ 
коды2

Код 
ОКЭД2

Қосалқы қызмет түрлері бойынша 
өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемі
Объем произведенной продукции (работ, 
услуг) по вторичному виду деятельности

А Б 1

1  Барлығы 
 Всего Х

 соның ішінде:
 в том числе:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Ескертпе:
Примечание:
2 ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің www.stat.gov.kz Интернет-ресурсында «Жіктеуіштер» бөлімінде 
орналасқан Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы

2 ОКЭД – Номенклатура видов экономической деятельности, размещенная на 
интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства Национальной экономики 
Республики Казахстан в разделе «Классификаторы» www.stat.gov.kz

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз3

Согласны на распространение первичных статистических данных3       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз3

Не согласны на распространение первичных статистических данных3  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
5 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтыры-
лады

5 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №159 бұйрығына 6-қосымша

«Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» (коды 201112197, индексі 
2-қызмет көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» (коды 201112197, 2-қыз-
мет көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Көрсетілген қызметтер көлемі туралы 
есеп» (коды 201112197, 2-қызмет көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) 
толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 
(бұдан əрі – ЭҚЖЖ) төменде келтірілген кодтарына сəйкес қызмет көрсету саласындағы 
негізгі қызмет түрі бар респонденттер тапсырады:

1) 58 – баспа қызметі; 
2) 59 – кино-, бейнефильмдер жəне телевизиялық бағдарламалар, фонограмма 

мен музыкалық жазбалар шығару; 
3) 60 – бағдарлама жəне теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет;
4) 62 – компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру жəне басқа ілеспе көрсетілетін 

қызметтер; 
5) 63 – ақпараттық қызметтердің қызметі;
6) 64.20.0 –холдингтік компаниялар қызметі;
7) 68 – жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар;
8) 69 – құқық жəне бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет;
9) 70 – бас компаниялар қызметі; басқару мəселелері бойынша кеңестер беру;
10) 71 – сəулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау 

саласындағы қызмет;
11) 72 – ғылыми зерттеулер жəне əзірлемелер;
12) 73 – жарнама қызметі жəне рынок конъюнктурасын зерттеу;
13) 74 – өзге де кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет; 
14) 75 – ветеринарлық қызмет; 
15) 77 – жалдау, жалға беру, лизинг;
16) 78 – жұмысқа орналастыру;
17) 80 – қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне тергеу жүргізу жөніндегі қызмет;
18) 81 – ғимараттарға жəне аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет;
19) 82 – əкімшілік-басқару, шаруашылық жəне басқа қосалқы қызмет көрсету 

саласындағы қызмет;
20) 90 – шығармашылық, өнер жəне ойын-сауық саласындағы қызмет;
21) 91 – кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың жəне мəдени 
қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі; 
22) 92 – құмар ойындар жəне бəс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет;
23) 93 – спорт саласындағы жəне демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы 

қызмет;
24) 95 – компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдаланатын заттар-

ды жөндеу;
25) 96 – өзге де дербес қызметтер көрсету. 
3. Егер құрылымдық бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды тапсыру бойын-

ша өкілеттік берсе, онда ол өзі орналасқан жердегі аумақтық статистика органдарына 
осы статистикалық нысанды ұсынады. Егер құрылымдық бөлімшеде статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктері болмаған жағдайда, онда заңды тұлға өзі 
орналасқан жердегі аумақтық статистика органдарына олардың аумақтарын көрсете 
отырып, құрылымдық бөлімшелер бөлінісінде статистикалық нысанды ұсынады.

4. 2 – бөлімдегі «Қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызметтер көлемі» 
көрсеткіші олардың төлемінің уақытына қарамастан (яғни, орындалған қызмет 
көрсетулердің көлемін есептеу аудару əдісі бойынша жүргізіледі) орындау сəтіндегі 
көрсетілген қызметтер құнын білдіреді.

Көрсетілген қызметтердің құны қосымша құн салығынсыз ағымдағы бағада 
есептелінеді. 

Көрсетілген қызметтер көлеміне халық қаражаты жəне қызметін тұтынушылардың 
басқа санаттарының қаражаты есебінен (кəсіпорындардың меншік қаражаты жəне 
көрсетілетін қызметтерді төлеуге мемлекеттік бюджеттен алынған қаражаты қамтиды) 
төленген қызметтерден түскен табыстар қосылады.

Көрсетілген қызметтер көлеміне, оларға төлем уақыты бойынша емес, өндіріс процесіне 
шығу сəтіндегі қызметтерді ұсынумен байланысты барлық шығындар қосылады:

1) көліктік-дайындау шығыстарын есепке алумен негізгі материалдардың, 
шикізаттың құны;

2) өндірістік жəне басқа да қажеттіліктерге (сынақ өткізу, бақылау) пайдаланылатын, 
сатып алынатын материалдардың жəне жартылай фабрикаттардың құны;

3) көрсетілетін қызметтің өндірісі үшін пайдаланылатын отынды сатып алу 
шығындары, сондай-ақ сатып алынатын энергияның барлық түрлерінің құны (электрлік, 
отындық, сығылған ауа);

4) табиғи шикізатты пайдаланумен байланысты шығындар (түбіріне жіберілген 
ағашқа төлем су шаруашылығы жүйесінен алынған суға төлем бөлігінде);

5) бөгде субьектілермен орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтер құны;

6) өзге де материалдық шығындар;
7) субъектіге меншік, жедел басқару құқығында тиесілі барлық негізгі құралдардың 

түрлері, сондай-ақ ұзақ мерзімді жалға алынатын негізгі құралдар бойынша 
амортизациялық аударымдардың есепті кезеңге есептелген сомасы;

8) жалақыға арналған шығыстар;
9) өзге де шығыстар: салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, 

іссапарлық, өкілдік шығыстар, қайырымдылық көмек жəне басқалары;
10) кеңестік, тергеу жүргізу бойынша жəне қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жар-

нама, банк қызметтері жəне тағы басқалары сияқты бөгде ұйымдардың көрсеткен 
қызметтерінің құны;

11) ағымдағы жөндеу, коммуналдық қызметтер жəне т.б.
Көрсетілген қызметтер көлеміне ғимараттар мен имараттардың құрылысына жəне 

күрделі жөндеуіне, машиналар мен жабдықтарды оларды пайдалану мерзімін арттыру 
жəне өнімділігін көбейту мақсатында жаңарту (мұндай шығыстар негізгі капиталдың 
жалпы жинақталуы ретінде түсіндіріледі) жəне жөндеуге жұмсалған шығыстары 
қосылмайды.

5. 3-бөлімде қосалқы қызмет түрлері бойынша 1-бөлімде көрсетілген деректерді 
қоспағанда, өндірілген өнімнің (жұмыс, қызмет көрсетудің) көлемі туралы мəліметтер 
көрсетіледі. Қызметтің қосалқы түріне негізгіден басқа, үшінші тұлға үшін тауарларды 
(көрсетілетін қызметтерді) өткізу мақсатында жүзеге асырылатын қызмет түрі жатады.

Қосалқы қызмет түрі бойынша көрсетілетін қызметтер тізбесі 5-таңба бөлінісінде 
ЭҚЖЖ-ға сəйкес көрсетіледі.

6. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар ор-
нына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын 
мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6459 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

7. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) «Деректерді On-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызмет көлемі туралы 

ақпарат»:
1-жол = КҚСЖ-ның 9 белгісі бойынша жолдардың ∑;
1-баған ≥ 2-баған əр жол үшін. 
2) 3-бөлім. «Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, көрсетілетін 

қызмет) көлемі туралы ақпарат»:
1-жол = барлық жолдардың ∑.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №159 бұйрығына  7-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 7 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                 от 8 ноября 2017 года №159

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

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

Статистикалық нысан коды 201103197
Код статистической формы 201103197

Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп
           Отчет об объеме оказанных услуг

2-қызмет көрсету 
2-услуги

Жылдық  Есепті кезең          тоқсан   жыл
Годовая  Отчетный период квартал  год

Экономикалық қызметінің негізгі түрі Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 кодтарына жата-
тын сəйкес заңды тұлғалар жəне (немесе) қызметкерлерінің саны 100-ден жоғары 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ іріктемеге 
түскен қызметкерлерінің саны 100 адамға дейін заңды тұлғалар ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразде-
ления с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку 
юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид эконо-
мической деятельности которых относится к кодам Общего классификатора видов 
экономической деятельности 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) после отчетного периода 

БСН коды
код БИН 

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз облыс, қала, аудан
 Укажите регион оказания услуг область, город, район

 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ коды (статистикалық 
нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде аумақтық статистика органының 
қызметкері толтырады)

Код территории согласно Классификатору административно-территориальных 
объектов (заполняется работниками территориального органа статистики при сдаче 
статистической формы на бумажном носителе)

         

2. Қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызмет көлемін көрсетіңіз, 
мың теңге

 Укажите объем оказанных услуг по основному виду деятельности, тысяч тенге
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А Б 1

1 Көрсетілген қызметтер көлемі
Объем оказанных услуг

1.1 одан – халыққа көрсетілген қызметтер
из них – услуги оказанные населению

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
5Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтыры-
лады

5Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №159 бұйрығына 8-қосымша

«Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» (коды 201103197, индексі 
2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» (коды 201103197, индексі 
2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп» 
(коды 201103197, индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) 
толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 
(бұдан əрі – ЭҚЖЖ) төменде келтірілген кодтарына сəйкес қызмет көрсету саласында 
негізгі қызмет түрі бар респонденттер тапсырады:

1) 58 – баспа қызметі; 
2) 59 – кино-, бейнефильмдер жəне телевизиялық бағдарламалар, фонограмма 

мен музыкалық жазбалар шығару; 
3) 60 – бағдарлама жəне теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет;
4) 62 – компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру жəне басқа ілеспе көрсетілетін 

қызметтер; 
5) 63 – ақпараттық қызметтердің қызметі;
6) 64.20.0 – холдингтік компаниялар қызметі;
7) 68 – жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар;
8) 69 – құқық жəне бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет;
9) 70 – бас компаниялар қызметі; басқару мəселелері бойынша кеңестер беру;
10) 71 – сəулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау 

саласындағы қызмет;
11) 72 – ғылыми зерттеулер жəне əзірлемелер;
12) 73 – жарнама қызметі жəне нарық конъюнктурасын зерттеу;
13) 74 – өзге де кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет; 
14) 75 – ветеринарлық қызмет; 
15) 77 – жалдау, жалға беру, лизинг;
16) 78 – жұмысқа орналастыру;
17) 80 – қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне тергеу жүргізу жөніндегі қызмет;
18) 81 – ғимараттарға жəне аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет;
19) 82 – əкімшілік-басқару, шаруашылық жəне басқа да қосалқы қызмет көрсету 

саласындағы қызмет;
20) 90 – шығармашылық, өнер жəне ойын-сауық саласындағы қызмет;
21) 91 – кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың жəне мəдени қызмет 

көрсететін басқа мекемелердің қызметі; 
22) 92 – құмар ойындар жəне бəс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет;
23) 93 – спорт саласындағы жəне демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы 

қызмет;
24) 95 – компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдаланатын заттар-

ды жөндеу;
25) 96 – өзге де дербес қызметтер көрсету. 
3. Егер құрылымдық бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды тапсыру бойын-

ша өкілеттік берсе, онда ол өзі орналасқан жердегі аумақтық статистика органдарына 
осы статистикалық нысанды ұсынады. Егер құрылымдық бөлімшеде статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктері болмаған жағдайда, онда заңды тұлға өзі 
орналасқан жердегі аумақтық статистика органдарына олардың аумақтарын көрсете 
отырып, құрылымдық бөлімшелер бөлінісінде статистикалық нысанды ұсынады.

4. 1-жолда қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызметтер көлемі бүтін сан-
да көрсетіледі. «Қызметтің негізгі түрлері бойынша көрсетілген қызметтер көлемі» 
көрсеткіші олардың төлемінің уақытына қарамастан (яғни орындалған қызмет 
көрсетулердің көлемін есептеу аудару əдісі бойынша жүргізіледі) орындау сəтіндегі 
көрсетілген қызметтер құнын білдіреді.

Көрсетілген қызметтер көлеміне халық қаражаты жəне қызметті тұтынушылардың 
басқа санаттарының қаражаты есебінен (кəсіпорындардың меншікті қаражаты жəне 
көрсетілетін қызметтерді төлеуге мемлекеттік бюджеттен алынған қаражатты қамтиды) 
төленген қызметтерден түскен табыстар қосылады.

Көрсетілген қызметтер көлеміне, оларға төлем уақыты бойынша емес, өндіріс процесіне 
шығу сəтіндегі қызметтерді ұсынумен байланысты барлық шығындар қосылады:

(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 

(Соңы 21-бетте) 
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1) көліктік-дайындау шығыстарын есептегенде негізгі материалдардың,
шикізаттың құны;
2) өндірістік жəне басқа да қажеттіліктерге (сынақ өткізу, бақылау) пайдаланылатын 

материалдарды жəне жартылай фабрикаттарды сатып алу құны;
3) қызмет көрсету өндірісі үшін пайдаланылатын отынды сату шығындары, 

сондай-ақ сатып алынатын энергияның барлық түрлерінің құны (электрлік, отындық, 
сығылған ауа);

4) табиғи шикізатты пайдаланумен байланысты шығындар (су шаруашылығы 
жүйесінен алынған суға төлем, түбіріне жіберілген ағашқа төлемінің бір бөлігі);

5) бөгде субьектілермен орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызмет 
көрсетулер құны;

6) өзге де материалдық шығындар;
7) жалақы төлеміне шығыстар;
8) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, іс-сапарлық, 

өкілдік шығыстар, қайырымдылық көмек жəне басқалары;
9) кеңестік, тергеу жүргізу бойынша жəне қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жарнама, 

банк қызметтері сияқты бөгде ұйымдармен көрсетілген қызметтер құны;
10) ағымдағы жөндеу, коммуналдық қызметтер жəне тағы басқалар.
Көрсетілген қызметтер көлеміне ғимараттар мен имараттардың құрылысына не-

месе күрделі жөндеуіне, машиналар мен жабдықтарды оларды пайдалану мерзімін 
арттыру жəне өнімділігін көбейту мақсатында жаңарту (мұндай шығыстар негізгі 
капиталдың жалпы жинақталуы ретінде түсіндіріледі) жəне жөндеуге жұмсалған 
шығыстары қосылмайды.

Құмар ойындар жəне бəс тігуді ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметтер 
көлеміне (СКУ 92) мөлшерлемелер мен ұтыстар төлемдерінің айырмашылығы 
қосылады.

5. 1.1-жолда көрсетілген халықтың меншікті қаражаты есебінен, көрсетілген 
қызметтің көлемі көрсетіледі. Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен халыққа 
көрсетілген қызметтер 1-жолда көрсетіледі. 

6. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар ор-
нына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын 
мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

7. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді он-лайн режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

8. Арифметикалық-логикалық бақылау
1) 1-бөлім «Қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызмет көлемі туралы 

ақпарат»:
1-жол ≥ əр 1.1-жолдан.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №159 бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының күші жойылды деп тануға жататын кейбір 

бұйрықтарының тізбесі

1. «Инновациялық қызмет туралы есеп» (коды 0491104, индексі 1-инновация, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны 
мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 24 қазандағы 
№ 22 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9905 
болып тіркелген, 2015 жылғы 30 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған);

2. «Қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 27 қазандағы № 24 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9911 болып тіркелген, 2015 жылғы 
2 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

3. «Қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2014 жылғы 27 қазандағы № 24 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 25 тамыздағы № 129 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12095 болып тіркелген, 2015 жылғы 14 қазанда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

4. «Қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 27 қазандағы № 24 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 287 
бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14565 бо-
лып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде 2017 жылғы 10 қаңтарда жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
5 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16053 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 24 қараша               №185             Астана қаласы 

Тұрмыс деңгейінің болжамды көрсеткіштерін 
қалыптастыру бойынша әдістемені бекіту туралы 

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

1. Қоса беріліп отырған Тұрмыс деңгейінің болжамды көрсеткіштерін қалыптастыру 
бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Еңбек жəне тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

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

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 24 қарашадағы №185 бұйрығымен бекітілген

 
Тұрмыс деңгейінің болжамды көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша 

əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Тұрмыс деңгейінің болжамды көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдіс-
теме (бұдан əрі – Əдістеме) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республи-
касы ның 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес бекітілетін статистикалық əдісна-
маға жатады.

2. Əдістеменің мақсаты тұрмыс деңгейінің болжамды көрсеткіштерін қалыптас-
тырудың негізгі аспектілерін айқындау болып табылады. 

3. Əдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің қолдануына арналған. 

4. Тұрмыс деңгейін болжау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады: табысы 
ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі жəне халықтың тұтынуға 
пайдаланылған табыстары болып табылады.

5. Əдістемеде келесі анықтамалар қолданылады:
1) еркіндік дəрежесі – байқаулар саны мен бағаланған параметрлер санының 

айырмашылығы;
2) ковариация коэффициенті – айнымалылардың өзінің орташа мəндерінен ауытқу 

көбейтіндісінің орташа шамасы жəне екі айнымалы арасындағы өзара байланыстың 
шамасы болып табылады;

3) табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі – ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен төмен табыстары бар халық санының халықтың жалпы санына пайыздық 
өлшемдегі қатынасы;

4) тренд – дамудың жалпы бағытын, уақытша қатардың негізгі үрдісін анықтайтын 
өзгеріс;

5) уақыттық қатар (серпінділік қатары) – уақыттық параметрдің өсу тəртібімен 
хронологиялық реттегі көрсеткіш (белгі) мəнінің тізбектілігі.

6) Іріктемелі дисперсия (вариация) – кездейсоқ шаманың орта мəннен 
квадраттарының орташа арифметикалық ауытқуы.

2-тарау. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен 
халық үлесі көрсеткішін болжау

1-параграф. Корреляциялық талдауды пайдалану

6. Тұрмыс деңгейінің болжамын құру кезінде келесі экономикалық көрсеткіштер 
арасындағы өзара байланыс анықталады: жұмыссыздық деңгейі (бұдан əрі – х) жəне та-
бысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі (бұдан əрі – у). Экономикалық 
көрсеткіштер арасындағы байланыс нысанын анықтау үшін қаралатын екі көрсеткіштің 
тəуелділік дəрежесін есептейтін (корреляция коэффициенті) корреляциялық талдау 
əдісі қолданылады. 

7. Корреляция коэффициентін есептеу үшін іс жүзіндегі жəне есептік деректер 
арасындағы қалдықтар квадраттарының қосындысын азайтуға негізделген ең кіші 
квадраттар əдісі қолданылады.

Корреляция коэффициентін ( ) ең кіші квадраттар əдісімен есептеу тəртібі: 
1) х жəне у тиісінше бірінші жəне екінші сандар қатарын белгілеп, əрбір салысты-

рылатын белгілер үшін вариациялық қатарларды құру;
2) х жəне у əр вариациялық қатар үшін М(  жəне  ) орта мəндерді анықтау; 
3) өз вариациялық қатарының орта мəнінен əрбір сандық мəннің (  и  ) 

ауытқуларын табу; 
4) алынған ауытқуларды көбейту (  ×  ), əрбір ауытқуды квадратқа алу (  и

) жəне əр қатар бойынша қосындылау (  жəне  );
5) корреляция коэффициентін есептеу формуласына алынған мəндерді қою:

 ,
мұндағы: 

  – корреляция коэффициенті;
  – х қатары мəнінің өзінің орташа мəнінен ауытқуы; 
  – у қатары мəнінің өзінің орташа мəнінен ауытқуы;
  – x бойынша квадраттар ауытқуларының қосындысы;
  –  у бойынша квадраттар ауытқуларының қосындысы.
8. Корреляция коэффициентінің шамасы айнымалылар арасындағы (х, 

у) байланыс күшін көрсетеді. Айнымалылар арасындағы (х, у) корреля-
ция коэффициенттерінің байланыс күшін бағалау кезінде Чеддока шкаласы 
қолданылады (корреляция коэффициентінің 0,1-0,3-ке тең кезінде айнымалылардың 
өзара байланысы əлсіз, 0,3-0,5 – орташа, 0,5-0,7 – елеулі, 0,7-0,9 – жоғары, 0,9-
0,99 – өте жоғары). 

