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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 13 наурыз           №38/НҚ         Астана қаласы 

Интернеттің қазақстандық сегментiнiң кеңістігінде 
домендiк аттарды тiркеу, пайдалану және бөлу 

қағидаларын бекi ту туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 
7-1-бабының 16) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Интернеттің қазақстандық сегментiнiң кеңістігінде домендiк аттарды 
тiркеу, пайдалану жəне бөлу қағидалары бекітілсін.

2. «Интернет желісінің қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік аттарды тіркеу, 
пайдалану жəне бөлу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 118 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13221 болып тіркелген, 
2016 жылғы 3 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жой-
ылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Ақпараттық 
қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

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

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

4) осы бұйрық ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды; 

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрі Б.АТАМҚҰЛОВ

Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне а эроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2018 жылғы 13 наурыздағы №38/НҚ бұйрығымен бекітілген

Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік аттарды тіркеу, 
пайдалану жəне бөлу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік аттарды тіркеу, пай-
далану жəне бөлу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Ақпараттандыру туралы» 2015 
жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 7-1-бабының 
16) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде 
домендік аттарды тіркеу, пайдалану жəне бөлу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады:
1) ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету саласындағы уəкiлеттi орган (бұдан əрi – уəкiлеттi 

орган) – ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету саласында басшылықты жəне салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

2) домендiк ат – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (бұдан əрі – ICANN) 
халықаралық ұйымының Интернетті адрестеу қағидаларына сəйкес қалыптастырылған, белгiлi 
бір желiлiк адреске сəйкес келетiн жəне Интернет объектiсiне атаулы өтініш жасауға арналған 
символдық (əрiптiк-цифрлық) белгiлеме;

3) домендік аттар жүйесі (Domain Name System, бұдан əрі – DNS) – домендік аттар туралы 
ақпарат алу үшін бөлінген деректер қоры. Домендік аттарға жəне Internetwork Protocol (IP) ме-
кенжайларына сəйкестігі туралы ақпаратты қамтиды жəне 1032, 1034, 1035, 1122, 1133, 1591 
Request for Comments стандарттарына (бұдан əрі – RFC) сəйкес жұмыс істейді;

4) домендік аттардың тіркелушісі (бұдан əрі – тіркелуші) – Интернеттің қазақстандық 
сегментiнің кеңістігіндегі домендік аттарды тіркегішке Интернеттің қазақстандық сегментiнің 
кеңістігіндегі домендік аттарды тіркеу үшін өтінім жіберген жəне домендік аттарды Интернеттің 
қазақстандық сегментiнің кеңістігінде тіркеу кезеңінде оның иесі болып табылатын жеке не-
месе заңды тұлға; 

5) Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігі – Қазақстан Республикасы аумағында 
орналасқан аппараттық-бағдарламалық кешендерде орналастырылатын интернет-ресур-
стар жиынтығы;

6) Интернеттің қазақстандық сегментiнің домендік кеңістігіндегі домендік аттардың əкімшісі 
(бұдан əрі – əкімші) – Интернеттің қазақстандық сегментiнің домендік кеңістігін дамытуды жүзеге 
асыратын «Ақпараттандыру туралы» Қазақ стан Республикасының Заңына сəйкес уəкілетті 
орган белгілеген коммерциялық емес қоғамдық ұйым; 

7) Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігіндегі бірінші деңгейлі домендiк ат (бұдан 
əрі – бірінші деңгейлі домендік ат) – .KZ жəне.ҚАЗ, Қазақстан Республикасы мүддесінде пайда-
лану үшін ICANN халықаралық ұйымы бөлген, Интернеттің қазақстандық сегментiнің домендік 
кеңістік иерархиясында негізгі домендік аттан бір саты төмен орналасқан жəне негізгі домендік 
аттың (RFC-882) тікелей нақты ішкі доме ні болып табылатын домендік ат; 

8) Интернеттің қазақстандық сегментi кеңістігіндегі екінші деңгейлі домендік ат (бұдан 
əрі – екінші деңгейлі домендік ат) – Интернеттің қазақстандық сегментiнің домендік кеңістік 
иерархиясында бірінші деңгейлі домендік аттан бір саты төмен орналасқан жəне бірінші 
деңгейлі домендік аттың тікелей (нақты) ішкі домені болып табылатын (RFC-882) домендік ат; 

9) Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігіндегі домендік аттардың тізілімі (бұдан 
əрі – тізілім) – тіркелген домендік аттар туралы барлық мəліметтер қамтылған Интернеттің 
қазақстандық сегментiнің кеңістігіндегі барлық тіркелген домендік аттар дерекқорының 
орталықтандырылған жиынтығы;

10) Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігіндегі домендік аттарды тіркеу орны (бұдан 
əрі – тіркеу орны) – тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын жəне бірінші деңгейлі қазақстандық 
домендік аттың тұрақты жұмысын жүзеге асыратын заңды тұлға;

11) Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігіндегі домендік аттарды тіркегіш (бұдан 
əрі – тіркегіш) – домендік аттарды тіркеу, тізіліміне домендік ат туралы ақпарат енгізу, тіркеу 
орны мен тіркеуші арасындағы келісімнің негізінде домендік аттарды тіркеушінің домендік атты 
пайдалану бойынша құқығын қамтамасыз ету бойынша қызметтерді көрсету үшін (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызмет) əкімшісі аккредиттеген заңды тұлға;

12) Интернеттің қазақстандық сегментi кеңістігіндегі үшінші деңгейлі домендік ат (бұдан 
əрі – үшінші деңгейлі домендік ат) – Интернеттің қазақстандық сегментiнің домендік кеңістік 
иерархиясында екінші деңгейлі домендік аттан бір саты төмен орналасқан жəне екініші 
деңгейлі домендік аттың тікелей (нақты) ішкі домені болып табылатын (RFC-882) домендік ат;

13) негізгі домендік ат – Интернетте RFC-882 стандартының негізінде жұмыс істейтін, «.» 
нүктесімен белгіленетін домендік ат; 

14) отандық қауіпсіздік сертификаты – отандық куəландырушы орталығы берген, шифрла-
уды қолдайтын, хаттамаларды қамтитын, трафикті өткізу үшін қолданылатын электрондық 
цифрлық символдардың жиынтығы;

15) өтінім – Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігіндегі домендік аттарды тіркеу 
(тіркеу мерзімін ұзарту) үшін барлық мəліметтерді, бұрын мəлімделген мəліметтерді өзгертуді, 
домендік атты беруді, тасымалдауды немесе қолданыстағы тіркелуінің күшін жоюды қамтитын 
тіркеушінің тіркегішке өтініші;

16) шетелдік қауіпсіздік сертификаты – шетелдік куəландырушы орталығы берген, шиф-
рлауды қолдайтын, хаттамаларды қамтитын, трафикті өткізу үшін қолданылатын электрондық 
цифрлық символдардың жиынтығы;

17) DNS-сервер – домендік аттар жүйесіне қызмет көрсетуге арналған мамандандырылған 
бағдарламалық қамтылым, сондай-ақ бағдарламалық қамтылым орындалатын жабдық;

18) RFC – Интернеттің жұмыс істеуінің техникалық жəне ұйымдастырушылық жағдайларын 
айқындайтын жəне Internet Engineering Task Force жəне Internet Engineering Steering Group 
қоғамдық ұйымдар қабылдайтын құжат;

19) WHOIS-сервер – RFC-3912-ге сəйкес жұмыс істейтін, тіркелген домендік аттар тура-
лы мəліметтер алуға арналған мамандандырылған бағдарламалық қамтылым, сондай-ақ 
бағдарламалық қамтылым орындалатын жабдық.

2-тарау. Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде 
домендік аттарды тіркеу тəртібі

3. Домендік атты тіркеу үшін тіркелуші осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойын-
ша электрондық немесе қағаз түрінде дұрыс жəне толық ақпарат берілген тіркелуші өтінімін 
(бұдан əрі - өтінім) ұсынады.

4. Барлық өтінімдер, оларды тіркеушіге жолдаудың тіркелген уақытына сəйкес олардың 
тіркеушіге келіп түсу тəртібімен қаралады.

5. Тіркеуші тіркелушіден өтінімді алған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мыналар-
ды тексеруді жүргізеді:

1) домендік ат пайдаланатын Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігінде серверлік 
жабдықтың орналасқан жері туралы ақпаратты қосқанда, өтінімде көрсетілген ақпараттың 
дұрыстығын жəне толықтығын;

2) өтінімді ұсыну сəтінде сұрау салынып отырған домендік аттың тіркеу үшін қолжетімділігін;
3) сұрау салған домендік аттың мынандай Интернет стандарттарына сəйкестігін: RFC-1032, 

RFC-1034, RFC-1035, RFC-1122, RFC-1133, RFC-1591;
4) сұрау салынып отырған домендік аттың осы Қағидалардың 30-тармағында көрсетілген 

резервіленген домендік аттар тізілімінде болмауын;
5) заңды күшіне енген тіркелетін домендік атты пайдалануға тыйым салу туралы сот 

шешімінің болмауын;
6) сұрау салынып отырған домендік аттың мазмұнында Қазақстан Республи касы-

ның заңдарымен тыйым салынған ақпараттың болмауын.
6. Сұрау салынған домендік ат осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген бір немесе 

бірнеше шартқа сəйкес болмаған жағдайда тіркеуші өтінімді тіркелушіге қайтарады.
7. Сұрау салынған домендік ат осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген барлық 

шарттарға сəйкес болған жағдайда тіркеуші тіркелушімен келісім жасайды жəне тіркелген 
домендік ат туралы ақпаратты тізілімге енгізеді.

8. Домендік аттар туралы ақпаратты тізілімге енгізген сəттен бастап олар тіркелген бо-
лып саналады.

9. Тіркелуші жеке тұлғаның барлық өзгерістері немесе келісімде көрсетілген заңды тұлға 
туралы мəліметтерді тіркеушіге осындай өзгерістер орын алған сəттен бастап 10 (он) жұмыс 
күнінен кешіктірмей хабарлайды.

10. Тіркеуші жеке тұлғаның барлық өзгерістері немесе келісімде көрсетілген жəне заңды 
тұлға туралы хабарламаны тіркелушіден алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде өзгерістерді 
тізілімге енгізеді.

11. Тіркелуші домендік атты басқа жеке немесе заңды тұлғаға пайдалануға беру ниетін 
білдірген жағдайда, тіркелуші домендік атты пайдалану құқықтарын беру болжалған тұлға 
туралы мəліметтерді көрсете отырып, пайдаланылатын домендік ат құқықтарын беру туралы 
тіркеушіні хабардар етеді.

12. Келісімнің аяқталу мерзіміне дейін кем дегенде 20 (жиырма) жұмыс күні бұрын тіркеуші 
тіркелушіге тиісті хабарлама жібереді.

13. Егер тіркелуші домендік атты алдағы уақытта пайдаланудан бас тартқан жағдайда, 
тіркелуші келісімнің қолданыс мерзімінің аяқталу мерзімінен бұрын тіркеушіге келісімді 
тоқтатудың болжамды күні туралы хабарлама жібереді.

14. Тіркелуші ұсынған хабарламада көрсетілген пайдалануды тоқтату күнінен бастап 
тіркеуші 3 (үш) жұмыс күні ішінде домендік атты тізілімнен алып тастауды жүргізеді жəне 
тіркелушіні келісімнің қолданысы тоқтатылғаны туралы хабардар етеді.