Корреляция коэффициенті – 1-ден +1-ге дейінгі мəндерді қабылдайды. Теріс кор-
реляция коэффициенті көрсеткіштердің (х, у) кері байланысын көрсетеді. Корреляция 
коэффициентінің нөлдік шамасы кезінде айнымалылардың өзара байланысы бол-
майды. 

2-параграф. Тұрмыс деңгейі көрсеткіштерін болжау үшін 
регрессиялық үлгіні құру 

9. Регрессия теңдеуі бір айнымалының (у) екіншісіне (х) байланысты орташа 
шамасының өзгеруін көрсетеді. 

10. Регрессияның сызықтық теңдеуі бір (тəуелді) айнымалының у басқа немесе 
бірнеше басқа (тəуелсіз) айнымалыларға х тəуелділігін анықтау үшін қолданылады: 

y = bx + a,                     (2)
мұндағы: 
  – тəуелді айнымалы; 
  жəне   – регрессиялық үлгі параметрлерінің бағалаулары; 
  – тəуелсіз айнымалы. 
11. Регрессияның бағалау теңдеуі (экономикалық көрсеткіштердің іріктемелі мəндері 

бойынша құрылған): 

y = bx + a + ε,                   (3)
мұндағы: 
ε – кездейсоқ қате (ауытқу); 
а жəне b – регрессиялық үлгі параметрлерінің бағалаулары. 
12. Регрессия теңдеуін құру үшін регрессияның эмпирикалық коэффициенттері 

(b) қолданылады:

,
мұндағы: 
b – регрессия коэффициенті;
  – ху шамасының орташа мəні;
  – х шамасының орташа мəні;
  – у шамасының орташа мəні;

  =  – х айнымалының іріктемелі дисперсиясы.
Регрессияның эмпирикалық коэффициенттері экономикалық көрсеткіштердің 

іріктемелі мəндері бойынша (іріктемелі жиынтық) құрылады жəне белгі-фактордың орта-
ша мəндерінен (бас жиынтық бойынша) белгі-нəтиженің орташа мəндерінің (іріктемелі 
жиынтық бойынша) тəуелділігін анықтайды. 

Регрессиялық үлгінің параметрлерін бағалау келесі формула бойынша есептеледі: 
 

,
мұндағы: 

 – регрессиялық үлгінің параметрлерін бағалау;
 – у шамасының орташа мəні; 
 – регрессия коэффициенті;

 – х шамасының орташа мəні.
13. Регрессия теңдеуінің коэффициенттерін анықтағаннан кейін х айнымалының 

вариациялық қатарының өсу үрдісін көрсететін l қосалқы коэффициенті анықталады:

l =  ,
мұндағы: 
l – қосалқы коэффициент;

 – n-ші жыл үшін сатып алу қабілеті;
 – n-1 жыл үшін сатып алу қабілеті;
 – n-2 жыл үшін сатып алу қабілеті;

n – алдағы кезеңге болжау жасалатын соңғы жыл.
l қосалқы коэффициенті х айнымалының болжауын есептеу үшін қолданылады.
Сатып алу қабілеттілігі сатып алудың орташа бағалары бойынша зерттелетін үй 

шаруашылықтарының жан басына шаққандағы ақшалай орта табысының сомасына 
сатып алынатын тауарлар санымен анықталады. Сатып алу қабілеттілігі сонымен 
қатар табыстардың ең төменгі күнкөріс деңгейімен арақатынасы арқылы да беріледі.

n-ші жылдан кейінгі келесі жылға сатып алу қабілеттілігі келесі формула бойынша 
есептеледі.

 

,
мұндағы: 

 – n+1 жыл үшін сатып алу қабілеті;
l – қосалқы коэффициент;

 – n-ші жыл үшін сатып алу қабілеті.
 сатып алу қабілетін n-ші жылдан кейінгі келесі жылға есептеген соң, у айныма-

лысына да болжам жасалады (табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың 
үлесі):  

,
мұндағы:

 – n+1 жыл үшін табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі;
 – регрессиялық үлгінің параметрлерін бағалау; 
 – регрессия коэффициенті;

  – n+1 жыл үшін сатып алу қабілеті. 
14. Регрессия теңдеуінің дəлдігін анықтау үшін детерминация коэффициентін есеп-

теу келесі формула бойынша жүргізіледі:

,
мұндағы:

 – детерминация коэффициенті; 

= – х мəндерінің іріктемелі дисперсиясы; 

 =  – у мəндерінің іріктемелі дисперсиясы.
Детерминация коэффициенті вариацияның белгілер мен басқа да факторлар 

арасындағы айырмашылықтармен қаншалықты негізделгендігін көрсетеді. 
Вариация берілген жиынтыққа кіретін жекелеген бірліктердегі осы немесе басқа 

белгі мəндеріндегі айырмашылықтармен белгіленеді. 
R2≥0,5 мəні (Фишер өлшемшарты) вариацияның басқа да факторлар ықпалымен 

негізделгендігін көрсетеді. Фишер өлшемшарты (F–статистикасы) параметрлік 
өлшемшарт болып табылады жəне өлшемшарттың алынған мəні мен Фишер 
өлшемшартының кестелік мəнін салыстыру жолымен регрессиялық үлгінің сапасын 
жалпы жəне параметрлері бойынша бағалау үшін қолданылады. 

15. Регрессия параметрлерінің сапасын бағалау үшін келесі болжамдар ұсынылады:
1) rxy = 0 нөлдік (H0) (негізгі) гипотеза кезінде – айнымалылар арасында өзара 

сызықтық байланыс жоқ; 
2) rxy ≠ 0 баламалы (H1) гипотеза кезінде – айнымалылар арасында өзара сызықтық 

байланыс бар. 
Регрессиялық талдауда айнымалылар арасындағы өзара байланыстың жоқтығы 

туралы нөлдік (негізгі) гипотеза H0 тексеріледі. Нөлдік гипотезаның ауытқуы кезінде 
айнымалылар арасындағы өзара байланыстың болуы туралы баламалы гипотеза 
қабылданады. Баламалы гипотеза – нөлдік гипотезаға қарама-қарсылық. 

Мəнділік деңгейі салыстырылатын шамалардың айырмашылықтарының жоқтығын 
көрсететін нөлдік гипотезаны сынау кезіндегі қате шешімді қабылдау ықтималдығын 
анықтайды. Мəнділік деңгейі 0,05 немесе 0,01-ге тең таңдалып алынады. 

Берілген α маңыздылық деңгейі бойынша корреляция коэффициентінің нөлге теңдігі 
туралы нөлдік гипотеза тексеріледі, баламалы гипотеза H1 ≠ 0 кезінде кездейсоқ қате 
шамасы келесі формула бойынша есептеледі:

,
мұндағы:

 – өлшемшарттың байқалатын мəні (кездейсоқ қате шамасы);
 – х жəне у айнымалылары арасындағы корреляция коэффициенті;

 – еркіндік дəрежелерінің саны;
  – х жəне у айнымалылары арасындағы корреляция коэффициентінің квадраты. 
Стьюдент t-өлшемшартының бөлу сыни нүктелерінің кестесіне сəйкес берілген 

α маңыздылығы деңгейі жəне k=n–2 еркіндік дəрежесінің саны бойынша tкрит сыни 
нүктесі табылады.

Стьюденттің t-өлшемшарты регрессиялық үлгінің əрбір факторының маңыздылығын 
тексеру үшін қолданылады. Нөлдік гипотеза кезінде орта мəндер тең деп жорамалда-
нады (бұл жорамалдың терістеуін ығысу гипотезасы деп атайды).

16. Корреляция коэффициенті үшін интервалдық бағалау (сенімділік интервалы) 
келесі формула бойынша анықталады:

,
мұндағы:

 – х жəне у айнымалылары арасындағы корреляция коэффициенті;
 – берілген маңыздылық деңгейдегі жəне еркіндік дəрежесінің санындағы 

сыни мəні;

  – х жəне у айнымалылары арасындағы корреляция коэффициентінің квадраты;
  – еркіндік дəрежесі;
 – байқаулар саны.
Сенімділік интервалы іріктемелі зерттеу қорытындыларының қандай ауқымда 

орналасқандығын жəне байқалатын мəндердің олардың ақиқат мəндерінен ұйғарынды 
ауытқуын көрсетеді. 

17. Түсіндірілмеген (қалдық) дисперсия регрессиямен ескерілмеген факторлардың 
əсерінен болатын нəтиженің вариациясын көрсетеді жəне келесі формула бойынша 
есептеледі: 

,
мұндағы:

– түсіндірілмеген дисперсия (тəуелді айнымалының регрессия сызығы 
айналасындағы таралу өлшемі);

–   жəне  шамалары айырмасының квадраттар қосындысы;
 – байқаулар саны;

m – тəуелсіз айнымалылар саны;
n–m–1 – еркіндік дəрежесі;

 – əрбір нақты і байқауы үшін у іріктемелі шама мəні;
 – х байқауы үшін у іріктемелі шама мəні.

18. Регрессияның стандартты қатесі келесі формула бойынша есептеледі: 

,
мұндағы:
S – бағалаудың стандартты қатесі (регрессияның стандартты қатесі);

– түсіндірілмеген дисперсия (тəуелді айнымалының регрессия сызығы 
айналасындағы таралу өлшемі);

19.   теңдеуі үшін болжам қатесі келесі формула бойынша 
есептеледі:

,
мұндағы:
ε – у бағалауы үшін кездейсоқ қате;
n – байқаулар саны; 

  =  -   дисперсиясы. 
20. y = bx + a + ε теңдеуі үшін болжам қатесі келесі формула бойынша есептеледі: 

,
мұндағы:
ε – тəуелсіз кездейсоқ қате;
n – байқаулар саны; 

 =   –   дисперсиясы. 
21. Гипотезаларды тексеру регрессияның сызықтық теңдеуінің коэффициенттеріне 

қатысты жүргізіледі. Сызықтық регрессияның маңыздылығын бағалау келесі алгоритм 
бойынша жүргізіледі: α маңыздылық деңгейі бойынша R2=0 теңдеуінің мəнсіздігі туралы 
H0 нөлдік гипотеза ұсынылады. 

Регрессиялық талдауда Фишердің F-өлшемшартының көмегімен сызықтық 
регрессиялық үлгілердің маңыздылығы бағаланады. Сызықтық регрессиялық үлгілердің 
маңыздылығын бағалау үшін Фишердің F-өлшемшартының алынған Fнақты нақты мəні 
мен Fкесте кестелік мəнін салыстыру орындалады. 

Фишердің F-өлшемшартының нақты мəні келесі формула бойынша анықталады:

,
мұндағы: 

 – Фишердің F – өлшемшартының нақты мəні;
 – детерминация коэффициенті;

n – 2 – еркіндік дəрежесі; 
n – байқаулар саны;
Фишердің F-өлшемшартының Fнақты нақты мəні Fкесте кестелік мəнімен Фишер 

өлшемшартының математикалық кестесі бойынша салыстырылады.
Fкесте – ағымдағы еркіндік дəрежелері жəне α маңыздылығы деңгейіндегі кездейсоқ 

факторлардың əсерінен болатын Фишер өлшемшартының ең жоғарғы мəні. Fкесте> Fнақты 
болғанда регрессия теңдеуі мəнсіз болып саналады. 

22. Регрессиялық модельдерде қалдықтардың автокорреляциясының болуын тал-
дау үшін Дарбин-Уотсон өлшемшарты қолданылады.

Дарбин-Уотсон өлшемшарты берілген n байқаулар саны жəне α маңыздылық 
деңгейі үшін Дарбин-Уотсон өлшемшартының нақты шамасын теориялық мəндерімен 
салыстыру үшін қолданылады. 

Регрессиялық үлгінің автокорреляциялық қалдықтары (регрессиялық үлгінің 
кездейсоқ қателері) қалдықтардың қазіргі жəне бұрынғы мəндері арасындағы 
корреляциялық тəуелділік деп аталады. 

Дарбин-Уотсон өлшемшарты келесі формула бойынша есептеледі:
 

,

 
мұндағы:

 – Дарбин-Уотсон өлшемшарты;

 –   жəне   шамаларының айырмасы квадраттарының 
сомасы;

  –   қалдығы квадраттарының сомасы; 
 – i байқауындағы қалдық;

– i байқауындағы қалдықтың квадраты;
 – (i-1) байқауындағы қалдық; 
Сенімді қорытынды жасау үшін Дарбин–Уотсон өлшемшартының математикалық 

кестесі бойынша мəндер мен мынадай қағидалар қолданылады:
0<DW<    – оң автокорреляция; 

<DW<
 

 – белгісіз аймақ; 

<DW<4-  – автокорреляция жоқ; 
4-  <DW<4-

 
 – белгісіз аймақ; 

4- <DW<4 – теріс автокорреляция. 

3-тарау. Тұтынуға жұмсалған халық табыстары көрсеткішінің 
болжамды мəнін анықтау

23. Тұтынуға жұмсалған халық табыстары көрсеткішінің болжамды мəнін анықтау 
үшін Хольт-Винтерстің əдісі бойынша маусымдылық пен трендті ескере отырып экс-
поненциалды тегістеу əдісі қолданылады. 

Хольт-Винтерс əдісі жылға жетпейтін кезеңде индикаторлар болжамындағы 
маусымдылық пен трендті ескереді (айлық, тоқсандық кезеңділікпен) жəне маусымдық 
ауытқулардың салдарынан болжау қателерін азайту үшін қолданылады. Маусымдық 
вариацияларды есепке алу үшін қосымша теңдеу қолданылады жəне толығымен 
Хольт-Винтерс əдісі төрт теңдеумен сипатталады: 

1) экспоненциалды тегістелген қатар формуласы:

,           (18)
мұндағы:

 – t уақыттың ағымдағы кезеңіндегі экспоненциалдық тегістеу қатары;
– тегістеудің тұрақты шамасы; 

– бастапқы деректердегі маусымдылық;

 – маусымдық ауытқу кезеңінің ұзақтығы; 

– (t-1) уақыттың алдыңғы кезеңіндегі экспоненциалдық тегістеу қатары;
 – (t-1) уақыттың алдыңғы кезеңіндегі тренд. 

(18) теңдеу тегістелген қатарларды түзетеді.

2) трендті бағалау 
    

,              (19)
мұндағы: 

 – тренд (қатардың негізгі үрдісі);
 – тренд үшін тегістеудің тұрақты шамасы;

 – t уақыттың ағымдағы кезеңіндегі экспоненциалдық тегістеу қатары;
 – (t–1) уақыттың алдыңғы кезеңіндегі экспоненциалдық тегістеу қатары;
 – (t–1) уақыттың алдыңғы кезеңіндегі тренд. 

3) маусымдылықты бағалау 

     

,          (20)
мұндағы:

 – t уақыттың ағымдағы кезеңіндегі маусымдылық қатардың маусымдық ауытқуы;
 – маусымдылық үшін тегістеудің тұрақты шамасы;
 – t уақыттың ағымдағы кезеңіндегі деректердің мəні;
 – t уақыттың ағымдағы кезеңіндегі экспоненциалдық тегістеу қатары;

 – уақыттың (t–s) кезеңіндегі маусымдылық қатарының маусымдық ауытқуы. 

4) алдын ала р кезеңге болжам 
  ,

  (21)
мұндағы:

– болжамды деректердің келешектегі p кезеңдерге мəні;

 – t уақыттың ағымдағы кезеңіндегі экспоненциалдық тегістеу қатары;
p – кезеңдер;

 – t уақыттың ағымдағы кезеңіндегі тренд;
 – уақыттың (t–s+p) кезеңіндегі маусымдылық қатардың маусымдық ауытқуы.

Тегістелген қатардың бастапқы мəні бірінші байқауға тең деп қабылданады, ал 
тренд нөлге тең мəнімен алынады. Маусымдылықты бағалаулар бірлікке тең болып 
белгіленеді. 

Тегістелген қатардың бастапқы мəні анықталған соң, маусымдылық қатардың мəні 
(t+1) – келесі жылға есептеледі жəне (t+1) тиісті кезеңнің тренд мəні анықталады. 

Трендтен кейін маусымдылық бағалау есептеледі. Тиісті кезеңнің маусымдылық 
бағалауы (t+s) кезеңнен бастап есептеледі. Маусымдылықтың алғашқы s бағалаулары 
бірлікке тең болып қолданылады. n бағалаулар санын есептегеннен кейін, p келешектегі 
кезеңдерге  болжамды деректері (21) формула бойынша (p кезеңдерінің саны s 
маусымдық ауытқу кезеңінің ұзақтығымен сəйкес келеді) есептеледі.

(21) формулада Lt жəне Tt  параметрлері тұрақты шамалар ретінде қолданылады 
жəне есептеу кезінде олар өзгермейді. Өзгертілетін деректер ретінде бірліктен бастап 
p (кезеңдер) параметрі жəне (t-s+p) кезеңнен бастап St-s+p маусымдылық бағалауы 
көрсетіледі.

Нəтижесінде тұрмыс деңгейінің белгілі бір көрсеткіші бойынша болжамды 
деректердің p кезеңдері қалыптастырылады (мысалы, тұтынуға жұмсалған халық 
табыстарының тоқсандық көрсеткіштері).

24. Көрсеткіштерді есептеудің осы үлгісі тұрмыс деңгейінің басқа көрсеткіштеріне 
қатысты осыған ұқсас қолданылады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
11 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16074 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 24 қараша           №186            Астана қаласы 

«Әр шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізу және 
тіркеу жазбаларын жүргізуді ұйымдастыру нысандары 

бойынша статистикалық әдіснаманы бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі 

төрағасының 2010 жылғы 10 маусымдағы №136 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 262) 
тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Əр шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізу жəне тіркеу жазбаларын 
жүргізуді ұйымдастыру нысандары бойынша статистикалық əдіснаманы бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 10 маусымдағы 
№ 136 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6334 
болып тіркелген, 2010 жылғы 11 тамыздағы № 326-327 (26170) «Егемен Қазақстан» 
газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əр шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізу 
жəне тіркеу жазбаларын жүргізуді ұйымдастыру нысандары бойынша статистикалық 
əдіснамада:

9-тармақтың бірінші жəне екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері əр шаруашылық бой-

ынша есепке алу деректерін өзектендіруді күнтізбелік жылғы 1 қаңтардағы жəне 1 
шілдедегі жағдай бойынша жүргізеді. ЭƏШБЕА БҚ-ға деректерді бұдан əрі ауыстыру 
жəне тиісті түзетулерді енгізу мақсатында дəптерлерді пайдаланумен күнтізбелік жылғы 
желтоқсанның 1-нен 31-не дейін жəне маусымның 1-нен 30-на дейінгі кезеңде аула-
ларды толық аралау жəне халыққа, сондай-ақ ШФҚ басшыларына пікіртерім жүргізу 
арқылы əр шаруашылық бойынша есепке алу деректерін өзектендіру жүргізіледі.