15. Тіркеу орны тізілімінің жұмыс істеуін, тіркегіштердің Интернеттің қазақстандық 
сегментiнің кеңістігіндегі домендік аттар тізіліміне өзгерістер енгізу, WHOIS-сервер арқылы 
домендік аттарды тапсыру жəне барлық тіркелген домендік аттар туралы ағымдағы 
мəліметтерді ұсыну мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

3-тарау. Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік 
аттарды пайдалану тəртібі

16. Домендік атты Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде пайдалану:
1) тіркелуші домендік атты тіркеу үшін ұсынған өтінімде тіркелуші туралы дұрыс емес 

мəліметтер анықталған;
2) интернет-ресурста Интернетті қауіпсіз пайдалануға қатер төндіретін зиянды бағдар-

ламалық қамтылым анықталған;
3) домендік атты пайдалануды уақытша тоқтату туралы заңды күшіне енген сот шешімі 

болған;
4) уəкілетті органнан немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті «Мемле-

кеттік техникалық қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнының компьютерлік оқыс оқиғаларға ден қою қызметінен ақпараттық қауіпсіздік оқыс 
қиғасы туралы хабарлама түскенде, оны тіркеуші жоймаған жағдайларда уақытша тоқтатылады.

17. Осы Қағидалардың 16-тармағында көзделген домендік атты пайдалануға байланы-
сты бұзушылықтар орын алған жағдайда уəкілетті органның өтініші бойынша тіркеу орны жол 
берілген бұзушылықтың мазмұнын көрсете отырып, тіркеушіге хабарлама жібереді.

18. Тіркеу орны Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік атты тіркеуді 
уақытша тоқтатудың негіздемелерін жою қажеттілігі туралы тіркеушіге хабарлама жібере оты-
рып, 1 (бір) жұмыс күні ішінде домендік аттарды тіркеуді уақытша тоқтатады.

19. Тіркеу орнынан хабарлама алғаннан кейін тіркеуші заңды күшіне енген сот шешімінде 
басқа мерзім белгіленбесе, хабарламаны алған сəттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жол 
берілген бұзушылықтарды жою қажеттілігі туралы тіркелушіні хабардар етеді.

20. Бұзушылықты жою кезеңінде тіркеу орны тізілімге тиісті жазба енгізу арқылы домендік 
атты пайдалануды уақытша тоқтатады.

21. Тіркелуші тіркеу хабарламасында көрсетілген бұзушылықтар жойылғаннан кейін тіркеу 
орнына хабарлама жібереді.

22. Тіркелушінің тіркеу орнының хабарламасында көрсетілген бұзушылықтарды жойған 
туралы хабаралама алғаннан кейін тиісті жазба енгізу арқылы тіркеу орны 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде домендік атты пайдалануды қалпына келтіреді.

23. Домендік атты Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде пайдалану:
1) тіркелушінің домендік атты тіркеуді тоқтату туралы өтінімі болған;
2) тіркелуші мен тіркеуші арасындағы келісімнің қолданыс мерзімі аяқталған;
3) тіркеу орнының хабарламада көрсетілген тіркеу орнының белгіленген мерзімде домендік 

атты пайдалануды уақытша тоқтатуға əкеп соқан бұзушылықтар жойылмаған;
4) домендік атты пайдалануды тоқтату туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда 

тоқтатылады.
24. Осы Қағидалардың 23-тармағында көрсетілген шарттадың біреуі орын алған жағдайда 

тіркеуші тіркелушіге келісімнің қолданысы тоқтатылғаны туралы хабарлама жібереді.
25. Осы Қағидалардың 23-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген 

жағдайларда тізілімге тиісті мəліметтер енгізе отырып, домендік атты тіркеуді тоқтатуды 
тіркеуші жүргізеді.

26. Осы Қағидалардың 23-тармағының 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген 
жағдайларда тіркеушіні ескертіп тізілімге тиісті мəліметтер енгізе отырып, домендік атты 
тіркеуді тоқтатуды тіркеу орны жүргізеді.

27. Интернет-ресурстар деректерді беру кезінде Интернеттің қазақстандық сегментiнің 
кеңістігінде домендiк аттарды пайдалану шетелдік жəне (немесе) отандық қауіпсіздік серти-
фикаттарын қолдана отырып жүзеге асырылады.

4-тарау. Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік 
аттарды бөлу тəртібі

28. Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік аттарды бөлу, тіркелген 
домендік аттар мен резервіленген екінші деңгейлі домендік аттар туралы ақпаратқа еркін 
қолжетімділік негізінде жүзеге асырылады. 

29. Резервілеген екінші деңгейлі жəне кейінгі деңгейлі домендік аттарға мына домендік 
аттар жатады:

1) EDU.KZ – білім беру қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы резиденттерінің 
ұйымдары үшін үшінші деңгейлі домендік аттарды тіркеуге арналған;

2) GOV.KZ – Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары үшін үшінші деңгейлі 
домендік аттарды тіркеуге арналған;

3) MIL.KZ – Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі органдары үшін үшінші деңгейлі 
домендік аттарды тіркеуге арналған.

30. Резервіленген домендік аттарды бөлу осы Қағидалардың 29-тармағындағы қызмет 
түрлеріне сəйкес өтінімдер бойынша жүзеге асырылады.

Интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігінде домендік аттарды тіркеу, 
пайдалану жəне бөлу қағидаларына қосымша

Нысан

Тіркеушіге
_________________________

(Тіркеушінің атауы)

Тіркелуш інің өтінімі
1. *домендік аттың атауы.
2. *домендік атты тіркеу кезеңі.
3. *тіркеу мақсаты
4. *төрт байланыс туралы мəліметтер:
1) *тіркелуші; 
2) əкімшілік байланыс;
3) техника лық байланыс;
4) қаржылық байланыс.

5. *əрбір байланыс мынадай деректерден тұруы қажет:
1) *байланыс тұлғасының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ЖСН (егер бай-

ланыс жеке тұлға болса); 
2) *ұйымның атауы, БСН (егер байланыс заңды тұлға болса);
3) *пошталық мекенжай (қаланы, облысты қосқанда);
4) *пошталық индекс;
5) *елдің екі əріптік коды;
6) *телефон;
7) факс;
8) *электрондық пошта мекенжайы.
6. *DNS-серверлер туралы мəліметтер:
1) *алғашқы DNS-сервердің мекенжайы;
2) *екінші DNS-сервердің мекенжайы;
3) қосымша DNS-серверлердің мекенжайлары;
4) *домендік ат пайдаланатын серверлік жабдық орналасқан жерінің пошталық мекенжайы 

(қаланы, облысты қосқанда).
7. Тауар белгісінің Қазақстан Республикасының аумағында тіркелгенін растайтын 

құжаттардың көшірмелері.
Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын.
Тіркеушінің интернет-ресурсында жарияланған домендік атты тіркеу бойынша қызмет 

көрсетудің толық шарттарын қамтитын домендік атты тіркеу туралы келісімнің мəтінімен 
келісетінімді растаймын.

__________________  _________________
 (Тіркелушінің қолы)                   (Күні)

Ескертпе:
Тіркелуші мəліметтерді тіркеушіге ұсынады жəне барлық тіркеу мерзімі ішінде тізілімде 

сақталады.
* белгіленген тармақтар толықтыруға міндетті болып табылады.
Барлық мəліметтер латын транскрипциясында беріледі.
Техникалық жəне қаржылық байланыстар туралы деректер жоқ болса, олардың қызметін 

автоматты түрде əкімшілік байланыс орындайды.
Əкімшілік байланыс туралы деректер жоқ болса, оның қызметін автоматты түрде тіркелуші 

орындайды.
Серверлік жабдыққа қойылатын міндетті талап – оның физикалық орналасқан жерінің 

Қазақстан Республикасының аумағы болуы.
Тіркеу кезінде жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың көшірмесі (егер тіркелуші жеке 

тұлға болса), тіркеу туралы куəлік немесе анықтама (егер тіркелуші заңды тұлға болса) 
ұсынылуы қажет.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 27 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16654 
болып енгізілді.

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

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 13 наурыз            №39/НҚ              Астана қаласы 

Домендік аттардың әкімшісін және тіркеуішін айқындау  
туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 
7-1-бабының 16) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:
1) Интернеттің қазақстандық сегментiнiң кеңістігінде домендік аттардың əкімшісі болып 

«Қазақстандық IT-компаниялар қауымдастығы» қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар 
бірлестігі;

2) Интернеттің қазақстандық сегментiнiң кеңістігінде домендік аттардың тіркеуіші болып 
«Қазақ желілік ақпарат орталығы» мекемесі айқындалсын.

2. «Домендік аттардың əкімшісін жəне тіркеуішін айқындау туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 
64 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13204 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 1 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Ақпараттық 
қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды; 

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан  Республикасы 
Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрі Б.АТАМҚҰЛОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 26 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16642 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 қаңтар           №5              Астана қаласы

«Су алу, пайдалану және суды бұру туралы есеп» 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық 
нысаны (коды 7791204, индексі 2-ТП (сушар), кезеңділігі 

жылдық) мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
2014 жылғы 25 желтоқсандағы №94 бұйрығына өзгерістер 

енгізу 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. «Су алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп» ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны (коды 7791204, индексі 2-ТП (сушар), кезеңділігі жылдық) 
мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 
94 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10271 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 21 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

«Су алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп» (коды 7791204, индексі 2-ТП (сушар), 
кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

«Су алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп» (коды 7791204, индексі 2-ТП (сушар), 
кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 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 жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспасөз 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 орган-
дарына 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»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрi
Ө.Шөкеев ______________
2017 жылғы 29 желтоқсан 

Мемлекеттік статистика органдары               Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді             экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется                       комитеті төрағасының 
органами государственной статистики                  2018 жылғы 11 қаңтардағы
                    №5 бұйрығына 1-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау         Приложение 1 к приказу
бойынша статистикалық нысан            Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма ведомственного           Министерства национальной экономики
статистического наблюдения                                                   Республики Казахстан
                       от 11 января 2018 года №5

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің 
Су ресурс тарын пайдалануды реттеу жəне қорғау жөніндегі бассейндік инспекцияла-
рына ұсынылады
Представляется Бассейновым инспекциям по регулированию использования и охране водных ре-
сурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
Статистикалық нысан www.stat.gov.kz, www.mgov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz, www.mgov.kz
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсын-
бау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-ба-
бында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях»
Статистикалық нысан коды 7791204
Код статистической формы 7791204

  Cу алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп
Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод

2-ТП (сушар)
2-ТП (водхоз)

Жылдық  Есепті кезең         жыл
Годовая  Отчетный период  год

Ауыл шаруашылығы қажеттіліктері үшін, өндірістік, коммуналдық-тұрмыстық қажет-
тілік тер мен гидроэнергетикада пайдаланатын суды пайдаланушыларға ұсынады
Представляется водопользователями, использующими воду для нужд сельского хозяйства, 
для производственных, коммунально-бытовых нужд и гидроэнергетики

Ұсыну мерзімі – ауыл шаруашылығы қажеттіліктері үшін суды пайдаланатын су пай-
даланушылар есепті кезеңнің 1 желтоқсанынан кешіктірмей, өндірістік, коммуналдық-
тұрмыстық қажеттіліктер мен гидроэнергетикада суды пайдаланатын су пайдаланушы-
лар есепті кезеңнен кейінгі 10 қаңтардан кешіктірмей 
Срок представления – не позднее 1 декабря отчетного периода водопользователи, исполь-
зующие воду для нужд сельского хозяйства, не позднее 10 января после отчетного периода 
водопользователи, использующие воду производственных, коммунально-бытовых нужд и 
гидроэнергетики