Əр шаруашылық бойынша есепке алу ақпараттарының өзгеруі туралы мəліметтерді 
азаматтар жəне ШФҚ басшылары, сондай-ақ жергілікті атқарушы органға жүгінуі кезінде 
қажеттілігіне қарай жазбаша түрде (өтініш берілген күнді көрсетумен еркін түрде) өз 
бетінше ұсынады. Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері немесе 
жергілікті атқарушы органның мамандары мұндай өтініш түскен кезде осы Əдіснаманың 
2-1-қосымшасына сəйкес Журналда міндетті тіркеумен көрсетілген мəліметтерді 
ЭƏШБЕА БҚ-ға енгізулері қажет.»;

11, 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Ірі елді мекендерде кенттің, ауылдың, ауылдық округтің əкімі немесе жергілікті 

атқарушы органның маманының барлық үй шаруашылықтарын жəне ШФҚ-ны 30-
31 күнтізбелік күн ішінде (күнтізбелік жылғы желтоқсанның 1-нен 31-не дейін жəне 
маусымның 1-нен 30-на дейін) жеке аралап жəне осы мерзімде əр шаруашылық бойын-
ша есепке алу деректерін өзектілендіруді жүзеге асыру мүмкіндігі болмағанда кенттің, 
ауылдың, ауылдық округтің əкімі оған көмекке жергілікті атқарушы органның басқа ма-
мандарын қосымша тартады. Осы мақсатта жергілікті атқарушы органның маманы елді 
мекендердің жəне ШФҚ-ның тізімдерін нақтылағаннан кейін, оларды жекелеген шекті 
учаскелерге бөледі, бұл учаскелерді жұмысқа тартылған мамандар арасында бөледі 
жəне бұл тізімді кенттің, ауылдың, ауылдық округтің əкіміне бекітуге ұсынады. Кенттің, 
ауылдың, ауылдық округтің əкімі өзінің шешімінде жұмысқа тартылған мамандар тізімін 
бекітеді, мұнда осы жұмыстың кімге жəне қандай елді мекендерде, қандай көшелерде 
(ірі елді мекендерде) жүргізу тапсырылатындығы көрсетіледі. Жұмысқа тартылған 
мамандардың барлық жұмысына кенттің, ауылдың, ауылдық округтің əкімі басшылық 
жасайды. Тіркеу жазбаларын толтыру, тексеру жəне нақтылау үшін əкімдер дəптерлерді 
тартылған мамандарға береді. Əкім əр маманнан толтырылған дəптерлерді, бұл ретте 
жазбалардың ресімделу дұрыстығын, енгізілген нақтылаулардың айқындылығын жəне 
негізділігін бақылай отырып қабылдайды.

12. Статистика органдарына əр шаруашылық бойынша есепке алу жөніндегі 
біріктірілген мынадай деректерді ұсыну:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы № 157 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16000 болып тіркелген, «Үй 
шаруашылықтарындағы мал мен құстың, ауылшаруашылық техникасының жəне 
құрылыстардың нақты бары туралы мəліметтер» коды 131106220, индексі 7-ж 
(халық) – кезеңділігі жартыжылдық (бұдан əрі – 7-ж статистикалық нысан) жəне «Үй 
шаруашылықтарында пайдаланатын жердің бары туралы мəліметтер» коды 131112221, 
индексі 7-р (халық) – кезеңділігі жылдық (бұдан əрі – 7-р статистикалық нысан), «Шаруа 
немесе фермер қожалықтарындағы мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының 
жəне құрылыстардың нақты бары туралы мəліметтер» коды 131106217, индексі 6-ж 
(фермер) – кезеңділігі жартыжылдық (бұдан əрі – 6-ж статистикалық нысан), «Шаруа 
немесе фермер қожалықтарында жер алқаптарының жəне егістік алаңдарының болуы 
туралы мəліметтер» коды 131112218, индексі 6-р (фермер) – кезеңділігі жылдық (бұдан 
əрі – 6-р статистикалық нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статис-
тикалық нысандарында белгіленген нысан бойынша жəне мерзімдерде қағаз жеткізгіште;

2) электронды түрде (электронды жеткізгіштерде) үй шаруашылықтары жəне ШФҚ 
бөлінісінде 6-ж, 6-р, 7-ж, 7-р статистикалық нысандарында белгіленген мерзімдерде 
жүзеге асырылады.»;

23-тармақтың жетінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Мал саны туралы нақты деректер алу мақсатында əр шаруашылық бойынша есеп-

ке алу деректеріне нақтылауды жүргізетін адамдар күнтізбелік жылғы желтоқсанның 
1-нен 31-не дейін жəне маусымның 1-нен 30-на дейінгі кезеңде оларға тапсырылған 
учаскедегі барлық шаруашылықтарды ерекшелеусіз, осы шаруашылықтарда малдың 
бар не жоқ екендігіне қарамастан аралап шығады жəне бұл ретте көрші учаскемен (елді 
мекенмен) шектелетін аулалардың қалып қоймауына ерекше назар аударылады.»;

осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 2-1-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 

Статистикалық тіркелімдер жəне жіктелімдер басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Ж.Н. Көшкімбаев) 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
А.Мырзахметов _____________
2017 жылғы 4 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Сатистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 24 қарашадағы №186 бұйрығына қосымша

Əр шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізу жəне тіркеу жазбала-
рын жүргізуді ұйымдастыру нысандары бойынша статистикалық əдіснамаға 

2-1-қосымша

Əр шаруашылық бойынша есепке алу деректерін нақтылау 
бойынша өтініштер журналы 
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Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
20 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16109 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 27 қарша         №187         Астана қаласы 

«Дәнді дақылдар түсімділігін зерттеуді ұйымдастыру және 
жүргізу бойынша әдістемені бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2015 жылғы 8 шілдедегі 

№108 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

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

1. «Дəнді дақылдар түсімділігін зерттеуді ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
əдістемені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 8 шілдедегі № 108 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11830 болып тіркелген, 
2015 жылғы 20 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Респонденттерден дəнді дақылдар түсімділігін жинау туралы алынатын 

деректердің сапасын бақылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика комитеті (бұдан əрі – Комитет) жəне оның аумақтық орган-
дары ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында, шаруа немесе фермер қожалықтарында 
жəне дара кəсіпкерлерде дəнді дақылдардың түсімділігін зерттеу (бұдан əрі – түсімділікті 
зерттеу) бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқау жүргізеді.»;

5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) ауыл шаруашылығы өндірушісі – ауыл шаруашылығы өнімдерін өндiрумен ай-

налысатын жеке немесе заңды тұлға;»; 
6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық дақылдарының əртүрлі түрлерін 

өсірумен ауыл шаруашылығы кəсіпорындары (бұдан əрі – ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындары), шаруа немесе фермер қожалықтары, дара кəсіпкерлер жəне 
жұртшылық шаруашылықтары (өнімдерді үй-іргесіндегі телімдерде жəне саяжай 
телімдерінде өндіретіндер) айналысады.

Бұл ретте астық дақылдары, атап айтқанда бидай жəне күрішті, негізінде ауыл 
шаруашылығы кəсіпорындары, шаруа немесе фермер қожалықтары жəне дара 
кəсіпкерлер өсіреді, осыған байланысты дəнді дақылдардың түсімділігін зерттеу нысан-
дары ретінде ауыл шаруашылығы өндірушілерінің нақты осы санаттары белгіленген. 

7. Түсімділікке зерттеу жүргізу үшін алдын ала əкімшілік дереккөздердің деректері 
негізінде есепті жылы бидай жəне күріш сепкен ауыл шаруашылығы өндірушілерін 
қамтитын бас жиынтық құрастырылады. Содан кейін бас жиынтық негізінде іріктемелі 
жиынтық қалыптастырылады, оған барлық ауыл шаруашылығы кəсіпорындары жəне 
30% шаруа немесе фермер қожалықтары жəне дара кəсіпкерлер таңдалады.»; 

11-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«салмағына жəне ылғалдылығына зертханалық зерттеу жүргізу бланкілері.»;
12-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Ауыл шаруашылығы өндірушісінің егіс алқабына астық жеткілікті пісіп, бірақ жи-

нау науқаны басталмаған кезде сынама алуға тікелей жинау науқаны басталғанға 
дейін келуі үшін сауалнамаға түсімділік бойынша сынама алу үшін интервьюердің 
жоспарланған келетін күні туралы сұрақ қосылады. Сонымен қатар сауалнамада 
интервьюердің егістікке астық жиналғаннан кейін ысырап бойынша сынама алу үшін 
жоспарланған екінші рет келетін күні көрсетіледі. Зерттеу өткізілгеннен кейін сауал-
намада сынама алудың нақты күні көрсетіледі.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«15. Бидай мен күріштің салмағы мен ылғалдылығын зертханалық зерттеулердің 

қорытындысын көрсету үшін статистикалық құралда екі бланк көзделген - біреуі егінді 
жинар алдындағы сынама үшін (В-1), екіншісі егінді жинағаннан кейінгі сынама үшін 
(В-2). Оларда келесі ақпарат келтіріледі:

1) зерттеу өткізетін зертхана туралы (зертхана атауы, оның БСН-і мен орналасқан 
жері, сынамаға зерттеу жүргізген зертханашы жəне зертхана басшысы туралы);

2) ауыл шаруашылығы өндiрушiсi туралы (атауы, белгілері (код бөлігі), іріктеме 
нөмірі мен орны);

3) дəнді дақылдың атауы мен сорты туралы;
4) сынамалардың грамдардағы жалпы салмағы жəне пайыздағы ылғалдылығы.». 
Бидай мен күріш салмағына жəне ылғалдылығына зертханалық зерттеу жүргізу 

бланкілеріне зерттеу жүргізген сарапшы-зертханашы жəне зертхана басшысы зерттеу 
өткізген күнін көрсете отырып қол қояды.»;

27-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Əрбір іріктеме үшін интервьюер екі учаскені таңдайды. Екінші учаске біріншіден 

есептің тоқтатылған бағыты бойынша жағалай 30 қадамға жəне түпкірлей 30 қадамда 
орналасқан. Интервьюер қадамдары схемасының үлгісі осы Əдістемеге 7-қосымшада 
келтірілген.»;

30-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Əрбір пакетте, таңбалайтын құлақша қағазда мынадай жазбалар жазылады:
ауыл шаруашылығы өндiрушiсiнің атауы, оның мекенжайы, БСН немесе ЖСН;
дəнді дақылдың атауы мен сорты;
іріктеме орны;
іріктеме №.»;
31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«31. Таңдап алынған сынамаларды зертханаға жібермес бұрын интервьюер би-

дайды сабағынан (қауызынан) ажыратады жəне дайын астық зертханаға тапсыру 
үшін қайтадан пакетке салынады. Дайын материалдары бар қағаз пакеттер екі жүмыс 
күні ішінде ылғалдылығы мен салмағын анықтау үшін зертханаға жіберіледі. Егер 
зертхана интервьюер жұмыс істеп жүрген аумақтың шегінде болса, ол сынамаларды 
зертханаға өзі жеткізеді. Егер зертхана алыста орналасса, интервьюер сынамаларды 
аудандық статистика басқармасына береді, олардың қызметкерлері сынамаларды 
зертханаға жеткізеді. Сынамалармен бірге интервьюер зертханаға В-1 бланкісін жол-
дайды, ондағы реквизиттік бөлімді сынама салынған пакеттің таңбалайтын парағынан 
бастап зертханашы толтырады.»;

38-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Тұтастай зерттеу бойынша іріктеменің стандартты қателерін есептеу үшін 

негізгі сынама жəне ысыраптар бойынша іріктеменің стандартты қатесі жеке есептеледі. 
Есептеу əрбір аудан, ауыл шаруашылығы кəсіпорындары, шаруа немесе фермер 
қожалықтары жəне дара кəсіпкерлер бойынша бөлек жүргізіледі.»;

40-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жалпы жинаудың есепті көлемі əр аудан үшін ауыл шаруашылығы кəсіпорындары, 

шаруа немесе фермер қожалықтары жəне дара кəсіпкерлер бойынша жеке зерттеу 
нəтижелері бойынша алынған таза түсімділікті себілген немесе жиналған алқапқа 
көбейтумен қалыптастырылады. Себілген алқапты есепте жалпы жинау туралы ал-
дын ала деректерді табу, жиналғанды – түпкілікті есепті деректер үшін қолданады.».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Өндіріс жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

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

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

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Өндіріс жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне 
пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасы Ұлтттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
11 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16069 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 13 желтоқсан        №198         Астана қаласы 

Жасырын және бейресми қызметті есепке алумен негізгі 
капиталға салынған инвестициялардың көлемін анықтау 

бойынша әдістемені бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған Жасырын жəне бейресми қызметті есепке алумен негізгі 
капиталға салынған инвестициялардың көлемін анықтау бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Өндіріс жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

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

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

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Өндіріс жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне 
пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. 
Керімханова) жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

(Соңы. Басы 18-20-беттерде) 

(Соңы 22-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы 

№198 бұйрығымен бекітілген

Жасырын жəне бейресми қызметті есепке алумен негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың көлемін анықтау бойынша əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жасырын жəне бейресми қызметті есепке алумен негiзгі капиталға салынған 
инвестициялардың көлемін анықтау бойынша əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) 
халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика 
туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі 
– Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме статистикалық байқаулардың, əкімшілік көздердің жəне экономикалық 
есептеулердің деректері негізінде жасырын жəне бейресми экономиканы ескеріп, негiзгі 
капиталға салынған инвестициялар көлемінің статистикалық көрсеткішін есептеудің 
негізгі тəсілдерін айқындайды.

3. Əдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті қызметкерлерінің статистикалық қызметінде пайдалануға арналған.

4. Əдістеме 2008 жылғы Ұлттық Шоттар жүйесінің (бұдан əрі – ҰШЖ) қағидаттарын 
ескерумен əзірленді.

2-тарау. Жасырын жəне бейресми қызметті бағалауды есепке алумен негізгі 
капиталға салынған инвестицияларды анықтау

5. Жасырын жəне бейресми қызметті бағалауды есепке алумен негізгі капиталға 
салынған инвестициялар көлемін анықтау жалпымемлекеттік статистикалық əдістермен 
бақыланбайтын, капитал шығындарын анықтау үшін пайдаланылатын экономикалық 
есептеулер жəне əкімшілік көздердің ақпараттары, жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың деректеріне негізделген құрамдастырылған əдіспен жүзеге асырылады. 

Жасырын сектор «ҰШЖ-дағы өндіріс саласы шекарасының шегіндегі қызмет түрлері 
жəне заңды болып танылады (кейбір стандарттарды жəне реттейтін ұйғарымдарды 
сақтаған жағдайда), олар мемлекеттік басқару органдарынан жасырынады. 

Бейресми сектор салық органдарында тіркелмеген кəсіпорындардың бейресми 
өндірістік қызметін көрсетеді.

6. Жасырын жəне бейресми қызметті есепке алумен негізгі капиталға салынған 
инвестициялар көлемі келесі технологиялық құрылым бойынша анықталады:

құрылыс-монтаж жұмыстарына шығындар;
машиналар, жабдықтар, көлік құралдары, құрал-саймандарды сатып алуға кет-

кен шығындар;
негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындар.
Жасырын жəне бейресми инвестициялық қызметтің бағалық көлемдерін бөлу 

нақтыланған активтер құрылымына сəйкес жүзеге асырылады.

1-параграф. Жасырын жəне бейресми сектор есебімен
құрылыс-монтаж жұмыстарына кеткен шығындар көлемін анықтау

7. Құрылыс шығындарының көлемдерін есептеу есептеудің арнайы алгоритмдері 
жəне жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде жүргізіледі.

Жаңа құрылыс бойынша шығарылымды есептеу кезінде өзге де күрделі жұмыстар 
мен құрылыс өнімінің құнына кіретін шығындар жəне құрылыс-монтаж жұмыстарының 
өндірісіне бағытталған негізгі капиталға салынған инвестициялар бойынша ақпарат 
пайдаланылады.

Есептеу негізгі қызметке салынған инвестициялар туралы жəне жеке құрылыс 
салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы (сəулет-құрылыс бақылау істері 
жөніндегі мемлекеттік органдардың жəне сəулет пен қала құрылысы істері жөніндегі 
жергілікті атқарушы органдардың əкімшілік деректері) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың деректері негізінде жүзеге асырылады:

Жасырын жəне бейресми қызметтің параметрлеріне:
оларды тұрғызуға кеткен нақты шығындармен салыстырғанда жеке тұрғын үйлер 

құнын төмендетуі;
жаңадан қайта салынған үйлерді сату бойынша негізгі капиталға салынған 

инвестициялардың өсімі;
жеке тұлғалардың тұрғын емес ғимараттар мен құрылыстардың салу құнын 

төмендетуі кіреді.
8. Бір айда жеке тұрғын үй құнын төмендету көлемдері бір айда жеке тұрғын 

үй тұрғызуға кеткен шығындар мен жеке құрылыс салушылардың объектілерді 
пайдалануға беру туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқау нəтижесінде 
алынған олардың құны арасындағы айырмашылықпен анықталады:

Izh = Pzh – Pzh is,                      (1)
мұндағы:
Izh – бір айда жеке тұрғын үйлердің құнын төмендету көлемдері;
Pzh  – бір айда жеке тұрғын үйлерді тұрғызуға кеткен шығындар;
Pzh is – жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беру туралы 

жалпымемлекеттік статистикалық байқауының нəтижесінде алынған жеке тұрғын 
үйлердің құны.

Бір айда жеке тұрғын үйлерді тұрғызуға кеткен шығындар келесі формула бойынша 
анықталады:

Pzh = Ssr x Psr ,                   (2)
мұндағы:
Pzh  – бір айдағы жеке тұрғын үйлерді тұрғызуға кеткен шығындар;
Ssr  – бір айдағы жеке тұрғын үйлердің орташа жалпы ауданы;
Psr – жеке құрылыс салушылар салған тұрғын үйлердің жалпы ауданының бір шаршы 

метрі құрылысының орташа нақты шығындары.
Жеке тұрғын үйлердің бір айдағы орташа жалпы ауданы хабарламалар жəне 

рұқсат беру құжаттары бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізудің басталғаны 
туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың деректері негізінде, жеке құрылыс 
салушылар ұсынған рұқсат беру құжаттары бойынша тұрғын үйлердің жалпы ауданын 
жеке құрылыс салушылар салған үйлер (есептеу тұрғын ғимарат құрылысының 
ұзақтығы нормасын есептеумен анықталады) құрылысы процесінің орташа ұзақтығына 
бөлу жолымен есептеледі.

Халық салған тұрғын үйлердің жалпы ауданының бір шаршы метрі құрылысының 
орташа нақты шығындары құрылыс күніне, жайлылық дəрежесіне жəне қабаттылығына 
қарамастан, есепті ай үшін құрылысы аяқталған барлық тұрғын үйлердің жалпы 
алаңының бір шаршы метріне келетін, жеке құрылыс салушылардың нақты жүргізілген 
шығындарының сомасы ретінде айқындалады.

Жеке тұрғын үй құнын төмендетудің бағалау көлемі тұрғын ғимараттарда 
орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының шығындарына жатады.

9. Сатылған қайта салынған тұрғын үйлер бойынша инвестициялар өсімі халыққа 
сатылған тұрғын үйдің жалпы ауданы, тұрғын үйлердің жалпы ауданының бір шаршы 
метр құрылысына орташа нақты шығындар жəне бастапқы нарықтағы тұрғын үйлердің 
жалпы ауданының бір шаршы метрін сату бағасы деректері негізінде мына формула 
бойынша есептелінеді:

Iprod = Sprod x (Pprod – Pstr),          (3) 

мұндағы:
Iprod – бір айда сатылған қайта салынған тұрғын үйлер бойынша инвестицияның өсімі;
Sprod  – бір айда халыққа сатылған тұрғын үйдің жалпы ауданы;
Pprod – бастапқы нарықтағы тұрғын үйлердің жалпы ауданының бір шаршы метрін 

сату бағасы;
Pstr – тұрғын үйлердің жалпы ауданының бір шаршы метр құрылысына орташа 

нақты шығындары. 
Есептеуде тұрғын үйлердің бағаларын тіркеу бойынша жəне объектілерді 

пайдалануға беру туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың нəтижелері 
бойынша қалыптастырылған деректер, сондай-ақ тұрғын үйлерді сату-алу бойынша 
мəмілелердің саны жөніндегі деректер жəне тұрғын үй қорының деректері негізінде 
қалыптастырылған бір айда халыққа сатылған тұрғын үйлердің жалпы алаңы есебінің 
деректері пайдаланылады.