БСН коды
код БИН  
Негізгі ЭҚЖЖ коды
Основной код ОКЭД 

ЖСН коды
код ИИН  
Қосалқы ЭҚЖЖ коды
Вторичный код ОКЭД 

Экономикалық қызмет түрінің атауы
Наименование вида экономической деятельности

1. Су пайдаланудың мемлекеттік есебінің коды мен оның         СПМЕ коды1       Индексі
индексін көрсетіңіз (Су ресурстарын пайдалануды реттеу        Код по ГУИВ1       Индекс
жəне қорғау жөніндегі бассейндік инспекциялары береді)
Укажите код государственного учета использования воды и 
его индекс (присваивается Бассейновыми инспекциями по 
регулированию использования и охране водных ресурсов)
2. Табиғи су нысандарынан жиналған, басқа да суды пайдаланушылардан алынған, 
пайдаланылған жəне берілген су туралы мəліметті көрсетіңіз (үтірден кейін бір белгімен, 
мың текше метр)
Укажите сведения о заборе воды из природных водных объектов, получено воды от других 
водопользователей, использовано и передано воды (в тысячах кубических метрах с одним 
знаком после запятой)

Жолдар 
коды 
Код 

строки

Су 
нысанының 

атауы 
Наименование 
водного объ-

екта

Көз коды2

Код источ-
ника2

Беруші 
кəсіпорынның 

коды 
Код передающего 

предприятия

Теңіз-
өзен 
коды
Код 

моря-реки

Ағыстар 
Притоки

1 2 3 4 5

А Б В Г Д Е Ж З И К

1

2
3

….
Кестенің жалғасы

Сапа 
коды 2

Код 
качества2

Сағадан 
кашықтық

Расстояние от 
устья

Алынды, барлығы 
1 жылға Забрано, 

получено за год

Оның ішінде айлар бойынша 
В том числе по месяцам

қаңтар
январь

ақпан
февраль

наурыз
март

Л М 1 2 3 4

Жол
дар 

коды
Код 

стро-
ки

Оның ішінде айлар бойынша
в том числе по месяцам

сəуір
апрель

мамыр
май

мау-
сым 
июнь

шілде 
июль

тамыз 
август

қыр-
күйек 
сен-

тябрь

қазан
октябрь

қараша 
ноябрь

жел-
тоқсан 

де-
кабрь

А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3

…. 
Кестенің жалғасы

Пайдаланған, берілген
Использовано, пере-

дано

Кері пай-
далану

Оборотное 
исполь-

зова
ние

Қайтадан 
пайдала

ну
Повторное 

исполь-
зова
ние

Пайдалан-
ғаннан кейін 

берілген
Передано по-
сле использо-

вания

Жеткізу 
кезіндегі 

шығындар
Потери при 
транспорти

ровке

Суару 
алаңы 

(гектар)
Площадь 
орошения 
(гектар)

коды2 

код2
көлемі 

количество
14 15 16 17 18 19 20

Ескертпе:
Примечание:
1СПМЕ бойынша код – Су пайдаланудың мемлекеттік есебінің коды
1Код по ГУИВ – Код государственного учета использования воды
2 Көз коды, сапасы «Су алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп» (коды 7791204, 

индексі 2-ТП (сушар), кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаныға қосымшада келтірілген.

2 Код источника, качества приведены в приложении к статистической форме ведомствен-
ного статистического наблюдения «Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод» (код 
7791204, индекс 2-ТП (водхоз), периодичность годовая).

3. Суды бұру жəне қашыртқы туралы мəліметті көрсетіңіз (үтірден кейін бір белгімен, 
мың текше метр)

Укажите сведения о водоотведении и сбросе воды (в тысячах кубических метрах с одним 
знаком после запятой)
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Ескертпе:
Примечание:
3 Қабылдау коды «Су алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп» (коды 7791204, 

индексі 2-ТП (сушар), кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанға қосымшада келтірілген.

3 Код приемника приведен в приложении к статистической форме ведомственного стати-
стического наблюдения «Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод» (код 7791204, 
индекс 2-ТП (водхоз), периодичность годовая).

Атауы          Мекенжайы
Наименование______________________       Адрес _______________________________
___________________________________                  _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                   _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз4

Согласны на распространение первичных статистических данных4       
Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз4

Не согласны на распространение первичных статистических данных4  

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
Руководитель 
_________________________________________________   ____________________________
 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)

Қабылдады:
Принял:
__________________________________________________ «____» ___________ 20___ год
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) лауазымы, қолы мөр орны
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) должность, подпись место печати

Ескертпе: 
Примечание:
4Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
4Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

«Су алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп» (коды 7791204, индексі 2-ТП (сушар), 
кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанына 

қосымша

1- кесте. Су нысандары (2-бөлімнің В-бағаны үшін көз коды, 
3-бөлімнің В-бағаны үшін қабылдау коды)

1 2 3 4
Коды Су нысаны

10 Теңіз + +
20 Өзен + +
21 Тартылған өзен + +
30 Көл + +
40 Су қоймасы, тоған + +
41 Құймалы су қоймасы + +
50 Магистралдық арна + +
55 Магистралдық құбыр өткізгіш + +
60 Жер асты су тұтқыш горизонт + +
61 Шахта, кен, қазба + +
62 Көлденең кəріз ұңғымалары + +
70 Коллекторлы-кəріз желісі + +
71 Өзен желісімен байланысы жоқ коллекторлар + +
72 Жер үсті су нысандарына жететін коллекторлар + +
80 Егістікті суармалы жер - +
81 Жинағыштар + +
82 Жергілікті рельеф - +
83 Сүзу алаңдары - +
90 Су құбырының желісі + +
91 Су бұру желісі + +

2- кесте. Су сапасы (2-бөлімнің Л-бағаны үшін сапа коды, 3-бөлімнің 
К-бағаны үшін ағыстар)

1 2 3 4
Коды Су сапасы

БЛ Балласты, льялды су + +
ВП Ауыз су + +
ВТ Техникалық су + +
ВС Ағынды су + +
ГП Жер асты ауыз су + +
ГТ Жер асты техникалық су + +
КД Коллекторлы-кəрізді су + +
МР Теңіз суы + +
РС Күріш жүйелерінің суы + +
ШР Шахтілі-рудникті су + +
ТР Жеткізу суы + +