Бір айға сатылған жаңадан салынған үйлер бойынша инвестициялар өсімі жеке 
тұрғын үйлер жəне көппəтерлі тұрғын үйлердегі пəтерлер бойынша жеке есептелінеді.

Түрлер құрылымы бойынша сатылған жаңадан салынған үйлер бойынша 
инвестициялар өсімі тұрғын ғимараттарға құрылыс-монтаж жұмыстарының 
шығындарына жатады. 

10. Жеке тұлғалардың ай ішінде тұрғын емес ғимараттар құрылысының құнын 
төмендетуі жеке құрылысшылардың объектілерді пайдалануға беру туралы 
статистикалық деректері негізінде жəне бір айға тұрғын емес ғимараттардың 
құрылысына шығындар жеке құрылысшылардың объектілерді пайдалануға беру 
туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқауы нəтижесінде алынған, олардың 
құны арасындағы айырмашылықпен анықталады.

Ай ішіндегі тұрғын емес ғимараттардың құрылысына кеткен шығындарды анықтау 
үшін негізгі құрылысты салуға кеткен нақты шығындар оларды тұрғызу мерзіміне 
түзетіледі (тұрғын емес ғимараттар құрылысы ұзақтығы нормасын ескеріп есептелінеді):

Po = Po is/R,                      (4)
мұндағы:
Po – айдағы жеке тұлғалардың тұрғын емес ғимараттар құрылысына кеткен 

шығындары;
Po is – жеке құрылысшылардың объектілерді пайдалануға беру туралы есеп ай 

сайынғы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың нəтижесінде алынған жеке 
тұлғалардың тұрғын емес ғимараттар құрылысына құны;

R – құрылыстың орташа ұзақтығы.
Ай ішіндегі жеке тұлғалардың тұрғын емес ғимараттар құрылысының құнын 

төмендетуі келесі формула бойынша есептеледі:

Io= Po – Po is,                    (5)
мұндағы:
Io – ай ішіндегі жеке тұлғалардың тұрғын емес ғимараттар құрылысының құнын 

төмендету шамасы;
Po – ай ішіндегі жеке тұлғалардың тұрғын емес ғимараттардың құрылысына кеткен 

шығындары;
Po is – жеке құрылысшылардың объектілерді пайдалануға беру туралы 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың нəтижесінде алынған жеке тұлғалардың 
тұрғын емес ғимараттар құрылысының құны.

Ай ішіндегі жеке тұлғалардың тұрғын емес ғимараттар құрылысының құнын 
төмендету шамасы тұрғын емес ғимараттар бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына 
кеткен шығындар көлеміне кіреді.

11. Бір ай ішіндегі жеке тұлғалардың имараттардың құрылыс құнын төмендету 
мөлшері жеке құрылысшылардың объектілерді пайдалануға беру туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың имараттар құны жəне түзетілген 
тұрғызудың орташа уақытына түзетілген имараттардың құрылысына шығындар туралы 
деректер негізінде ұқсас анықталады. 

Бір ай ішіндегі имараттар құрылысының құнын төмендетудің алынған бағалау 
мөлшері имараттарда жасалған құрылыс-монтаж жұмыстарына шығындарға жатады.

2-параграф. Экономиканың жасырын жəне бейресми секторы есебімен 
машиналар, жабдықтар, көлік құралдары мен құрал-саймандарды сатып алуға 

кеткен шығындарды анықтау
12. Машиналарды, жабдықтарды, көлік құралдары жəне құрал-саймандарды 

сатып алуға кеткен шығындардың көлемі жалпымемлекеттік статистикалық байқау 
нəтижелері бойынша алынған есептік деректерін жəне экономиканың жасырын жəне 
бейресми секторы шығындарын бағалау көлеміне қосу жолымен қалыптастырылады.

Машиналар, жабдықтар, көлік құралдары жəне құрал-саймандарды сатып алуға 
жасырын жəне бейресми сектордың шығындарын бағалау, өнеркəсіптік өнімді өндіру 
көлемі бойынша, негізгі тауар топтары бойынша импорт жəне экспорт көлемдер 
(сыртқы тауар статистикасы), сондай-ақ лизингтік қызмет туралы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың деректері жəне ауыл шаруашылық техникаларын сатып 
алу, сату үшін ауыл шаруашылық өнімдерін өндірумен айналысатын шаруа, фермер 
жəне үй шаруашылықтарының шығындары туралы есептік деректердің негізінде 
жүзеге асырылады.

13. Машиналар, жабдықтар, көлік құралдары жəне құрал-саймандарды сатып 
алуға жасырын сектор шығындарының құндық көлемі формула бойынша есептелінген 
машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын сатып алу жəне сатып алу шығындары 
көлемдерімен машиналар, жабдықтардың (экспорт жəне импорт есебімен) ұлттық 
шығарылымы көлемінің қатынасын пайдалануымен анықталады:

,            (6)
мұндағы:
 – машиналар, жабдықтардың (экспорт жəне импорт есебімен) ұлттық шығарылымы 

жəне машиналар, жабдықтар жəне көлік құралдарын сатып алу шығындары көлемінің 
қатынасы;

 – машиналар жəне жабдықтар өндірісінің көлемі;
 – машиналар жəне жабдықтар импорттарының көлемі;
 – машиналар жəне жабдықтар экспортының көлемі;
 – машиналар, жабдықтар жəне көлік құралдарын сатып алуға шығындар көлемі.
Бір айға машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын жəне құрал-саймандарын 

сатып алуға кеткен жасырын сектор шығындарына бағалау көлемі келесі формула 
бойынша есептелінеді:

Io mash=kmash×Imash,                                    (7),
мұндағы:
Io mash – бір айға машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын жəне құрал-саймандарды 

сатып алуға кеткен шығындар;
kmash – машиналар, жабдықтар жəне көлік құралдарырын сатып алуға кеткен 

шығындар көлемімен ұлттық машиналар (экспорт жəне импорт есебімен) шығарылымы 
көлемінің қатынасы;

Imash – бір айға машиналар, жабдықтар жəне көлік құралдарын сатып алуға кеткен 
шығындардың көлемі.

Бір айға машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын жəне құрал-саймандарын сатып 
алуға кеткен жасырын сектор шығындарын бағалау көлемі машиналар, жабдықтар жəне 
көлік құралдарын сатып алуға кеткен шығындар көлеміне қосылады.

14. Қаржылық лизинг шарттары бойынша машиналар, жабдықтар, көлік құралдары 
жəне құрал-саймандарды сатып алуға жасырын жəне бейресми секторлар шығындары 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаумен ескерілген, машиналар мен жабдықтарды 
сатып алуға кеткен шығындардың есептік шығындарының шамасы жəне шығындар 
көлемінің айырмашылығымен анықталады. 

Қаржылық лизинг шарттары бойынша машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын 
сатып алуға шығындар алынған лизинг төлемдер көлемдерінің жəне машиналар, 
жабдықтар, көлік құралдарын сатып алуға салынған инвестициялар көлемдерінен 
арақатынасын пайдаланумен есептеледі.

Лизингтік қызмет туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқау нəтижесінде алынған 
лизинг саласындағы қызметі жүзеге асырылатын, ұйымдар ұсынған қаржылық лизинг 
шарттары туралы деректер бойынша келесідей формула арқылы қатынасты аламыз:

S=I /Imash,                                        (8)

мұндағы:
S – алынған лизингтік төлемдер көлемінің жəне машиналар, жабдықтар, көлік 

құралдарын сатып алуға кеткен инвестициялар көлемдерінің қатынасы;

I  – қаржылық лизинг бойынша алынған лизингтік төлемдер көлемі;
Imash – машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын сатып алуға кеткен 

инвестициялар.
Алынған қатынас есепті айдағы лизингтік мүліктерді сатып алуға кеткен шығындарды 

анықтау үшін пайдаланылады:
I mash=ImashXS ,                          (9)

мұндағы:
I m – ай ішіндегі лизинг шарттары бойынша машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын 

сатып алуға кеткен шығындар; 
Imash – есепті айдағы машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын сатып алуға 

инвестициялар;
S – алынған лизингтік төлемдер көлемдерімен машиналар, жабдықтар, көлік 

құралдарын сатып алу инвестициясы көлемінің қатынасы.
Жалпымемлекеттік статистикалық байқауда ескерілген шығындар көлемі жəне 

ай ішіндегі қаржылық лизинг шарттары бойынша машиналар, жабдықтарды сатып 
алуға кеткен шығындардың шамасын есептеу айырмашылығы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауда алынған машиналар, көлік құралдарын сатып алу 
инвестициялары туралы деректерге қосылады.

15. Ауыл шаруашылығы техникаларын, жабдықтары жəне құрал-саймандарын сатып 
алу жəне сату үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысатын шаруа, 
фермер жəне үй шаруашылықтарының шығындарын бағалау үшін ауылшаруашылық 
техникалары мен олардың санының орташа құны көбейтіледі.

Ауыл шаруашылығы тіркелімдері, баға статистикасы жəне ауыл шаруашылығы 
техникасының құны туралы сыртқы сауда деректері есептеу үшін негіз болып табылады.

Ай ішіндегі алынған бағалау көлемі машиналар, жабдықтар, көлік құралдары жəне 
құрал-саймандарды сатып алу инвестицияларының көлеміне қосылады. 

3-параграф. Жасырын жəне бейресми секторлар есебімен негізгі капиталға 
салынған инвестициялар көлеміне өзге де шығындарды анықтау

16. Жасырын жəне бейресми секторлар есебімен негізгі капиталға салынған 
инвестициялар көлеміне өзге де шығындар жұмысшы, өнімді малды сатып алуға 
жəне көпжылдық көшеттерді өсіру, сату үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен 
айналысатын шаруа, фермер жəне үй шаруашылықтарының шығындарын, сондай-ақ 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау мен əкімшілік дереккөздердің деректерін 
салғастыру арқылы алынған пайдалы қазбаларды барлау жəне қорларын бағалау 
шығындарының айырмашылықтары бойынша есептік деректердің, тəжірибелік-
конструктарлық жұмыстарға, ғылыми-зерттеу жəне ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларға кеткен бейресми жəне жасырын секторлар шығынын бағалау 
есебімен анықталады.

17. Жұмысшы, өнімді малды сату, сатып алу үшін ауыл шаруашылығы өндірісі-
мен айналысатын шаруа, фермер жəне үй шаруашылықтарының шығындары 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау қорытындылары бойынша қалыптастырылған 
сатып алуға кеткен шығындар бойынша есептелінген деректер мен шығындар көлемі 
арасындағы айырмашылығымен анықталады.

Шаруа, фермер жəне үй шаруашылықтарында заттай мəндегі малдың бары 
жəне қозғалысы туралы ауыл шаруашылығы тіркелімінің деректері жəне жұмысқа 
жегілетін, өнім беретін жəне асыл тұқымды малдың бір басының бағасы бойынша баға 
статистикасының деректері бастапқы деректер болып табылады.

Малды сатып алуға кеткен шаруа, фермер жəне үй шаруашылықтарының 
шығындары негізгі қорлардың күйі жəне жұмысқа жегілетін, өнім беретін жəне 
асыл тұқымды малға қалпыптастыруға инвестициялар туралы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау нəтижелері бойынша алынған «Үлкен жұмысшы жəне өнімді мал 
(жас мал жəне сойылатын малдан басқа)» енгізілген жаңа негізгі қаражаттар туралы 
деректердің қатынасы негізінде түзетіледі. 

Ай ішіндегі малды сатып алуға кеткен шығындар бойынша есептелінген 
деректер мен жалпымемлекеттік статистикалық байқау қорытындылары бойынша 
қалыптастырылған шығындар көлемі арасындағы айырмашылық жұмысшы, өнімді 
жəне асыл тұқымды малды сатып алуға кеткен шығындарға қосылады.

18. Шаруа, фермер жəне үй шаруашылығының көпжылдық көшеттеріне шығындары 
көпжылдық көшеттердің бағасына көбейтілген осы шаруашылық санатындағы 
көпжылдық көшеттерге жəне «Көпжылдық көшеттер» жаңа негізгі құралдарды 
пайдалануға беру өзгерістері туралы, деректердің қатынасын ескеріп есептелінеді.

Бір айда алынған жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың деректері мен 
есептелген деректердің арасындағы алынған айырмасы көпжылдық көшеттерді өсіруге 
арналған шығындардың көлемі материалдық негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлеміндегі өзге де шығындарына тиісінше қосылады.

19. Пайдалы қазбалар қорларын барлау жəне бағалау шығындары бойынша 
жасырын жəне бейресми қызметті бағалау үшін негізгі капиталға салынған 
инвестициялар туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың пайдалы қазбалар 
қорларын барлауға жəне бағалауға шығындар туралы деректер жəне жер қойнауын 
пайдалануға келісімшарттың талаптарын орындауды сақтау мониторингісін жəне 
бақылауды жүзеге асырған кезде қалыптастырылатын əкімшілік деректер арасындағы 
айырмашылықпен анықталады.

Бір айға пайдалы қазбаларды барлау жəне бағалауға жасырын жəне бейресми 
сектордың шығындарын бағалаудың алынған мөлшері материалдық емес негізгі 
капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындарға қосылады.

20. Бейресми жəне жасырын сектордың ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-
конструкторлық жұмыстарының шығындары ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-
конструкторлық жұмыстар туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
нəтижелері бойынша қалыптастырылған деректер негізінде бағаланады.

Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмысқа кеткен шығындардың 
айлық көлемін бағалау материалдық емес негізгі капиталға салынған инвестиция 
көлеміндегі басқа да шығындарды қосатын жылдық көлемінің он екі бір бөлігін құрайтын 
шарттар бойынша тараптық ұйымдар орындаған ғылыми зерттеулер мен əзірлемелер 
құны туралы жылдық деректер негізінде жүзеге асырылады.

21. Бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеуге бейресми жəне жасырын 
секторлардың шығынын бағалау компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді 
жəне деректер базасын жасауға жəне сатып алуға кеткен айлық шығындар көлемінің 
есебі үшін түзетілетін жəне тиісінше кəсіпорындарда ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалану туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
нəтижелері бойынша қалыптастырылған деректер негізінде жүзеге асырылады.

4-параграф. Жасырын жəне бейресми қызметті бағалау есебімен негізгі 
капиталға салынған инвестиция көлемін анықтау 

22. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жиынтық көлемі жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау нəтижесінде алынған негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлемі, бейресми мен жасырын инвестициялық қызметті бағалау көлемі жəне 
бақыланбайтын (толық емес қамту жəне шаруашылық жүргізуші субъектілер 
салымдарының жылдық көлеміне дейін) негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлемін жете бағалауынан тұрады.

Жасырын жəне бейресми сектордың жете бағалауын жəне бағалау көлемдерін 
ескеріп, есепті деректердің қосындысы активтердің құрылымына сəйкес жүргізіледі. 

23. Жасырын жəне бейресми секторлар есебімен құрылыс-монтаж жұмыстарына 
кеткен шығындар көлемі келесі формула бойынша анықталады:

Ismr=Ismr otch+Io smr,                                (10)

мұндағы:
Ismr – экономиканың жасырын жəне бейресми секторлар есебімен құрылыс-монтаж 

жөндеу жұмыстарына кеткен шығындар көлемі;
Ismr otch – жете бағалауды ескеріп, есепті деректер бойынша құрылыс-монтаж 

жұмыстары шығындарына шығындар;
Io smr – құрылыс-монтаж жұмыстарына жасырын жəне бейресми сектор 

шығындарының бағалау көлемі. 
24. Машиналар, жабдықтар, көлік құралдары мен құрал-саймандарды сатып алуға 

кеткен шығындарды анықтау машиналар, жабдықтар, көлік құралдары мен құрал-
саймандарды сатып алуға кеткен жасырын жəне бейресми секторлардың шығындарын 
қосумен жүзеге асырылады:

Imash=Imash otch+Io mash,                   (11)

мұндағы:
Imash – экономиканың жасырын жəне бейресми секторлары есебімен машиналар, 

жабдықтар, көлік құралдары мен құрал-саймандарды сатып алуға кеткен шығындар 
көлемі;

Imash otch – жете бағалау есепті деректері бойынша машиналар, жабдықтар, көлік 
құралдары мен құрал-саймандарды сатып алуға кеткен шығындар;

Io mash – машиналар, жабдықтар, көлік құралдары мен құрал-саймандарды сатып 
алуға кеткен шығындардың бағалау көлемі.

25. Жасырын жəне бейресми секторлар есебімен негізгі капиталға салынған 
инвестициялар көлеміне кеткен өзге де шығындар келесі формула бойынша есептеледі:

Ipr=Ipr otch+Io pr,                    (12)

мұндағы:
Ipr – экономиканың жасырын жəне бейресми сектор есебімен негізгі капиталға 

салынған инвестиция көлемінің өзге де шығындарының көлемі;
Ipr otch – жете бағалау есебімен деректер бойынша негізгі капиталға салынған 

инвестиция көлемінде өзге де шығындар көлемі;
Io pr – экономиканың жасырын жəне бейресми секторындағы негізгі капиталға 

салынған инвестициялар көлеміне кеткен өзге де шығындардың бағалау көлемі.
Жасырын жəне бейресми сектор есебімен негізгі капиталға салынған инвестицияның 

жиынтық көлемі келесі формула бойынша анықталады:

I=Ismr+Imach+Ipr,                   (13)

мұндағы:
I – жасырын жəне бейресми сектор есебімен негізгі капиталға салынған 

инвестицияның жиынтық көлемі;
Ismr – экономиканың жасырын жəне бейресми секторы есебімен құрылыс-монтаж 

жұмыстарына кеткен шығындар көлемі;
Imach – экономиканың жасырын жəне бейресми секторы есебімен машиналар, 

жабдықтар, көлік құралдары мен құрал-саймандарды сатып алуға кеткен шығындар 
көлемі;

Ipr – экономиканың жасырын жəне бейресми секторы есебімен негізгі капиталға 
салынған инвестиция көлеміндегі өзге де шығындар көлемі.

Экономиканың жасырын жəне бейресми секторының негізгі капиталға салынған 
инвестициялар көлемін есептеу алгоритмі осы Əдістемеге қосымшада келтірілген.

Жасырын жəне бейресми қызметті есепке алумен негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың көлемін анықтау бойынша əдістемеге қосымша

Экономиканың жасырын жəне бейресми секторының негізгі капиталына 
салынған инвестиция көлемін есептеу алгоритмі

Көрсеткіш атауы Жол 
нөмірі

Көрсеткішті қалыптастыру (есептеу) 

Негізгі капиталға салынған 
инвестиция 

01 01-жол=02- жол +17-жол

Материалдық негізгі капи-
талға салынған инвестиция

02 02- жол=03-жол +09-жол +14-жол +15- 
жол+16-жол

 Құрылыс-монтаж жұмыс-
тарына жəне ғимараттар 
мен имараттардың күрделі 
жөндеуіне шығындар 

03 03- жол= 04- жол + 08-жол

құрылыс-монтаж 
жұмыстарына шығындар

04 04- жол =05-жол +06-жол+07- жол

соның ішінде:
тұрғын ғимараттарға 05 (1) формула бойынша есептелген Ip , 

жеке тұрғын үй құнының төмендетілген 
шығындарының қайта бағалау жəне 
бағалау көлемін, сонымен қатар (3) 
формула бойынша есептелген Iprod  
сатылған жаңадан салынған тұрғын үйлер 
бойынша инвестициялар өсімі бойынша 
деректер ескеріліп, есептік деректердің 
қосындысымен анықталады 

Тұрғын емес имараттарға 06 (5) формула бойынша есептелінген Id, 
жеке тұлғалардың тұрғын емес ғимараттар 
құрылысының құнын төмендету көлемдерін 
қайта бағалау жəне бағалау көлемдерін 
ескеріп, есептік деректердің қосындысымен 
анықталады 

имараттарға 07 жеке тұлғалардың имараттар құрылысының 
құнын төмендету көлемдерін бағалау 
көлемдерін ескеріп, есептік деректердің 
қосындысымен анықталады

Ғимараттар мен имараттарды 
күрделі жөндеуге кеткен 
шығындар

08 есептік деректер

Машиналар, жабдықтар, көлік 
құралдары, сатып алуға жəне 
олардың күрделі жөндеуіне 
кеткен шығындар 

09 09- жол =10-жол +11-жол

Машиналар, жабдықтар, 
көлік құралдарын, құрал-
саймандарды сатып алуға 
кеткен шығындар

10 машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын 
сатып алуға кеткен жасырын жəне 
бейресми сектордағы шығындардың құндық 
көлемі мен жете есептеу есебімен есептік 
деректердің қосындысымен анықталады

олардан:
Көлік құралдары 11 есептік деректер
Ақпараттық, компьютерлік 
жəне телекоммуникациялық 
жабдық 

12 есептік деректер

Машиналар, жабдықтар жəне 
көлік құралдарының күрделі 
жөндеуі 

13 есептік деректер

Көпжылдық дақылдарды 
отырғызу жəне өсіру 
бойынша шығындар 

14 көпжылдық дақылдарды өсіру, сату үшін 
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен 
айналысатын, шаруа, фермер жəне 
үй шаруашылықтары шығындарының 
бағалау көлемі мен есепті деректердің 
қосындысымен анықталады 

Жұмысшы, өнімді жəне 
асыл тұқымды табынды 
қалыптастыру шығындары 

15 жұмысшы, өнімді малдарды өсіруге, 
сату үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірумен айналысатын шаруа, 
фермер жəне үй шаруашылықтарының 
шығындарының бағалау көлемі мен есепті 
деректердің қосындысымен анықталады

Материалдық негізгі 
капиталға салынған инве-
стициялар көлеміне кеткен 
шығындар 

16 жете бағалау есебімен есептік деректер

Материалдық емес негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар

17 17- жол=18-жол +19-жол+20-жол

Компьютерлік-
бағдарламалық қамтамасыз 
ету жəне деректер база-
сын құруға жəне сатып алу 
шығындары 

18 есептік деректердің жəне бағдарламалық 
қамтамасыз етуді құруға бейресми жəне 
жасырын сектор шығындарының бағалау 
көлемінің қосындысымен анықталады

Пайдалы қазбалар қорын 
барлау жəне бағалау 
шығындары 

19 пайдалы қазбаларды барлауға жəне 
бағалауға жасырын жəне бейресми сектор 
шығындарының бағалау көлемі мен есептік 
деректердің қосындысымен анықталады

Материалдық емес негізгі 
капиталға салынған инве-
стициялар көлеміне өзге де 
шығындар

20 жасырын жəне бейресми секторының 
ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-
конструкторлық жұмысты қайта бағалау 
жəне шығындарын ескеріп, есептік 
деректердің қосындысымен анықталады

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
28 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16150 болып енгізілді.

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

(Соңы. Басы 21-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 13 қараша                №168            Астана қаласы 

Инвестициялар және құрылыс статистикасы бойынша 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы

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

1. Мыналар:
1) «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» (коды 161101108, 

индексі 1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

2) «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» (коды 161101108, 
индексі 1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға 
сəйкес;

3) «Инвестициялық қызмет туралы есеп» (коды 161112108, индексі 1-инвест, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
саны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес;

4) «Инвестициялық қызмет туралы есеп» (коды 161112108, индексі 1-инвест, 
кезенділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
санын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес;

5) «Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп» 
(коды 161101113, индексі 1-ИС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес; 

6) «Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп» 
(коды 161101113, индексі 1-ИС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
6-қосымшаға сəйкес; 

7) «Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп» 
(коды 161112113, индексі 1-ИС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес;

8) «Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп» 
(коды 161112113, индексі 1-ИС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
8-қосымшаға сəйкес;

9) «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» (коды 161101177, индексі 2-КС, 
кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны 
осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес;

10) «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» (коды 161101177 индексі 2-КС, 
кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес;

11) «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» (коды 161112177, индекс 2-КС, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
саны осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес;

12) «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» (коды 161112177, индекс 2-КС, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ныса-
нын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес;

13) «Орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілетін қызметтер) туралы есеп» 
(коды 161101117, индексі 1-КС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес; 

14) «Орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілетін қызметтер) туралы есеп» 
(коды 161101117, индексі 1-КС, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
14-қосымшаға сəйкес;

15) «Орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілетін қызметтер) туралы есеп» 
(коды 161103118, индексі 1-КС (шағын), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес; 

16) «Орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілетін қызметтер) туралы есеп» 
(коды 161103118, индексі 1-КС (шағын), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес; 

17) «Орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілетін қызметтер) туралы есеп» 
(коды 161112117, индексі 1-КС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес;

18) «Орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілетін қызметтер) туралы есеп» 
(коды 161112117, индексі 1-КС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
18-қосымшаға сəйкес;

19) «Хабарламалар жəне рұқсат алу құжаттары бойынша құрылыс-монтаж 
жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы сауалнама» (коды 162106008, индексі F-001, 
кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысаны осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес;

20) «Хабарламалар жəне рұқсат алу құжаттары бойынша құрылыс-монтаж 
жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы сауалнама» (коды 162106008, индексі 
F-001, кезеңділігі жартыжылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 20-қосымшаға 
сəйкес;

21) «Хабарлама бойынша құрылыс барысы жəне объектіні пайдалануға беру туралы 
сауалнама» (коды 162112009, индексі F-004, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 21-қосымшаға сəйкес;

22) «Хабарлама бойынша құрылыс барысы жəне объектіні пайдалануға беру туралы 
сауалнама» (коды 162112009, индексі F-004, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 22-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Құрылыс статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы №279 бұйрығының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14591 болып тіркелген, 2017 жылғы 12 
қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған); 

2) «Инвестициялар статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 288 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14570 болып тіркелген, 
2017 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

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

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

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

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрі
Ж. Қасымбек _________________ 
2017 жылғы 21 қараша 

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 13 қарашадағы
        №168 бұйрығына 1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 1 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                 от 13 ноября 2017 года №168

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статисти-
калық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген 
мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 161101108
Код статистической формы 161101108

 Негізгі капиталға салынған 
инвестициялар туралы есеп

Отчет об инвестициях в основной капитал
1-инвест 

Айлық  Есепті кезең          ай   жыл
Месячная  Отчетный период месяц  год

Қызметкерлерінің санына қарамастан, инвестициялық қызметті іске асыра-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от числен-
ности работающих 

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 2-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 2 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Инвестиция игерілген өңірді көрсетіңіз (кəсіпорынның тіркелген жеріне 
қарамастан) -облыс, қала, аудан, елді мекен

Укажите регион освоения инвестиций (независимо от
места регистрации предприятия) - область, город, район, 
населенный пункт             

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес        
аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз тасығышта 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объ-

ектов (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы 
на бумажном носителе)

2. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін көрсетіңіз, мың теңгеде
Укажите объем инвестиций в основной капитал, в тысячах тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Негізгі капиталға салынған 
инвестициялар 
Инвестиции в основной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2
Материалдық негізгі капи тал-
ға салынған инвестициялар
Инвестиции в материальный 
основной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1
құрылыс-монтаж 
жұмыстарына шығындар
затраты на строительно-мон-
тажные работы 
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1 тұрғын ғимараттар
жилые здания

2.1.2 тұрғын емес ғимараттар
нежилые здания 

2.1.3 имараттар
сооружения

2.2
ғимараттар мен имараттарды 
күрделі жөндеу 
капитальный ремонт зданий и 
сооружений 

2.3
машиналар, жабдықтар, кө  лік 
құралдары, құрал-саймандар
машины, оборудование, транс-
портные средства, инструмент
оның ішінде: 
из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.3.1
көлік құралдары мен 
жабдықтары
транспортные средства и обо-
рудование 

2.3.2

ақпараттық, компьютерлік 
жəне телекоммуникациялық 
жабдықтар
информационное, компьютер-
ное и телекоммуникационное 
оборудование

2.4

машиналарды, жабдық-
тарды, көлік құралдарын 
күрделі жөндеу 
капитальный ремонт машин, 
оборудования, транспортных 
средств

2.5

көпжылдық дақылдарды 
отырғызу жəне өсіру бойын-
ша шығындар
затраты по насаждению и 
выращиванию многолетних 
культур 

2.6

жұмысқа жегілетін, өнім 
беретін жəне асыл тұқымды 
табынды қалыптастыруға 
салынған шығындар
затраты на формирование ра-
бочего, продуктивного и пле-
менного стада

2.7

материалдық негізгі капи талға 
салынған инвестициялар 
көлеміндегі өзге де шығындар
прочие затраты в объеме инве-
стиций в материальный основ-
ной капитал

3

Материалдық емес негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в нематериальный 
основной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1

компьютерлік бағдарла-
малық қамтамасыз ету жəне 
деректер қорларын құруға 
жəне сатып алуға салынған 
шығындар 
затраты на создание и приоб-
ретение компьютерного про-
граммного обеспечения и базы 
данных 

3.2

пайдалы қазбалар қорларын 
барлау жəне бағалауға 
салынған шығындар
затраты на разведку и оценку 
запасов полезных ископаемых

3.3

материалдық емес негізгі 
капиталға салынған инвести-
циялар көлеміндегі өзге де 
шығындар
прочие затраты в объеме ин-
вестиций в нематериальный 
основной капитал

4

1- жолдан қоршаған ортаны 
қорғауға бағытталған инвес-
тициялар
Из строки 1 инвестиции, на-
правленные на охрану окружа-
ющей среды 

3. Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлемін көрсетіңіз, мың теңгеде

 Укажите объем инвестиций в основной капитал по направлениям использова-
ния, в тысячах тенге
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1

Негізгі капиталға 
салынған инвес-
тициялар
Инвестиции в ос-
новной капитал 

х

соның ішінде 
пайдалану ба ғыт-
тары бойынша
в том числе по 
направлениям ис-
пользования 

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-

ка министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында www.stat.gov.kz 
орналасқан Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

1Здесь и далее ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности, 
размещенный на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz
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2 1-жолдан тұрғын 

үй құрылысына 
салынған 
инвестициялар
Из строки 1 
инвестиции в жилищ-
ное строительство 

х х

(Соңы 23-бетте) 
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан           №248         Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
кейбір қаулыларына төлемдер және төлем жүйелері 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республи-
касының заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік 
құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы қаулы етеді: 

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Басқармасы қаулыларының тізбесі бекітілсін. 

2. Төлем жүйелері департаменті (Ашықбеков Е.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 енгізу үшін жіберуді;

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

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

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы 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

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Əділет министрі  Еңбек жəне халықты
_______________ М.Бекетаев əлеуметтік қорғау министрі
2018 жылғы 12 ақпан   _______________ Т.Дүйсенова
   2018 жылғы 16 қаңтар 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрлігі
_______________ Б.Сұлтанов Статистика комитетінің Төрағасы
2018 жылғы 18 қаңтар   _______________ Н.Айдапкелов
   2018 жылғы 10 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №248 қаулысына қосымша

Төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Басқармасы қаулыларының тізбесі

1. «Сақтандыру полистері бланкілерінің мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, 
көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, 
туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi 
сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін рəсімдеуге жəне беруге, сондай-ақ 
міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шартта-
рын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6171 болып тіркелген, 
2010 жылғы 7 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де 
орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында №13 жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру полистері бланкілерінің мазмұнына 
жəне оларды əзірлеуге, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық 
жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін рəсімдеуге жəне 
беруге қойылатын талаптарда: 

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Экономика секторының коды жəне резиденттiк белгiсi (резидент/резидент емес) 

Нормативтiк құқықтық актiлерді мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 14804 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы 
№ 316 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму 
Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 
қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі 
нұсқаулыққа жəне Нормативтiк құқықтық актiлерді мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 
14365 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының жəне 
төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес көрсетіледі.»;

2 жəне 3-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру бойынша сақтандыру полисінің бланкін ресімдеу, нысаны, мазмұны жəне 
оны жасау»;

«3-тарау. Туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн 
мiндеттi сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін ресімдеу жəне беру».

2. «Ішкі валюта нарығында шетел валютасына сұраныс пен ұсыныс көздерінің, 
сондай-ақ оны пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру жөніндегі 
нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 27 шілдедегі № 221 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7913 болып тіркелген, 2012 жылғы 17 қазанда «Егемен Қазақстан» 
газетінде № 678-682 (27754) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

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

«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы қаулы етеді:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Ішкі валюта нарығында шетел валютасына сұраныс 
пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ оны пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге 
асыру жөніндегі нұсқаулықта:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Ішкі валюта нарығында шетел валютасына сұраныс пен ұсыныс көздерінің, 

сондай-ақ оны пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру жөніндегі 
нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 
1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі 
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау 
туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 
жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес əзірленген.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Есептілікті жасау кезінде операцияларды жіктеу есептілік нысандарында 

көзделген нақтылау ескеріле отырып, 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 қағидаларына сəйкес 
жүзеге асырылады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Есептіліктің нысандары мен ұсыну мерзімдері».
3. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік сəйкестендіру кодтарын беруі, 

пайдалануы жəне күшін жоюы, сондай-ақ банктердің жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын жəне банктер, банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының 
кодтарын беру жəне күшін жою, олардың құрылымдары, Банктердің жəне банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын 
қалыптастыру жəне жүргізу туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 236 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7960 
болып тіркелген, 2012 жылғы 21 қарашада «Егемен Қазақстан» газетінде № 763-767 
(27839) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
банктік сəйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы жəне күшін жоюы, сондай-
ақ банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдардың кодтарын жəне банктер, банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру жəне күшін 
жою, олардың құрылымдары, Банктердің жəне банк операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын қалыптастыру жəне 
жүргізу туралы нұсқаулықта:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Нұсқаулықта «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі 

Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар 
пайдаланылады:

1) банктің атауы – банктің (банк филиалының) толық атауы. Банктің құрылтай 
құжаттарына сəйкес қысқартылған атауды пайдалануға жол беріледі;

2) банк коды, банк филиалының коды – Ұлттық Банк банктерге жəне олардың фи-
лиалдарына беретін, үш цифрлық разрядтан тұратын бірегей нөмір;

3) банктердің анықтамалығы – банктердің жүйеге келтірілген, олардың банктік 
сəйкестендіру кодтары, банктердің кодтары, банктер филиалдарының кодтары жəне 
басқа деректемелері бар тізбесі;

4) банктік сəйкестендіру коды – ақша аудару не төлеу туралы нұсқауларды ұсыну 
кезінде, Ұлттық Банктің төлем жүйелерінің қатысушылары болып табылатын банктерді 
жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды (бұдан 
əрі – банк) сəйкестендіруге арналған символдар қатары;

5) мəртебе – ағымдағы мəртебені анықтауға мүмкіндік беретін деректеме;
6) жеке сəйкестендіру коды – банктің Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік 

шотының тиісті нөмірі;
7) клиенттің түрі – жүзеге асыратын қызметінің негізгі түріне сəйкес топтасатын 

институционалдық бірлік.»;
2, 3, 4, 5, 6 жəне 7-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Банктік сəйкестендіру кодын беру»;
«3-тарау. Банк кодын жəне банк филиалының кодын беру»;
«4-тарау. Банктік сəйкестендіру кодының, банк кодының жəне банк филиалы 

кодының күшін жою»;
«5-тарау. Банктік сəйкестендіру кодының құрылымы»;
«6-тарау. Банктер анықтамалығының құрылымы»;
«7-тарау. Банктердің анықтамалығын жүргізу»;
19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Ұлттық Банк алынған ақпараттың негізінде үш жұмыс күні ішінде Банктердің 

анықтамалығына өзгерістер енгізеді жəне электрондық байланыс арналары арқылы 
Ұлттық Банк төлем жүйесінің қатысушыларына, Ұлттық Банктің филиалдарына, сондай-
ақ Орталыққа хабарламалардың кепілді жеткізілуін қамтамасыз етеді.».

(Соңы 24-бетте) 

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2

Согласны на распространение первичных статистических данных2       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз2
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«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 13 қарашадағы №168 бұйрығына 2-қосымша

 «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» 
(коды 161101108, индексі 1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 

нұсқаулық 

1. Осы «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» (коды 161101108, 
индексі 1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8-тармақшасына 
сəйкес əзірленген жəне «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» (коды 
161101108, индексі 1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) банктердің кредиттері – бұл қарыз алушының қаржы қаражатына қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін, белгілі мақсатқа банк беретін ақшалай қаражаттар;

2) басқа қарыз қаражаты – шаруашылық жүргізуші субъектіге тиесілі емес, бірақ 
оның иелігінде уақытша болатын жəне оның өзінікімен бірдей пайдаланылатын ақша 
қаражаттары, оларға (банк кредиттерінен басқа) басқа ұйымдардың қарыздары, 
кəсіпорындардың заңды жəне жеке құрылтайшы тұлғалардың қарыздары, отандық 
жəне шетелдік банктік емес мекемелермен (микрокредиттік ұйымдар), резидент емес 
заңды жəне жеке тұлғалармен берілетін қарыздар мен гранттар жатады;

3) бюджеттік инвестициялық жоба – жаңа құрылыс салуға не бар объектілерді 
қайта құруға бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңінде бюджет қаражаты есебінен іске 
асырылатын жəне аяқталған сипатқа ие іс-шаралар жиынтығы.

4) ғимараттар мен имараттарға күрделі жөндеу – объектінің бастапқы құнын 
ұлғайтатын тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу 
бойынша шығындар;

5) жаңа негізгі құралдарды пайдалануға беру – құрылысы біткен жəне пайдалануға 
берілген кəсіпорындар, өндірістік жəне өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен има-
раттар, машиналар, жабдықтар, көлік құралдарының барлық түрлерінің құнын қамтиды;

6) жергілікті бюджет қаражаты – өтеулі жəне өтеусіз негізде жергілікті бюджеттен 
бөлінген қаражат, жергілікті атқарушы органдардың өзара қарыз беру қаражатын қоса;

7) жұмысқа жегілетін, өнім беретін жəне асыл тұқымды табынды қалыптастыруға 
шығындар – жұмысқа жегілетін, өнім беретін жəне асыл тұқымды ересек малды олар-
ды жеткізу шығыстарын қоса алғанда сатып алуға кеткен шығындар, өнім беретін 
жəне жұмысқа жегілетін мал негізгі табынға қосылатын төлдерін шаруашылықта өсіру 
бойынша шығындар;

8) компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді жəне дерекқорларды құруға 
жəне сатып алуға кеткен шығындар:

шаруашылық жүргізетін субъектілердің дерекқорларды жəне бағдарламалық 
қамтамасыз етуді құруға жəне сатып алуға кеткен шығындары;

бағдарламалық қамтамасыз етуге авторлық құқығын əзірлеу жəне алуға (сатып 
алуға) байланысты шығындар;

бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеушілердің оған қызмет көрсету, өрістету, 
конфигурациялаумен байланысты шығындары;

9) көпжылдық дақылдарды егуге жəне өсіруге кеткен шығындар – бірнеше рет 
жəне тоқтауынсыз пайдаланылатын жеміс-жидек көшеттерінің барлық түрлерін, 
көгалдандыратын жəне сəндік көшеттерді, қорғауға арналған жəне басқа да орман 
алқаптарын, ботаникалық бақтардың жасанды көшеттерді өсіруге кеткен шығындар;

10) қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар – қоршаған ортаны 
қорғауға жəне табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған шығындар:

ақаба суларды тазартуға арналған имараттарды пайдалануға беру жəне қайта 
құруға арналған іс-шараларға жұмсалған шығындар;

тұрмыстық-коммуналдық, нөсер ағындарын тазартуға арналған имараттарды 
пайдалануға беру бойынша іс-шараларға жұмсалған шығындар;

жер үсті су көздерінің жағдайын жақсартуға арналған іс-шараларға жұмсалған шығындар;
жер ресурстарын қорғау жөніндегі іс шаралар өткізуге жұмсалған шығындар;
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды жасау бойынша іс-шараларды өткізуге 

жұмсалған шығындар жəне өзге де шығындар;
11) құрылыс-монтаж жұмыстарына шығындар – тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар 

мен имараттарды салу, кеңейту, қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру 
жұмыстарына, энергетикалық, технологиялық жəне басқа да жабдықтарды монтаждау 
жұмыстарына кеткен шығындар;

12) машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар – машиналарды, көлік құралдарын, 
жабдықтарды, компьютерлерді, жиһазды, құрал-саймандарды сатып алуға (соның 
ішінде лизинг бойынша) кеткен шығындар жəне машиналар мен жабдықтарды күрделі 
жөндеу бойынша шығындар;

13) меншікті қаражат – кəсіпорындардың, ұйымдардың, халықтың қаражаты;
14) негізгі капиталға салынған инвестициялар – инвестордың жаңа құрылысқа, 

кеңейтуге, сондай-ақ объектінің бастапқы құнының көбеюіне əкелетін объектілерді қайта 
құру мен жаңартуға, машина, құрал-жабдықтарды, көлік құралдарын сатып алуға, негізгі 
табынды, көпжылдық екпелерді қалыптастыруға бағытталған экономикалық, əлеуметтік 
жəне экологиялық əсерді алу мақсатында қаражаттарды салуы;

15) инвестициялар көлеміндегі материалдық емес негізгі капиталға өзге де 
шығындар:

объект құрылысына байланысты (құрылыс үшін жобалау-іздестіру жұмыстары, 
авторлық қадағалау, салынып жатқан объектілердің дирекцияларын ұстауға, құрылыс 
үшін жер учаскесін алу жəне сатып алу кезінде жерге жұмсалған шығындар, құрылыс 
аумағын дайындау жəне игерумен байланысты басқа шығындар) құрылыс сметала-
рында көзделген өзге де шығындар;

жерді рекультивациялау, көмір шахталары қызметтерінің зардаптарын жою бой-
ынша (топырақтың шөгуінен кейін ойпаттарды, көлдерді, батпақтарды жою жəне тағы 
басқа) жұмыстарына кеткен шығындар.