3- кесте. Пайдаланылды, пайдаланбай тапсырылды (2-бөлімнің 14-бағаны)
1 2 3 4

Коды Пайдаланылған, тапсырылған су
ГЭ Гидроэнергетика +
ДБ Басқа су шаруашылығы бассейніне берілген +
ДГ Басқа мемлекетке берілген +
ЗС Шөп шалғындарына құю +
НН Құймалы су қоймаларын толтыру +
ОЛ Лиманды суару +
ОП Жайылымдарды суландыру +
ОР Тұрақты суару +
ПБ Пайдаланусыз берілген +
ПГ Каналдарда горизонттарды ұстау +
ПИ Басқалар +

ПК Арналарды шаю +
ПП Жер қабаты қысымын ұстау +
ПР Өндірістік +
РХ Тоғандық балық шаруашылығы +
СП Санитарлық су жіберу +
СХ Ауыл шаруашылығын сумен қамту +
ТР Суды жеткізу + +
ХП Шаруашылық–ауыз су +

4-кесте. Ластаушы заттар (3-бөлімнің 15-26-бағандары)
1 2 3

Коды Заттар Өлшем бірлігі
1 Аллюминий миллиграмм/литр 
3 Аммоний азоты миллиграмм/литр
4 Анилин миллиграмм/литр
5 Ацетон миллиграмм/литр
6 Бор миллиграмм/литр
7 Бензол миллиграмм/литр
8 Ванадий миллиграмм/литр
9 Висмут миллиграмм/литр
10 Гидрозин миллиграмм/литр
11 Гидрохинон миллиграмм/литр
12 Дихлорэтан миллиграмм/литр
50 Жалпы фосфор миллиграмм/литр
2 Жалпы азот миллиграмм/литр
45 Иісті көмірсутектер миллиграмм/литр
15 Кадмий миллиграмм/литр
18 Капролактан миллиграмм/литр
19 Карбамид миллиграмм/литр
16 Кобальт миллиграмм/литр
17 Ксантогенаттар миллиграмм/литр
37 Күміс миллиграмм/литр
38 Күркітсутегі миллиграмм/литр
39 Күкіртқышқылы миллиграмм/литр
30 Қалайы миллиграмм/литр
35 Қорғасын миллиграмм/литр
20 Магний миллиграмм/литр
14 Майлар миллиграмм/литр
21 Марганец миллиграмм/литр
23 Метанол миллиграмм/литр
24 Молибден миллиграмм/литр
26 Моноэтаноламид миллиграмм/литр
22 Мыс миллиграмм/литр
55 Мырыш миллиграмм/литр
25 Мышьяк миллиграмм/литр
27 Никель миллиграмм/литр
28 Нитраты миллиграмм/литр
29 Нитриттер миллиграмм/литр
31 Органикалық күкіртті қоспалар миллиграмм/литр
32 Пестицидтер миллиграмм/литр
33 Ротанидтер миллиграмм/литр
36 Синтетикалық үстүнгі-белсенді заттар миллиграмм/литр
42 Скипидар миллиграмм/литр
40 Сульфаттар миллиграмм/литр
41 Сурьма миллиграмм/литр
34 Сынап миллиграмм/литр
44 Таннин миллиграмм/литр
13 Темір миллиграмм/литр
43 Тетраэтилқорғасын миллиграмм/литр
46 Фенолдар миллиграмм/литр
49 Формальдегид миллиграмм/литр
47 Фтор миллиграмм/литр
48 Фторореагенттер миллиграмм/литр
51 Фуртурол миллиграмм/литр
52 Хлоридтер миллиграмм/литр
53 Хром миллиграмм/литр
54 Цианиды миллиграмм/литр
56 Этиленгликоль миллиграмм/литр

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2018 жылғы 11 қаңтардағы №5 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2014 жылғы 25 же лтоқсандағы №94 бұйрығына 2-қосымша

«Су алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп» ведомстволық статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

(коды 7791204, индексі 2-ТП (сушар), кезеңділігі жылдық)

1. Осы «Су алу, пайдалану жəне суды бұру туралы есеп» (коды 7791204, индексі 2-ТП 
(сушар), кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық қадағалаудың статистикалық 
нысанын толтыру нұсқаулығы «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Суды алу, пайдалану жəне 
суды бұру туралы есеп» (коды 7791204, индексі 2-ТП (сушар), кезеңділігі  жылдық) (бұдан əрі 
– статистиқалық нысан) ведомстволық статистикалық қадағалаудың статистикалық нысанын 
толтырыуды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтаулар қолданылады:
1) айналымды пайдалану – сумен жабдықтаудың техникалық жүйесі, онда айналымды су 

тиісті дайындықтан кейін немесе онсыз өнеркəсіптік кəсіпорынның технологиялық өндірісінде 
бірнеше рет пайдаланылады;

2) биологиялық тазалау – су айдындарына тасталған, биологиялық тазалау имараттарында 
(биосүзбеде, аэросүзбеде, аэротенктерде, биологиялық тоғандарда, циркуляциялық қышқылды 
каналдарда) нормативтік-тазартылған сарқынды сулардың көлемі;

3) қайталап пайдалану – технологиялық мақсаттар, суару, суландыру, сумен қамту жəне 
басқа да қажеттіліктер үшін кері қайтарылған суды алу;

4) механикалық тазалау – құрамына тек қана мехникалық тазалау қондырғылары кіретін 
(құмды аулау, майбензосазды аулағыштар, тұндырғыштар мен басқалары – реагенттерді 
пайдаланусыз) имараттарда нормативтік-тазартылған сарқынды сулар көлемі. Физика-
химиялық жəне биологиялық тазалау имарттарының құрамына кіретін мехникалық тазалау 
қондырғылары ескерілмейді; 

5) нормативтік-таза (тазалаусыз) – өндіріс технологиясына қатысу барысында ластанбайтын 
жəне оларды тазалаусыз тастау су нысанының есептік тұстамасында су сапасы нормативін 
бұзбайтын су айдындарына тасталған су көлемі, сондай-ақ егер олардың тазалаусыз тасталуы 
қоршаған ортаға эмиссияның белгіленген нормаларын қанағаттандыратын шахталы, бұлақты 
жəне пласты судың жəне суды төгу, суды төмендету барысында алынған судың көлемі (2007 
жылғы 9 қантардағы Қазақстан Республикасы Экологиялық қодексінің 225-бабы);