16) пайдалы қазбаларды барлау мен бағалауға кеткен шығындар – мұнай кен орны, 
табиғи газ жəне басқа да пайдалы қазбаларды барлау бойынша жəне барланған кен 
орындарын бұдан əрі бағалау бойынша шығындардың жиынтығы;

17) резидент еместердің қарыз қаражаттары – шетелдік заңды жəне жеке 
тұлғалардың, банктік емес мекемелердің қарыздары есебінен жүзеге асырылатын 
инвестициялар;

18) республикалық бюджет қаражаты – үкіметтің сыртқы қарыздарын қоса өтеулі 
жəне өтеусіз негізде республикалық бюджеттен бөлінген қаражат;

19) тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар – жеке жəне көп пəтерлі 
тұрғын үйлер, жатақханалар, əлеуметтік топтарға арналған тұрғын үй құрылысын 
салуға жұмсалған шығындар;

20) шетелдік банктер – тіркелген мемлекетінің заңнамасы бойынша банктік опера-
циялар жүргізуге құқы бар, Қазақстан Республикасының шегінен тыс құрылған жəне 
өздері тіркелген мемлекеттер заңнамасы бойынша банктік операцияларды жүзеге 
асыруға құқығы бар банктер жəне өзге де қаржы институттары;

3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғалардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, егер оларға заңды тұлғалар 
статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктерді берген болса тапсырады. 
Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелерде осындай уəкілеттіктер болмаған 
жағдайда статистикалық нысаны өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
бөлінісінде, сондай-ақ, осы бөлімшелерді қоспағанда заңды тұлғалар бойынша олардың 
орналасқан жерін көрсете отырып ұсынады.

Екі жəне одан да көп облыс аумағында инвестициялауды жүзеге асыратын заңды 
тұлға жеке бланкіде жеке статистикалық нысанда əрбір аумақ бойынша ақпаратты 
бөлек көрсете отырып, статистикалық нысанды тапсырады, яғни деректер инвести-
циялау орны бойынша көрсетіледі.

4. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар ор-
нына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын 
мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

Мемлекеттік мекемелер өздері жүргізген шығындарды бюджеттік инвестициялық 
жобаларды іске асыру шеңберінде көрсетеді.

5. Статистикалық нысанда шығындар есептеу əдісі бойынша оларды жүзеге асыру 
сəтінде қолданыста болған нақты бағаларда, яғни қаражаттың нақты түсуіне қарамастан 
жəне қосалқы құнға салықсыз көрсетіледі.

Негізгі капиталға салынған инвестицияларға құрал-жабдықтар, ғимараттар, тұрғын 
үй қоры объектілеріндегі пəтерлер жəне бұрын басқа ұйымдардың негізгі қорларында 
(қаражаттарында) болған имараттарды (бұрын қолданыста болған негізгі қаражаттар), 
кəсіпорындар мен ұйымдардың ағымдағы шығыстары жəне мемлекеттік бюджеттен 
мемлекеттік мекемелерді ұстауға бөлінетін шығыстар жатпайды.

Статистикалық нысанды толтыру үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2007 жылғы 23 мамырдағы №185 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4771 болып тіркелген) Бухгалтерлік есеп 
шоттары типтік жоспарының «Ұзақ мерзімді активтер» бөлімінің деректері пайдала-
нылады. Бұл ретте 2910 «Берілген ұзақ мерзімді аванстар», 2920 «Алдағы кезеңдегі 
шығыстар», 2930 «Аяқталмаған құрылыс» шоттарының көрсеткіштері кəсіпорынның 
есептік саясатына сəйкес қалыптастырылады, яғни кəсіпорын оның шығыстары 
инвестицияларға жататындығын, не жатпайтындығын өзі анықтайды.

Ғимараттар мен имараттарды, машиналарды, жабдықтарды күрделі жөндеуіне кет-
кен шығындар, бұл шығындар жөндеу объектісінің бастапқы құнын өсірген жағдайда 
ғана көрсетіледі.

6. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

7. 2-бөлімде
2.1.1-2.1.3 жолдары бойынша тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар мен има-

раттарды салу, кеңейту, қайта құру жəне техникалық қайта жарақтандыру құрылыс 
жұмыстарына; энергетикалық, технологиялық жəне басқа да жабдықтарды монтаждау 
жұмыстарына кеткен шығындар көрсетіледі;

2.3.1 жол бойынша жеке пайдаланатын көлік құралдарын қоспағанда (жеңіл, жүк 
таситын, темір жол, əуедегі жəне су көлігі) көлік құралдарын сатып алуға шығындар 
көрсетіледі;

2.3.2 жолы бойынша – ақпаратты сақтау, жіберу жəне өзгертуге арналған 
ақпараттық, компьютерлік жəне телекоммуникациялық жабдықты сатып алуға 
шығындар. Жабдықтың осы түріне есептеу техникасы жəне ұйымдық техника 
құралдары; радио байланыс, радио хабар тарату жəне теледидар құралдары; 
ақпаратық-коммуникациялық инфрақұрылымға жататын жабдық жатады.

Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді жəне дерекқорларды құруға жəне 
сатып алуға шығындарды көрсеткен кезде жеке тұтыну үшін бағдарламалық қамтамасыз 
етуді құруға жəне сатып алуға шығындары ескеріледі. Қысқа мерзімде пайдалануға ли-
цензиясы бар дайын компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға кеткен 
шығындар, яғни бағдарламаның даналарын тек оны пайдалануға құқығын сатып алумен 
күрделі сипаттағы шығындар болып қарастырылмайды, өйткені материалдық емес актив 
құруға əкелмейді жəне инвестициялық салым болып табылмайды.

2-бөлімде 4-жолдың деректері 1-жолдан бөлініп көрсетіледі.
3-бөлімде негізгі құралдарды жəне негізгі капиталға инвестицияларды қолданысқа 

еңгізу Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес өздері бағыттанған 
экономикалық қызмет түрлері бойынша бөлінеді.

3-бөлімнің 2-жолының деректері 1-жолдан бөлініп көрсетіледі.
8. Ескертпе: Х – аталған позиция толтыруға жатпайды.
9. Арифметикалық-логикалық бақылау.
1) 2-бөлім «Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі»:
1-баған=2-5, 7-бағандардың ∑ əрбір жол үшін;
1-жол=2,3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2-жол=2.1-2.7-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2.1-жол=2.1.1-2.1.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2.3-жолдағы деректер≥2.3.1-2.3.2-жолдарының ∑ əрбір баған үшін;
3-жол=3.1-3.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1-жол≥4-жол, əрбір баған үшін;
2) 3-бөлім «Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвести-

циялар көлемі»:
2-баған=3-6, 8-бағандардың ∑ əрбір жол үшін;
1-жол=пайдалану бағыттары бойынша толтырылған жолдардың əрбір баған үшін ∑;
«68.10.0» қызмет түрі бойынша деректер≥2-жолынан.
«Пайдалану бағыттары бойынша іске қосылған жаңа негізгі құралдар көлемі»:
1-жол=тиісті бағандар бойынша пайдалану бағыттары бойынша толтырылған 

жолдардың ∑.
3) Бөлімдер арасындағы бақылау: 2-бөлімінің 1-жолының деректері əр баған үшін 

3-бөлімнің 1-жолы бойынша деректерімен бірдей.
2-бөлімде:
5-баған деректері≥6-бағаннан, əрбір жол үшін;
7-баған деректері≥8-бағаннан, əрбір жол үшін;
3-бөлімде:
6-баған деректері≥7-бағаннан əр жол үшін;
8-баған деректері≥9-бағаннан əр жол үшін.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 13 қарашадағы
        №168 бұйрығына 3-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 3 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                 от 13 ноября 2017 года №168

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статис-
тикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгілен-
ген мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар 
болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 161112108
Код статистической формы 161112108

Инвестициялық қызмет туралы есеп
     Отчет об инвестиционной деятельности

1-инвест 

Жылдық   Есепті кезең          жыл
Годовая   Отчетный период  год

Қызметкерлерінің санына қарамастан, инвестициялық қызметті іске асыра-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от числен-
ности работающих

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 сəуірге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 15 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Инвестиция игерілген өңірді көрсетіңіз 
(кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – 
облыс, қала, аудан, елді мекен       
 Укажите регион освоения инвестиций (независимо 
от места регистрации предприятия) – область, город, 
район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес     
аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз тасығышта 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (заполняется работником органа 
статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)

2. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін көрсетіңіз, мың теңгеде
 Укажите объем инвестиций в основной капитал, в тысячах тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Негізгі капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в основной капитал 
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2
Материалдық негізгі капи тал-
ға салынған инвестициялар
Инвестиции в материальный 
основной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1
құрылыс-монтаж жұмыс-
тарына шығындар
затраты на строительно-мон-
тажные работы
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1 тұрғын ғимараттар
жилые здания

2.1.2 тұрғын емес ғимараттар
нежилые здания

2.1.3 имараттар
сооружения

2.2
ғимараттар мен имараттарды 
күрделі жөндеу 
капитальный ремонт зданий и 
сооружений 

2.3
машиналар, жабдықтар, көлік 
құралдары, құрал-саймандар
машины, оборудование, транс-
портные средства, инструмент

 

оның ішінде: 
из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.3.1
көлік құралдары мен 
жабдықтары
транспортные средства и обо-
рудование

2.3.2

ақпараттық, компьютерлік 
жəне телекоммуникациялық 
жабдықтар
информационное, компьютер-
ное и телекоммуникационное 
оборудование

2.4

машиналарды, жабдықтарды, 
көлік құралдарын күрделі 
жөндеу 
капитальный ремонт машин, 
оборудования, транспортных 
средств

2.5

көпжылдық дақылдарды 
отырғызу жəне өсіру бойын-
ша шығындар
затраты по насаждению и выра-
щиванию многолетних культур 

2.6

жұмысқа жегілетін, өнім 
беретін жəне асыл тұқымды 
табынды қалыптастыруға 
салынған шығындар
затраты на формирование 
рабочего, продуктивного и пле-
менного стада

2.7

материалдық негізгі 
капиталға салынған инвести-
циялар көлеміндегі өзге де 
шығындар
прочие затраты в объеме инве-
стиций в материальный основ-
ной капитал

3

Материалдық емес негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в нематериальный 
основной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1

компьютерлік бағдарламалық 
қамтамасыз ету жəне де-
ректер қорларын құруға 
жəне сатып алуға салынған 
шығындар 
затраты на создание и приоб-
ретение компьютерного про-
граммного обеспечения и базы 
данных 

3.2

пайдалы қазбалар қорларын 
барлау жəне бағалауға 
салынған шығындар
затраты на разведку и оценку 
запасов полезных ископаемых

3.3

материалдық емес негізгі 
капиталға салынған инвести-
циялар көлеміндегі өзге де 
шығындар
прочие затраты в объеме инве-
стиций в нематериальный ос-
новной капитал

3. Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлемін көрсетіңіз, мың теңгеде

 Укажите объем инвестиций в основной капитал по направлениям использова-
ния, в тысячах тенге
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Негізгі капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в основной ка-
питал

х

соның ішінде пайдалану 
бағыттары бойынша
в том числе по направлени-
ям использования 

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-

ка министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында www.stat.gov.kz 
орналасқан 

 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші 
1Здесь и далее ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятель-

ности, размещенный на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики 

 Республики Казахстан www.stat.gov.kz
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2

1-жолдан тұрғын 
үй құрылысына 
салынған 
инвестициялар
Из строки 1 
инвестиции в жи-
лищное строи-
тельство

х

4. Пайдалану бағыттары бойынша жаңа негізгі кұралдардың пайдалануға 
берілуін жəне құрылысқа салынған инвестицияларды көрсетіңіз, мың теңгеде 

Укажите ввод в эксплуатацию новых основных средств и инвестиции в строитель-
ство по направлениям использования, в тысячах тенге
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1 Барлығы
Всего х

соның ішінде 
пайдалану 
бағыттары бой-
ынша
в том числе по 
направлениям ис-
пользования

5. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар көлемін көрсетіңіз, 
мың теңгеде

Укажите объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, в ты-
сячах тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2-бөлімінің 1-жолынан 
қоршаған ортаны қорғауға 
бағытталған инвестициялар
Из строки 1 раздела 2 инвести-
ции, направленные на охрану 
окружающей среды 
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

атмосфералық ауаны 
қорғауға жəне климат өзгерісі 
мəселелеріне
на охрану атмосферного воз-
духа и проблемы изменения 
климата 

1.2 ақаба суларды тазалауға
на очистку сточных вод 

1.3 қалдықтармен айналысуға
на обращение с отходами 

1.4

топырақты, жерасты жəне 
жерүсті суларды қорғау мен 
оңалтуға
на защиту и реабилитацию по-
чвы, подземных и поверхност-
ных вод 

1.5
шу жəне вибрациялық əсер 
етуді азайтуға
на снижение шумового и вибра-
ционного воздействия 

1.6
био əртүрлілік жəне мекендеу 
ортасын сақтауға
на сохранение биоразнообра-
зия и среды обитания 

1.7 радиациялық қауіпсіздікке
на радиационную безопасность

1.8
ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына
на научно-исследовательские 
работы 

1.9
табиғатты қорғау қызметінің 
басқа бағыттарына
на другие направления приро-
доохранной деятельности
 оның ішінде: 
 из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

1.9.1

жаңартылатын энергия 
көздеріне салынған инвести-
циялар
инвестиции в возобновляемые 
источники энергии 

1.9.2

энергия сақтау технологияла-
рына салынған инвестиция-
лар жəне энергия тиімділігін 
арттыру
инвестиции в энергосберегаю-
щие технологии и повышение 
энергоэффективности 

1.9.3

парниктік газдар 
шығарындыларын азайтуға 
бағытталған инвестициялар 
инвестиции, направленные на 
снижение выбросов парнико-
вых газов 

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2

Согласны на распространение первичных статистических данных2       

(Жалғасы. Басы 22-бетте) Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз2

Не согласны на распространение первичных статистических данных2  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:
2Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике»

(Жалғасы бар)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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:

1, 2 жəне 3-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»; 
«2-тарау. Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру 

ұйымына ауыстыру тəртібі»;
«3-тарау. Кастодиан банктің МТ 102 форматындағы төлем хабарламасын 

алғаннан кейінгі жəне Жөнелтуші қордың зейнетақы жинақтарын қайтарған кездегі 
іс-қимылдары»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Жөнелтуші қордың кастодиан банкі салымшының (алушының) зейнетақы 

жинақтарын сақтандыру ұйымына 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 қағидаларына 
(бұдан əрі – № 203 қағидалар) сəйкес айқындалған төлемдер белгілеу кодтарын 
көрсете отырып, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, 
ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған салымшының (алушының) 
зейнетақы жинақтарын оған Жөнелтуші қор бастама жасаған күні сақтандыру ұйымына 
ауыстырады.»;

13-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Сақтандыру ұйымының зейнетақы жинақтарын қайтаруына төлем тапсырмасын 

қалыптастыруы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 
болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 
31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында 
қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру 
қағидаларының, №203 қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Қорытынды ережелер».
5. «Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен опе-

рациялар жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы №199 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9948 болып тіркелген, 2014 жылғы 
24 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық 
аккредитивтерімен операциялар жүргізу қағидаларында:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен опера-

циялар жүргізу қағидалары (бұдан əрі – қағидалар) «Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы 
банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Төлемдер жəне 
төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан əрі – Төлемдер жəне төлем 
жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына, Халықаралық сауда па-
латасы қабылдаған Құжаттамалық аккредитив бойынша біріздендірілген дəстүрлерге 
жəне қағидаларға (International Chamber of Commerce, UCP Publication № 600) сəйкес 
əзірленді жəне Қазақстан Республикасы банктерінің (бұдан əрі – банктер) құжаттамалық 
аккредитивтерімен операциялар жүргізу тəртібін реттейді.»;

1 жəне 2-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
«2-тарау. Аккредитивті ашу тəртібі»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Аккредитив ашу үшін бұйрық беруші қызмет көрсететін банкке (эмитент банк-

ке) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4602 болып 
тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 қаулысымен 
бекітілген Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесінде көзделген құжаттарды 
(Ұлттық Банкте аккредитивтер ашуды қоспағанда) жəне аккредитив ашуға арналған 
еркін нысандағы өтініштің екі данасын ұсынады. Өтініштің бірінші данасы аккредитив 
ашу үшін банкте қалады, қабылдағаны туралы белгі қойылған екінші данасы клиент-
ке қайтарылады.»;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Ұлттық Банк аккредитив ашуы үшін бұйрық беруші Ұлттық Банкке құжаттамалық 

аккредитивті қолдана отырып есеп айырысу нысанын пайдалануды көздейтін шарттың 
көшірмесімен қоса ашуға арналған еркін нысандағы өтінішті береді.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Аккредитивті орындау»;
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Бенефициардың пайдасына төлемді жүзеге асыру кезінде эмитент банк 

(орындаушы банк) аккредитив сомасына төлем құжатын қалыптастырады, оның 
орындалуы Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заңда, «Валюталық реттеу жəне 
валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Заңында, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 бо-
лып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 
тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында 
қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру 
қағидаларында, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 
болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 
28 сəуірдегі № 154 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық 
операцияларды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген тəртіппен жəне талаптарды 
сақтай отырып жүргізіледі.»;

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Бенефициардың аударым вексельдерін (тратталарын) акцептеу немесе не-

гоциациясы аккредитив талаптарына қарай «Қазақстан Республикасындағы вексель 
айналысы туралы» 1997 жылғы 28 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына жəне 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13071 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 
№261 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың аударым жəне жай вексельдермен 
операциялар жүргізуі қағидаларына сəйкес жүргізіледі.»;

4-тарау алып тасталсын.
6. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде жеке жəне заңды тұлғалармен 

кассалық операциялар жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 247 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10204 болып тіркелген, 
2015 жылғы 3 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде жеке 
жəне заңды тұлғалармен кассалық операциялар жүргізу қағидаларында:

1, 2 жəне 3-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
«2-тарау. Касса жұмысын ұйымдастыру»;
«3-тарау. Кассалық операцияларды жасау»;
36-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Монетарлық операцияларды есепке алу бөлімшесінде банк шоты (банк шотта-

ры) бар заңды тұлғаларға қолма-қол ақша беру чектер жəне Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-
ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы 
корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларына 2-қосымшада белгіленген ны-
сан бойынша Ұлттық Банктің филиалы арқылы банк (банктік емес ұйым) жəне (немесе) 
банк (банктік емес ұйым) филиалының қолма-қол ақшаны алуы үшін жиынтық ведомосы 
(бұдан əрі – жиынтық ведомость) негізінде жүзеге асырылады.»;

4, 5 жəне 6-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Банкноттар мен монеталарды сұрыптау жəне орау»;
«5-тарау. Кем шығулармен, артық шығулармен, тозған, бүлінген, күмəнді жəне 

төлем жасалмайтын банкноттармен жəне монеталармен, сондай-ақ қолдан жасалған 
жəне ақау белгілері бар ақша белгілерімен жұмысты ұйымдастыру»;

«6-тарау. Ұлттық Банктің Орталығында кассалық операцияларды жасау 
ерекшеліктері».