6) сарқынды сулар – адамның шаруашылық қызметі нəтижесінде пайда болатын немесе 
табиғи немесе жасанды су объектілеріне немесе жер бедеріне ағызып жіберілетін ластанған 
аумақтағы сулар;

7) су бұру – сарқынды суларды жинауды, тасымалдауды, тазартуды жəне су бұру 
жүйелері арқылы су объектілеріне жəне (немесе) жер бедеріне бұруды қамтамасыз ететін 
іс-шаралардың жиынтығы;

8) су нысаны – шекарасы, көлемi мен су режимi бар құрлық бетi бедерлерiндегi жəне 
жер қойнауындағы су шоғырланымдары. Олар: теңiздер, өзендер, соларға теңестiрiлген ка-
налдар, көлдер, мұздықтар жəне басқа да жер үстi су объектiлерi, жер асты сулары бар жер 
қойнауының бөлiктерi;

9) су пайдаланушы – өз мұқтаждарын жəне (немесе) коммерциялық мүдделерін 
қанағаттандыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен су 
ресурстарын пайдалану құқығы берілген жеке немесе заңды тұлға;

10) су пайдаланудың мемлекеттік есебінің коды (бұдан əрі – СПМЕ) – суды пайдаланушы 
коды мен оның индексі, су ресурстарын пайдалануды реттеу жəне қорғау жөніндегі бассейндік 
инспекциясы (бұдан əрі – БИ) белгілейді, бірінші цифр бассейннің кодын белгілейді, келесі 4 
цифр - БИ тіркелген су пайдаланушының еркін коды; 

11) тасымалдау барысындағы шығындар – суды тасымалдау барысында шығындалатын 
су көлемінің бөлігі (булануы, сүзілуі, ағуы жəне тағы басқа);

12) физика-химиялық тазалау – су айдындарына тасталған, физика-химиялық тазалау 
құрылыстарында нормативтік-тазартылған сулардың көлемі (ағынды суларды реагенттік өңдеу, 
электрхимиялық тазалау, нейтрализация, иондық алмасу жəне тағы басқа).

3. 1-бөлімде СПМЕ бойынша код жəне индекс толтырылады. Облыстың түрлі ауданда-
рында филиалдары бар немесе əр түрлі су шаруашылығы учаскелерінен су алатын су пай-
даланушылар əр су алу бойынша жеке есеп береді, осының салдарынан СПМЕ кодына əр 
бір есеп бойынша индекс беріледі.

2-бөлімнің Б-бағаны көрнекілік үшін толтырылады. В-Л (көздерді одтау) бағандары есепті 
қабылдайтын қызметкерлермен толтырылады.

2-бөлімнің В-бағаны статистикалық нысанға қосмышаның 1-кестесіне сəйкес толтырылады, 
көз коды 1-бағаннан алынады, бұл ретте 3-бағанға сəйкес кейбір кодтар көрсетілмеуі мүмкін. 

2-бөлімнің Л-бағаны статистикалық нысанға қосмышаның 2-кестесіне сəйкес толтырылады, 
сапа коды 1-бағаннан алынады.

2-бөлімнің Г-бағанда егер су пайдаланушы суды алғашқы су пайдаланушыдан алған 
жағдайда, беруші кəсіпорынның коды қойылады.

2-бөлімнің 1-бағаны жылдық суды алу (беру), ал 2-бөлімнің 2-13-бағандарда айлар бойын-
ша су алу толтырылады. Айлар бойынша суды алу сомасы жылға суды алумен теңестіріледі. 
Айлар бойынша суды алу келесі жағдайда толтырылмайды:

су алу жыл бойы тең жүзеге асырылса (бұл негізінде шаруашылық ауыз су мен өндірістік 
қажеттіліктерге су алу үшін жатқызылады);

су алу 1000 м3 аспағанда.
Қалған жағдайларда 2-бөлімнің 2-13-бағандарын толтыру міндетті.
2-бөлімнің 14-бағаны статистикалық нысан қосымшасының 3-кестесіне сəйкес толтырыла-

ды, алынған жəне берілген судың коды 1-бағаннан алынады, бұл ретте 3 жəне 4-бағандарға 
сəйкес пайдаланылған судың өз коды, берілген судың өз коды бар. Транзиттік сулар өзгеше 
болып табылады, олар барлық жағдайда да көрсетіледі.

2-бөлімнің 15-бағанында пайдаланылған немесе пайдаланусыз берілген су көлемі 
қойылады.

2-бөлімнің 16-бағаны суды қайта пайдаланған жағдайда (суды өндірістік қажеттіліктерге 
пайдалану барысында толтырылады) алынған таза суға толықтыру ретінде толтырылады.

2-бөлімнің 17-бағаны суды қайта пайдаланғанда толтырылады (суару үшін пайдаланы-
латын коллекторлық-кəрізді су).

2-бөлімнің 18-бағаны суды пайдаланудан кейін берген жағдайда толтырылады.
2-бөлімнің 19-бағаны суды тасымалдау барысында шығын болғанда толтырылады.
2-бөлімнің 20-бағаны суару, жайылымды суландыруға суды пайдалану барысында тол-

тырылады.
4. 3-бөлімнің Б-Л-бағандарын 2-бөлімдегідей есепті қабылдайтын қызметкерлер толтырады. 