7. «Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы 
есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
8 мамырдағы № 75 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11162 болып тіркелген, 2015 жылғы 2 маусымда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулыға 16-қосымшаға сəйкес банктерді Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің 
талдамасы туралы есеп нысанында: 

«Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп» 
əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеде:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. 4 жəне 15-жолдарда өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге 

асыратын, 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 шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері 
алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер, міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14804 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 316 қаулысымен бекітілген 
Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға 
арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес көрсетіледі.».

8. «Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың ақпараттық жүйелерінің қауіпсіз жəне іркіліссіз жұмыс істеуіне қойылатын 
талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 28 қаңтардағы № 34 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №13256 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 наурызда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ақпараттық жүйелерінің қауіпсіз жəне іркіліссіз 
жұмыс істеуіне қойылатын талаптарда:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-

ратын ұйымдардың ақпараттық жүйелерінің қауіпсіз жəне іркіліссіз жұмыс істеуіне 
қойылатын талаптар (бұдан əрі – Талаптар) Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер 
жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан əрі – Банктер туралы 
заң), «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан əрі – 
Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес əзірленді жəне электрондық банктік қызметтер көрсету қамтамасыз етілетін 
банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың (бұдан əрі – банктер) ақпараттық жүйелерінің қауіпсіздігіне жəне іркіліссіз 
жұмыс істеуіне қойылатын талаптарды белгілейді.»;

2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Талаптарда Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заңда, «Ақпараттандыру ту-

ралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында, Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14337 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 
қаулысымен бекітілген Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларында 
(бұдан əрі – № 212 қағидалар) көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пай-
даланылады:»;

2, 3 жəне 4-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Жұмыс орындарына қойылатын талаптар»;
«3-тарау. Ақпараттық жүйенің құрылымы жəне жұмыс істеуі жөніндегі құжаттамаға 

қойылатын талаптар»;
«4-тарау. Ақпараттық жүйелер жұмысының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»;
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Электрондық банктік қызметтерді көрсету кезінде қауіпсіздік рəсімдеріне 

қойылатын талаптар № 212 қағидаларда белгіленеді.»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Ақпараттық жүйелердің іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 

қойылатын талаптар»;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Ақпараттық жүйенің жұмысында іркіліс (бос тұрып қалу) туындаған кезде банк 

негізгі орталықтың жұмысын қалпына келтіруді қамтамасыз етеді.
Негізгі орталықтың жұмысын қалыпқа келтірудің рұқсат етілген ең аз мерзімі 

кезеңінде қалпына келтіру мүмкіндігі болмаған жағдайда ақпараттық жүйені резервтік 
орталықтың жұмысына ауыстыру жүзеге асырылады. 

Ақпараттық жүйені резервтік орталыққа ауыстыру бойынша стандартты уақыт 
нормативі іркіліс (бос тұрып қалу) туындаған сəттен бастап төрт сағаттан аспайды.

Ақпараттық жүйе жұмысында клиенттердің қашықтан қол жеткізу жүйелері арқылы 
электрондық банктік қызметтерге жəне (немесе) банктің электрондық терминалдар 
желісіне қолжетімділігінің үш сағаттан аса уақытқа үзілуіне əкеп соққан іркіліс (бос тұрып 
қалу) туындаған жағдайда, банк электрондық хабар жіберу арқылы Ұлттық Банкке шұғыл 
хабарлайды. Іркіліс (бос тұрып қалу) жұмыс істемейтін уақытта туындаған жағдайда, 
банк Ұлттық Банкке іркіліс (бос тұрып қалу) туындаған күннен кейінгі жұмыс күні Астана 
қаласының уақытымен сағат 10.00-ден кешіктірмей хабарлайды. 

9. «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:

көрсетілген қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Ислам банктері үшін пруденциалдық 
нормативтердің нормативтік мəндерінде жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар мен 
лимиттерді есеп айырысу əдістемесінде:

53-тармақтың төртінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14804 бо-
лып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 26 желтоқсандағы № 316 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі 
банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған 
мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа (бұдан əрі – №316 нұсқаулық) 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» сек-
торларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы 
қысқамерзімді міндеттемелер;»;

54-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, № 316 

нұсқаулыққа сəйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары – коды 5», «мемлекеттiк 
қаржылық емес ұйымдар – коды 6», «мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар 
– коды 7» жəне «үй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар – 
коды 8» секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері 
алдындағы міндеттемелер;»;

55-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, № 316 

нұсқаулыққа сəйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары – коды 5», «мемлекеттiк 
қаржылық емес ұйымдар – коды 6», «мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар 
– коды 7» жəне «үй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар – 
коды 8» секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері 
алдындағы міндеттемелер;».

10. «Төлем жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларына 
жəне бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы №200 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14289 
болып тіркелген, 2016 жылғы 24 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз 
ететін ұйымдастыру шараларына жəне бағдарламалық-техникалық құралдарға 
қойылатын талаптарда:

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Төлем жүйесіне кіруге рұқсат алған пайдаланушының төлем жүйесін 

пайдаланушының жұмыс орнын жасаған немесе төлем жүйесін пайдаланушының 
жұмыс орнын жаңа жерге ауыстырған кезде төлем жүйесін пайдаланушының жұмыс 
орны іске қосылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде төлем жүйесін пайдаланушы 
өз қызметінің Талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны (ақпаратты) алу үшін бұл 
жөнінде Ұлттық Банкті еркін жазбаша нысанда хабардар етеді.»;

50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«50. Төлем жүйесін пайдаланушы мен Орталықтың арасындағы байланысты жүзеге 

асыратын бағдарламалық қамтамасыз етуге, төлем жүйесін пайдаланушының жұмыс 
орнына рұқсатсыз кіруден қорғайтын бағдарламалық-аппараттық кешенге, сондай-ақ 
төлем жүйесін пайдаланушының ақпараттық жүйесінде дайындалған электрондық 
құжаттарды төлем жүйесін пайдаланушының жұмыс орнының өткізу технологиясы-
на өзгерістер енгізілген жағдайда, төлем жүйесін пайдаланушы өзгерістер енгізілген 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде өз қызметінің Талаптарға сəйкестігі туралы 
қорытындыны (ақпаратты) алу үшін бұл жөнінде Ұлттық Банкті еркін жазбаша нысан-
да хабардар етеді.»;

63-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«63. Негізгі орталықта стандартты емес жағдай туындаған кезде төлем жүйесін 

пайдаланушы:
1) төлем жүйесін пайдаланушының бағдарламалық-техникалық кешенін резервтік 

орталыққа ауыстыруды қамтамасыз етеді.
Төлем жүйесін пайдаланушының бағдарламалық-техникалық кешенін резервтік 

орталыққа ауыстыру бойынша стандартты уақыт нормативі стандартты емес жағдай 
туындаған сəттен бастап үш сағаттан аспайды.

Стандартты уақыт нормативін сақтауға мүмкіндік болмаған кезде төлем жүйесін пай-
даланушы Орталықтың төлем жүйесінің операциялық күні аяқталғанға дейін төлемдер 
мен ақша аударымдары бойынша қабылданған міндеттемелерді орындау қажеттігін 
ескере отырып, төлем жүйесін пайдаланушының жұмысын резервтік орталыққа ауы-
стыру үшін қажетті шараларды қабылдайды;

2) «Ақпарат тасымалдаудың қаржылық автоматандырылған жүйесі» тасымалдау 
жүйесінің (бұдан əрі – АТҚАЖ) қорғалған байланыс арнасы немесе факсимильді байла-
ныс арқылы Ұлттық Банкке бағдарламалық-техникалық кешенді резервтік орталыққа ау-
ыстыру шешімінің қабылданғандығы туралы хатты көрсетілген шешім қабылданғаннан 
кейін үш сағаттың ішінде жібереді;

3) АТҚАЖ байланысының қорғалған арнасы немесе факсимильді байланыс 
арқылы Ұлттық Банкке бағдарламалық-техникалық кешенді резервтік орталыққа ау-
ыстыру нəтижелері туралы хатты ауыстыру жұмыстары аяқталғаннан кейін үш сағат 
ішінде жібереді;

4) АТҚАЖ байланысының қорғалған арнасы немесе факсимильді байланыс арқылы 
Ұлттық Банкке бағдарламалық-техникалық кешенді қайтадан негізгі орталыққа ауы-
стыру нəтижелері туралы хатты ауыстыру жұмыстары аяқталғаннан кейін үш сағат 
ішінде жібереді.».

11. «Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қарашада 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу 
кодтарын қолдану қағидаларында:

1-қосымшада: 
ескерту мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Төлем құжаттарында пайдалану үшін институционалдық бірліктерді эко-

номика секторларының кодтары бойынша бөлу Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14804 болып тіркелген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 316 қаулысымен 
бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің жəне ипотекалық 
ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолу-
ды қалыптастыруға арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес 
жүзеге асырылады.

2. Қаржылық қызметті жүргізетін халықаралық ұйымдар «Орталық (ұлттық) банк» 
экономика секторында ескеріледі, барлық өзге халықаралық ұйымдар «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі немесе Шет мемлекеттің Үкіметі» экономика секторында 
есепке алынады.».

12. «Төлем карточкаларын шығару қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып жүргізілген операцияларға 
қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы №205 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14299 бо-
лып тіркелген, 2016 жылғы 26 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем карточкаларын шығару қағидаларында, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында оларды пайдалана отырып 
жүргізілген операцияларға қызмет көрсету бойынша қызметке қойылатын талаптарда:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Жеке тұлға төлем карточкасын немесе оның деректемелері туралы ақпаратты 

алған күннен бастап төлем карточкасының ұстаушысы болып табылады. Ұстаушының 
төлем карточкасын алу фактісін растайтын, банк айқындайтын еркін нысанда жасалған 
құжаттағы төлем карточкасын ұстаушының қолы ұстаушының төлем карточкасын 
алғанын растау болып табылады.

Эмитентің төлем карточкасының ұстаушысына оның деректемелері туралы 
ақпаратты шартта көзделген тəсілмен беру арқылы төлем карточкасы электрондық 
түрде шығарылған жағдайда төлем карточкасының алынғанын растау қажет етілмейді.»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«39. Қағидаларға сəйкес ұстаушы төлем карточкасын тауарларды, жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымда-
рын жүзеге асыру мақсатында, сондай-ақ қолма-қол ақша алу, валюталар айырбастау 
жəне оның эмитентi айқындаған талаптармен басқа операциялар үшін қолданады.

Төлем карточкасын пайдалана отырып төлем жасау тауарларды, жұмыстарды 
жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезiнде төлем карточкасын немесе оның 
деректемелерiн пайдалана отырып төлем құжатын жасау арқылы жүзеге асырылады.

Банк төлем қызметтерін көрсеткенге дейін қашықтан қол жеткізу жүйесі арқылы 
клиентке көрсетілетін электрондық банктік қызметтер бойынша алынатын комиссияның 
ақшалай мөлшері туралы ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етеді.

Осы тармақтың үшінші бөлігінің талабы төлем карточкасын нақты пайдалана оты-
рып, төлемдерді қабылдаумен байланысты қызметтерге, сондай-ақ ұялы байланыс 
құралы арқылы қысқа мəтіндік жəне (немесе) мультимедиялық хабарлар арқылы 
төлемдер жіберу бойынша қызметтерге қолданылмайды.»;

42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«42. Байланыссыз төлем карточкасын пайдалана отырып 10 000 (он мың) теңгеден 

аспайтын сомаға операцияны дербес сəйкестендіру нөмірін енгізбей-ақ жүзеге асыруға 
жол беріледі.».

13. «Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу қағидаларын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы 
№207 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14422 
болып тіркелген, 2016 жылғы 29 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жəне 
жабу қағидаларында:

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда, 

сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша банктік қызмет көрсету шартын банктің 
ішкі құжаттарында көзделген қауіпсіздік рəсімдерін қолдана отырып, электрондық 
цифрлық қолтаңбаны немесе динамикалық сəйкестендіруді пайдаланумен, сондай-
ақ Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10212 болып 
тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы № 
521 бұйрығымен жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 
жылғы 24 желтоқсандағы №235 қаулысымен бекітілген Қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл жасау мақсатында екінші деңгейдегі банктер мен Ұлттық пошта операторы 
үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарда көзделген тиісті тексеруге 
қойылған талаптарды ескере отырып, электрондық түрде жасауға рұқсат беріледі.»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Өкіл-жеке тұлғаның (бұдан əрі – өкіл) белгілі бір үшінші тұлғаның (клиент-

жеке тұлғаның) атына ағымдағы шотты ашуы үшін өкіл банкке мыналарды ұсынады:
1) клиенттің жеке басын куəландыратын құжат;
2) өкілдің жеке басын куəландыратын құжат;
3) Азаматтық кодекске сəйкес уəкілетті тұлғаға (ата-анасына немесе өзге де заңды 

өкілдерге) сенімхатты ұсыну талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, ағымдағы 
шотты ашу жəне (немесе) ағымдағы шоттағы ақшаға иелік ету құқығына берілген но-
тариат куəландырған сенімхат.

Ағымдағы шотты ашу жəне (немесе) ағымдағы шоттағы ақшаға иелік ету құқығына 
нотариат куəландырған сенімхат ұсынылған жағдайда, клиенттің жеке басын 
куəландыратын құжаттың нотариат куəландырған көшірмесін ұсынуға жол беріледі.»; 

мынадай мазмұндағы 29-1-тармақпен толықтырылсын:
«29-1. Жеке немесе заңды тұлға эскроу-шот режимінде ағымдағы шотты ашу үшін 

жеке немесе заңды тұлғаға ағымдағы шот ашу үшін Қағидаларда көзделген құжаттарды, 
сондай-ақ ағымдағы шотты ашу құқығына сенім беруші ұсынған нотариат куəландырған 
сенімхатты ұсынады.

Банк, эскроу-шот ашатын тұлға жəне атына эскроу-шот ашылатын тұлға арасындағы 
үш жақты шарт негізінде эскроу-шот режимінде ағымдағы шот ашуға рұқсат етіледі. 
Бұл жағдайда осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген сенімхатты ұсыну қажет 
етілмейді.»;

33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«33. Белгілі бір үшінші адамның-клиенттің атына жинақ шотын ашу үшін салымшы 

банкке мыналарды ұсынады:
1) жеке тұлға:
салымшының жеке басын растайтын құжат;
жинақ шотын ашу жəне (немесе) жинақ шотындағы ақшаға иелік ету құқығына 

берілген нотариат куəландырған сенімхат;
он алты жасқа жетпеген, кəмелетке толмаған адамдар-клиенттер үшін – туу ту-

ралы куəлік;
2) заңды тұлға, оның филиалдары мен өкілдігі:
жинақ шотын ашу жəне (немесе) жинақ шотындағы ақшаға иелік ету құқығына 

берілген нотариат куəландырған сенімхат;
Қағидалардың 3-тарауының 1-параграфына сəйкес ресімделген қол қою үлгілері 

жəне мөр таңбасы бар құжатқа сəйкес клиенттің жинақ шотын жүргізуге (жинақ шоттағы 
ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына 
қол қоюға уəкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куəландыратын құжаттың 
(құжаттардың) көшірмесі.»;

мынадай мазмұндағы 33-1-тармақпен толықтырылсын:
«33-1. Жеке немесе заңды тұлға эскроу-шот режимінде жинақ шотын ашуы үшін 

жеке немесе заңды тұлғаға жинақ шотын ашу үшін Қағидаларда көзделген құжаттарды, 
сондай-ақ жинақ шотын ашу құқығына сенім беруші ұсынған нотариат куəландырған 
сенімхатты ұсынады.

Банк, эскроу-шот ашатын тұлға жəне атына эскроу-шот ашылатын тұлға арасындағы 
үш жақты шарт негізінде эскроу-шот режимінде жинақ шотын ашуға рұқсат етіледі. 
Бұл жағдайда осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген сенімхатты ұсыну қажет 
етілмейді.»;

74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«74. Клиенттің банктік шотын жабу кезінде банк жеке сəйкестендіру кодын жояды.
Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заңның 27-бабы 1-тармағының екінші 

бөлігінде көзделген жағдайда банктік шот шартын жасамаған кезде банктің ішкі 
қағидаларында белгіленген мерзімде банк жеке сəйкестендіру кодын жояды.».

14. «Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне 
(немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 
болып тіркелген, 2016 жылғы 8 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол 
ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында:

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ақша аударуға өтініш – ақша жөнелтушінің Қағидалардың 17-тармағында 

көзделген жағдайларда қолма-қол ақшасыз төлемді жəне (немесе) ақша аударымын 
жүзеге асыру кезінде пайдаланатын төлем құжаты;»;

8-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Төлем талабы мен инкассолық өкімді қоспағанда, қағаз тасымалдағышта 

орындалған төлем құжаттарында бастамашының немесе оның уəкілетті адамдарының 
қолдары жəне бастамашы мөрінің бедері (ол бар болса) Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 болып тіркелген Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген 
Клиенттердің банк шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу қағидаларында көзделген ны-
сан бойынша ұсынылған қол қою үлгілері мен мөр бедері бар құжатта (қол қою үлгісі 
бар құжат) көрсетілген қолдарға (қойылған қолға) жəне мөр бедеріне (ол бар болса) 
сəйкес келеді.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ақша аударуға арналған 

өтініш мынадай:

1) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде ұлттық немесе шетел валютасындағы;
2) Қазақстан Республикасының аумағында шетел валютасындағы;
3) банктік шотты ашпастан Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасындағы қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (не-
месе) ақша аударымдарын жүзеге асырған кезде пайдаланылады.

Қолма-қол ақшасыз төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары Қазақстан 
Республикасынан тыс жерлерде бейрезидент пайдасына жүзеге асырылған кезде 
ақша аударуға арналған өтініште бенефициардың ЖСН (БСН) көрсету талап етілмейді.

Банктің ақшаны аударуға арналған өтінішінің өзге нысанын онда Қағидалардың 
7-тармағында көзделген міндетті деректемелер болған кезде пайдалануына жол 
беріледі.»;

72-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ақша жөнелтушінің банкі жəне (немесе) бенефициардың банкі халықаралық 

қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын Валюталық рет-
теу жəне валюталық бақылау туралы заңға сəйкес көзделген талаптарды сақтай оты-
рып, нұсқауды алған күннен кейінгі үш операциялық күннен кешіктірмей орындайды.»;

80-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН (БСН) банктің клиентін сəйкестендірсе, 

Қағидалардың 124, 150, 151-тармақтарында көзделген жағдайларды, сондай-
ақ мемлекеттік кірістер органы электрондық нысанда ұсынған инкассолық өкімді 
қоспағанда, клиенттің атауы төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің атау-
ына сəйкес келмеген;»;

126, 127-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«126. Ақша жөнелтушінің банктік шотында төлем ордерін немесе төлем талабын 

орындау үшін қажетті ақша болмаған не жеткіліксіз болған кезде, егер ақша жөнелтуші 
мен ақша жөнелтушінің банкі арасында жасалған шартта төлем ордерін немесе төлем 
талабын сақтау туралы талап болса, ақша жөнелтушінің банкі төлем ордерін неме-
се төлем талабын есепке алуды жүзеге асырады жəне оны алған күннен бастап бір 
жыл ішінде сақтайды.

127. Ақша жөнелтушінің банктік шотында қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті 
өндіріп алу мақсатында төлем талабын орындау үшін қажетті ақша сомасы болмаған не 
жеткіліксіз болған кезде, банк алынған төлем талабын Қағидалардың 153-тармағында 
көзделген тəртіппен картотекада сақтайды.»;

139-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«139. Жеке тұлғаның ағымдағы шотына бірнеше төлем талабы ұсынылған кез-

де олар банкке келіп түсуі тəртібінде күнтізбелік кезектілікпен не олардың тізілімде 
көрсетілген реттік нөмірлеріне сəйкес орындалады. Бұл ретте кезекті төлем талабын 
орындау алдыңғы төлем талабын толық орындағаннан не Қағидаларда айқындалған 
тəртіппен оны кері қайтарғаннан немесе қайтарғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.»;

150, 151-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«150. Жеке тұлғаға немесе егер жеке тұлға қызметін жеке кəсіпкер түрінде жүзеге 

асыратын дара кəсіпкер ретінде тіркелген дара кəсіпкерге ашылған банктік шотқа 
ұсынылған сот орындаушыларының инкассолық өкімі осы жеке тұлғаға жəне (неме-
се) дара кəсіпкерге кез келген банктік шоттан ақша жөнелтушінің ЖСН сəйкес келген 
кезде орындалады. 

151. Қағидалардың 150-тармағының талаптарын ескере отырып, сот 
орындаушыларының инкассолық өкімі, егер қызметін жеке кəсіпкерлік түрінде жүзеге 
асыратын, дара кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға ақша жөнелтуші, банк шотының 
иесі, борышкер болып табылса, орындау құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің, 
банк шоты иесінің жəне борышкердің атаулары сəйкес келмеген жағдайда, ақша 
жөнелтушінің ЖСН сəйкес келсе, орындалады.»;

153-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«153. Ақша жөнелтушінің банк шотында инкассолық өкімді орындау үшін қажетті 

ақша сомасы болмаған не жеткіліксіз болған кезде банк инкассолық өкімде көрсетілген 
деректемелердің толықтығын жəне дұрыс толтырылуын инкассолық өкімді ресімдеу 
тəртібіне қойылатын талаптарға сəйкестігі тұрғысынан тексереді жəне олар сəйкес 
келген жағдайда, егер Банктер жəне банк қызметі туралы заңда, Төлемдер жəне төлем 
жүйелері туралы заңда, Атқарушылық іс жүргізу туралы заңда жəне Қағидаларда өзгеше 
көзделмесе, оларды қабылдайды жəне ақша жөнелтушінің банк шотына ақша сомасы 
түскенге дейін картотекада сақтайды.

Ақша жөнелтушінің банк шотында қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп 
алуға арналған төлем талабын орындау үшін қажетті ақша сомасы болмаған не 
жеткіліксіз болған кезде, банк алынған төлем талабын картотекада бір жыл бойы 
сақтайды.

Картотекадағы жəне ақша жөнелтушінің банк шотында ақшаның болмауы жəне 
ондағы ақшаның қозғалмауынан картотекаға олар енгізілген күннен бастап бір жыл бойы 
орындалмаған қарыз бойынша мерзімі кешіктірілген берешекті өндіріп алуға арналған 
төлем талаптарын банк орындамай бастамашыға қайтарады.»;

156-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«156. Төлем құжаттарын картотекаға орналастырған кезде банк Қағидаларда 

белгіленген тəртіппен клиенттің банк шоты бойынша шығыс операцияларын 
картотекадағы төлем құжаттары бойынша міндеттемелерді толық өтегенге не оларды 
кері қайтарып алғанға немесе қайтарғанға дейін тоқтата тұрады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген талап жеке тұлғаның ағымдағы шотына 
үшінші тұлғалардың өзге де шектеулері мен талаптары (инкассолық өкім, тыйым салу, 
ақшаға (мүлікке) иелік етуге уақытша шектеу қою, шығыс операцияларын тоқтата тұру 
туралы өкім) болмаған жағдайда, ағымдағы шоттағы төлем талабы орындалғаннан 
кейін қалған ақша қалдығына қолданылмайды.

Бұл ретте банктің төлем құжаттарын орындауы Азаматтық кодекстің 742-бабында 
көзделген кезектілік тəртібімен жүргізіледі.».

15. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы 
корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 
болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін:

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

«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы, «Төлемдер жəне 
төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы 
корреспонденттік қатынастарды белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы қаулы етеді:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен бан-
ктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы 
корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 1999 
жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) 
(бұдан əрі – Азаматтық кодекс), 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (бұдан əрі – Салық кодексі), «Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы 
банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан əрі – Банктер 
жəне банк қызметі туралы заң), «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 
28 тамыздағы (бұдан əрі – КЖТҚҚ туралы заң), «Төлемдер жəне төлем жүйелері 
туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі (бұдан əрі – Төлемдер жəне төлем жүйелері ту-
ралы заң), «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық 
актілеріне жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – Ұлттық Банк) 
нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес əзірленді жəне Ұлттық Банкте банктердің, 
сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 
(бұдан əрі – банктік емес ұйымдар) ұлттық жəне шетел валютасында корреспонденттік 
шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу тəртібін айқындайды.»;

6-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қазақстан Республикасының резидент банкі корреспонденттік шот ашу үшін 

Ұлттық Банкке Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 
болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 
тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу 
жəне жабу қағидаларында (бұдан əрі – № 207 қағидалар) көзделген құжаттарды, сондай-
ақ мынадай құжаттарды ұсынады:»;

9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Шет мемлекеттің орталық (ұлттық) банкі корреспонденттік шот ашу үшін 

Ұлттық Банкке № 207 қағидаларда көзделген құжаттарды, сондай-ақ Ұлттық Банк 
Төрағасының атына валюта түрін көрсете отырып, корреспонденттік шот ашуға еркін 
нысанда өтініш ұсынады.»;

12-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Қазақстан Республикасының резидент емес банкі (банктік емес ұйымы) 

корреспонденттік шотты ашу үшін Ұлттық Банкке № 207 қағидаларда көзделген 
құжаттарды, сондай-ақ мынадай құжаттарды ұсынады:»;

13-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының резидент емес банкінің (банктік емес 

ұйымының) өтініші бойынша № 236 нұсқаулықта көзделген тəртіппен банк кодын 
береді.»;

15-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Қазақстан Республикасының резидент банктік емес ұйымы ұлттық валютадағы 

корреспонденттік шотты ашу үшін Ұлттық Банкке №207 қағидаларда көзделген 
құжаттарды, сондай-ақ мынадай құжаттар ұсынады:»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Ұлттық Банкте шетел валютасында корреспонденттік шотты ашу үшін Қазақстан 

Республикасының резидент банктік емес ұйымы №207 қағидаларда жəне Қағидалардың 
15-тармағының 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсынады.»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Ұлттық Банктің еншілес ұйымы болып табылатын банктік емес ұйым (бұдан 

əрі – еншілес ұйым) корреспонденттік шотты ұлттық жəне шетел валютасында ашу 
үшін Ұлттық Банкке № 207 қағидаларда жəне Қағидалардың 15-тармағының 1), 2), 3) 
жəне 4) тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсынады.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Банк (банктік емес ұйым) Ұлттық Банкте екінші жəне келесі корреспонденттік 

шоттарды ашқан кезде көрсетілген шоттарды ашу сəтінде Ұлттық Банкке бұрын 
ұсынылған құжаттарда өзгерістер болмаған жағдайда, №207 қағидаларда көзделген ны-
сан бойынша қол қою үлгілері жəне мөр таңбасы бар құжатты қоспағанда, Қағидаларда 
көзделген құжаттарды қайта тапсыру талап етілмейді.

Банктің (банктік емес ұйымның) № 207 қағидаларда көзделген нысан бойынша 
қол қою үлгілері жəне мөр таңбасы бар бұрын ұсынылған құжаттардың не қол қою 
үлгілері жəне мөр таңбасы бар осыған ұқсас құжаттың жаңадан ашылатын шотқа 
қолданылатынын растайтын хаты болған кезде, қол қою үлгілері жəне мөр таңбасы бар 
жаңа құжаттарды не қол қою үлгілері жəне мөр таңбасы бар осыған ұқсас құжаттарды 
ұсыну талап етілмейді.»;

25-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банктің (банктік емес ұйымның) Іс қағазында сондай-ақ бұрын ұсынылған жəне 

өзгертілген қағаздар сақталады, оларға жауапты қызметкердің тегін, атын əкесінің 
атын (ол бар болса) жəне қолтаңбасын көрсете отырып, «ауыстырылды» деген белгі 
қойылады. № 207 қағидаларда көзделген нысан бойынша қол қою үлгілері жəне 
мөр таңбасы бар өзгертілген құжаттар айқастырылып сызылады жəне оларға жаңа 
құжаттардың деректемелері көрсетіле отырып, ауыстырылғандығы туралы белгі 
қойылады.»;

28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Банк (банктік емес ұйым) Ұлттық Банкке Төлемдер жəне төлем жүйелері ту-

ралы заңда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 
болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 
31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында 
қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру 
қағидаларында (бұдан əрі – №208 қағидалар) жəне корреспонденттік шот шартында 
көзделген тəртіппен орындау үшін төлем құжаттарын ұсынады.»;

44 жəне 45-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«44. Банктің корреспонденттік шотына ұсынылатын инкассалық өкімдер Азаматтық 

кодексте, Салық кодексінде, Банктер жəне банк қызметі туралы заңда, Төлемдер жəне 
төлем жүйелері туралы заңда, «Атқарушылық iс жүргiзу жəне сот орындаушыларының 
мəртебесi туралы» 2010 жылғы 2 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында жəне 
№ 208 қағидаларда белгіленген тəртіппен орындалады.

45. Картотекадағы төлем құжаттарын орындау Азаматтық кодексте, Салық 
кодексінде, Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заңда көзделген кезектілікпен 
жəне № 208 қағидаларда белгіленген тəртіппен жүргізіледі. Бір кезекке жататын 
төлем құжаттарын орындау олардың Ұлттық Банкке келіп түскен мерзімі бойынша 
кезектілікпен жүргізіледі.»;

53-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк міндеттемелерін тоқтата тұрмаған жəне қайта құрылымдау жоспарына 

енгізілмеген төлем талаптары жəне сот орындаушыларының атқарушылық құжаттары 
бойынша инкассалық өкімдері Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заңда жəне № 
208 қағидаларда көзделген тəртіппен орындалады.»;

54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«54. Мемлекеттік кірістер органдарының банктің корреспонденттік шотына 

ұсынылатын инкассалық өкімдері Салық кодексінде, Төлемдер жəне төлем жүйелері 
туралы заңда жəне № 208 қағидаларда көзделген тəртіппен орындалады.»;

61-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«61. Банктің (банктік емес ұйымның) жəне (немесе) олардың филиалының Ұлттық 

Банк филиалының кассаларында ұлттық валютаны алуы үшін Қағидаларға 3-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша Ұлттық Банк пен банктің (банктік емес ұйымның) арасындағы 
автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе бойынша корреспонденттік шот шар-
тына сəйкес банктің (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шотында ақшаны 
резервтеуге жəне банктің (банктік емес ұйымның) жəне (немесе) банк (банктік емес 
ұйымның) филиалының қолма-қол ақшаны алуына өтінім (бұдан əрі – резервтеуге 
өтінім) ұсынылады.»;

1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша корреспонденттік шоттарындағы қалдықтарды 
растау ведомосы осы Төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 
қаулыларының тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда 3-қосымшамен толықтырылсын.
16. «Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 31 тамыздағы № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14335 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында 
корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларында:

1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен банктік емес ұйымдар арасында 

корреспонденттік қатынастар орнату тəртібі банктердің жəне банктік емес ұйымдардың 
ұлттық валютадағы корреспонденттік шоттарын ашуды, жүргізуді жəне жабуды, 
банктердің жəне банктік емес ұйымдардың ұлттық валютадағы корреспонденттік шотта-
ры бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары лимитінің есебін қамтиды.»;

6-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Респондент корреспонденттік шотты ашу үшін корреспондентке Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы 
№ 207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банк шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу 
қағидаларында көзделген құжаттарды, сондай-ақ мынадай құжаттарды:»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Банк жəне (немесе) банктік емес ұйым ағымдағы айда Қағидалардың 

16-тармағында көзделген операцияларды қоспағанда, банктің немесе банктік емес 
ұйымның жəне олардың клиенттерінің операциялары бойынша корреспонденттік 
шоттар арқылы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14304 
болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 
31 тамыздағы № 206 қаулысымен бекітілген банктердің жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары бойынша 
төлемдер мен ақша аударымдары лимитінің мөлшерінен аспайтын көлемде төлемдер 
жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырады.».

17. «Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 
212 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14337 
болып тіркелген, 2016 жылғы 7 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің жəне банк операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді көрсету 
қағидаларында:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Банк электрондық банктік қызметтерді уəкілетті мемлекеттік орган берген ли-

цензияда көзделген банк операциялары бойынша ғана көрсетеді.
Банк электрондық банктік қызметтерді көрсеткенге дейін клиентке көрсетілетін 

электрондық банктік қызметтер бойынша ақшалай көрсетілген комиссияның мөлшері 
туралы ақпарат ұсынуды қамтамасыз етеді.

Электрондық терминал арқылы төлем қызметін көрсеткен кезде алынатын комис-
сия мөлшерінің ақшалай мəні туралы ақпаратты клиент терминалға қолма-қол ақшаны 
енгізгеннен кейін көрсетуге рұқсат беріледі.».

18. «Пруденциялық нормативтерді жəне ипотекалық ұйымдар жəне агроөнеркəсіп 
кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті 
өзге де нормалар мен лимиттерді, сондай-ақ оларды орындау туралы есептілігінің 
тізбесін, нысандары мен табыс ету қағидаларын белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 308 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14778 бо-
лып тіркелген, 2017 жылғы 28 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулыға 1-қосымшаға сəйкес пруденциялық нормативтерде жəне 
ипотекалық ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы 
холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерде:

43-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын шетелдік 

компаниялардың, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 14804 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 316 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі 
банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған 
мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа (бұдан əрі – № 316 нұсқаулық) сəйкес 
«басқа қаржы ұйымдары – код 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – код 6», 
«мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – код 7», «үй шаруашылықтарына қызмет 
көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – код 8» деген экономика секторларына 
кіретін филиалдарының жəне өкілдіктерінің алдындағы қысқамерзімді міндеттемелер;»;

44-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдік 

компаниялардың № 316 нұсқаулыққа сəйкес «басқа қаржы ұйымдары – код 5», 
«мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – код 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес 
ұйымдар – код 7», «үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес 
ұйымдар – код 8» деген экономика секторларына кіретін филиалдарының жəне 
өкілдіктерінің алдындағы міндеттемелер;»;

45-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын шетелдік 

компаниялардың № 316 нұсқаулыққа сəйкес «басқа қаржы ұйымдары - код 5», 
«мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - код 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес 
ұйымдар - код 7», «үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес 
ұйымдар - код 8» деген экономика секторларына кіретін филиалдарының жəне 
өкілдіктерінің алдындағы міндеттемелер;».

Төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Басқармасы қаулыларының тізбесіне 1-қосымша

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы 

корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларына 1-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
_____________________________________________________________________

(банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымның атауы)

корреспонденттік шоттарындағы қалдықтарды растау ведомосы

Есепті кезең: 20__жылғы _________________ жағдай бойынша

Индекс: ВКС-1
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар:
1) банктер
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан 

əрі – банктік емес ұйымдар)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 

– Ұлттық Банк)
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың онына дейін
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Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)
___________________________________________________ _________________
 тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда)  қолы
Бас бухгалтер
____________________________________________________ _________________
 тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда)  қолы
Орындаушы
_______________________________________ __________________ ____________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда)  қолы телефоны

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «___»____________ 

Ескерту: 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген

Корреспонденттік шоттардағы қалдықтарды растау ведомосы нысанына 
қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
Корреспонденттік шоттардағы қалдықтарды растау ведомосы

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме «Корреспонденттік шоттардағы қалдықтарды растау ведомосы» 

əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 
тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 
тамыздағы № 209 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларына 
сəйкес əзірленді.

3. Нысанды банк (банктік емес ұйым) ай сайын жасайды.
4. Нысанға банктің (банктік емес ұйымның) уəкілетті адамы жəне бас бухгалтер 

қол қояды.

2-тарау. Нысанның толтырылуы
5. 2-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттың нөмірі көрсетіледі.
6. 3-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттың валюта түрі 

көрсетіледі.
7. 4-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттағы ақша қалдығы 

көрсетіледі. 
8. 5-бағанда банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотының нөмірі 

көрсетіледі.
9. 6-бағанда банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шоты 

валютасының түрі көрсетіледі.
10. 7-бағанда банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотындағы 

ақша қалдығы көрсетіледі.
11. 8-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттағы қалдық сома-

сы мен банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотындағы соманың 
арасындағы айырма көрсетіледі.

12. 9-бағанда Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттағы жəне банктің 
(банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотындағы ақша қалдықтарының 
алшақтықтарының себебі көрсетіледі.

Ескертпе: 8 жəне 9-бағандар Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттағы 
қалдық сомасы мен банктің (банктік емес ұйымның) ішкі корреспонденттік шотындағы 
қалдық сомасы арасында алшақтық болса толтырылады.

Төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Басқармасы қаулыларының тізбесіне 2-қосымша

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы 

корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларына 3-қосымша

Нысан

20___жылғы «___» ________ 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

 Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасы

Банктің (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шотында ақшаны резерв-
теуге жəне банктің (банктік емес ұйымның) жəне (немесе) банк филиалының 

қолма-қол ақшаны алуына 
№ ____ өтінім

Банктің (банктік емес ұйымның) атауы _____________________________________
______________________________________________________________________
Банктің (банктік емес ұйымның) банктік сəйкестендіру коды ___________________
______________________________________________________________________
Банктің (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шотының нөмірі_________________
______________________________________________________________________
Банктің (банктік емес ұйымның) корреспонденттік шотында резервтелетін ақша 

сомасы _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(санмен)
______________________________________________________________________

(жазумен)

Резервтеу күні 20___жылғы «___» ________ 
Берілетін қолма-қол ақша сомасы:

№ Банктің (банктік 
емес ұйымның) 

банктік 
сəйкестендіру 

коды/коды

Банктің 
(банктік емес 

ұйымның) 
немесе банк 

филиалының 
атауы

Қазақстан 
Республикасы 

Ұлттық Банкінің 
филиалы

Қолма-қол 
ақшаны беру-
ге арналған 

сома
циф-
рлар-
мен

жазу-
мен

1 2 3 4 5 6
1.
2.
Жиынтығы:

Банктің (банктік емес ұйымның) уəкілетті тұлғасы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда) жəне қолы)

Банктің (банктік емес ұйымның) 
бас бухгалтері
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда) жəне қолы)
Мөр (болған жағдайда)

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
28 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16446 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 23-бетте) 