3-бөлімнің А-бағанында жол нөмірі 2-бөлімнің А-бағанындағы жол нөміріне сəйкес келтіріледі. 
3-бөлімнің В-бағаны статистикалық нысанға қосмышаның 1-кестесіне сəйкес толтырылады, 

көз коды 1-бағаннан толтырылады. 
3-бөлімнің К-бағаны статистикалық нысанға қосмышаның 2-кестесіне сəйкес толтырылады, 

көз коды 1-бағаннан толтырылады.
3-бөлімнің 5, 6, 7-бағандары тазалау қондырғылары болғанда толтырылады. 
3-бөлімнің 8-11-бағандары тиісті ластаушы заттарды тастағанда толтырылады.
3-бөлімнің 12, 14, 16, 18, 20, 22-бағандары статистикалық нысан қосымшасының 4- кестесіне 

сəйкес толтырылады, ластаушы заттардың кодтары 1-бағаннан толтырылады.
3-бөлімнің 13, 15, 17, 19, 21, 23-бағандары статистикалық нысан қосымшасының 4-кестесіне 

сəйкес толтырылады, тасталатын ластаушы заттардың көлемі ластаушы заттардың кодта-
рына сəйкес келтіріледі.

Ластаушы заттардың көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін толтырылады.
5. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлімнің 15 жəне 19-бағандарының ∑ (пайдаланылды, берілді жəне тасымалдау 

кезіндегі шығындар) = 2-бөлімнің 1-бағанына;
2) 3-бөлімнің 1-бағаны (барлығы тасталған) < 2-бөлімнің 15-бағанынан (пайдаланылды, 

тапсырылды);
3) 2-бөлімнің 18-бағаны (пайдаланылғаннан кейін берілді) < 2-бөлімнің 15-бағанынан 

(пайдаланылды, тапсырылды);
4) 3-бөлімнің 2, 3, 4-бағандарының ∑= 3-бөлімнің 1-бағанына;
5) 3-бөлімнің 5, 6, 7-бағандарының ∑= 3-бөлімнің 3-бағанына.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 25 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16282 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 8 қаңтар         №7          Астана қаласы 

«Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы 
№ 36 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 124-6-бабының 3) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. «Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 36 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14778 болып тіркелген, 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 
жылғы 20 ақпанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу 
қағидаларында:

3 жəне 4 -тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Субъект алдағы уақытта шекті бағаның өсетіні туралы хабарламаны (бұдан əрі – 

Хабарлама) шекті бағаның өсу себебін растайтын негіздеуші материалдарды қоса бере оты-
рып, уəкілетті органның ведомствосына алдағы уақытта тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін 
қызметтерге) шекті бағаның өсуіне дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын жазбаша түрде 
немесе электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы электрондық құжат нысанында ұсынады.

Хабарлама Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылады.
Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу тəртібінің сақталуын бақылау мақсатында, 

сондай-ақ Кодекстің 124-8-бабының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда уəкілетті 
органның ведомствосы Субъектілердің бағаларын мониторингілеуді жүзеге асырады.

Шекті бағаларға мониторинг жүргізу нəтижелері бойынша, сондай-ақ Субъект Кодекстің 
124-8-бабының 3) жəне 4) тармақшаларында белгіленген міндеттерді орындамаған жағдайда 
уəкілетті органның ведомствосы Қағидаларға сəйкес бағаға сараптама жүргізеді.

Баға сараптамасының шеңберінде ұсынылатын құжаттарды не негіздеуші материалдар қоса 
берілген Хабарламаны Субъект қағаз тасығышта немесе электрондық құжат айналымы жүйесі 
арқылы электрондық құжат нысанында нөмірлеп, мөрмен растап жəне Субъект басшысының 
не оны алмастыратын адамның немесе құзыретіне бухгалтерлік есеп пен қаржы мəселелері 
кіретін басшы орынбасарының қолын қойғызып ұсынады. Қаржы құжаттарына Субъектінің 
бірінші басшысы жəне бас бухгалтері не оларды алмастыратын адамдар қол қояды жəне 
Субъектінің мөрімен расталады.

Субъект екі немесе одан көп облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
аумағында қызметтер көрсеткен жағдайда, сондай-ақ республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың аумағында ішкі рейстерде əуежайлардың қызметтерін көрсеткен жағдайда баға 

(Соңы 18-бетте) 
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сараптамасының шеңберінде ұсынылатын құжаттар не Хабарлама уəкілетті органның ве-
домствосына беріледі.

Субъект бір облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында 
қызметтер көрсеткен жағдайда, сондай-ақ облыстық маңызы бар қалалардың аумағында ішкі 
рейстерде əуежайлардың қызметтерін көрсеткен жағдайда баға сараптамасының шеңберінде 
ұсынылатын құжаттар не Хабарлама Субъектінің тіркелген жері бойынша тиісті аумақтық 
уəкілетті органға беріледі.

4. Субъект уəкілетті органның ведомствосына баға сараптамасының шеңберінде 
құжаттарды не шекті бағаның өсу себебін растайтын негіздеуші материалдарды қоса бере 
отырып, Хабарламаны, оның ішінде:

1) «Жария мүдделі ұйымдардың жариялауы үшін (қаржы ұйымдарынан басқа) жылдық 
қаржылық есептіліктің тізбесін жəне нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 бұйрығымен (бұдан əрі – № 143 бұйрық) 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10641 болып тіркелген) 
бекітілген нысан бойынша бухгалтерлік балансты;

2) № 143 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша пайда мен зияндар туралы есепті;
3) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 

төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 171 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16052 болып тіркелген) 1, 2, 3 жəне 4-қосымшаларға сəйкес 
статистикалық нысан бойынша еңбек жөніндегі есепті (коды 251112139, индексі 1-Т, кезеңділігі 
жылдық, тоқсандық);

4) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 165 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16038 болып тіркелген) 1-қосымшаға сəйкес кəсіпорынның 
қаржы-шаруашылық қызметі туралы есепті (коды 271112130, индексі 1-ПФ, кезеңділігі жылдық);

5) № 143 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша ақшалай қаражаттың жəне материалдық 
емес активтердің қозғалысы туралы есепті;

6) шығындар баптары бойынша толық жазылған жалпы кəсіпорын жəне əрбір түрі бой-
ынша жекелеген, бағаларды есептеу үшін қолданылатын кірістер мен шығыстар туралы 
жиынтық деректерді;

7) қолданылып отырған еңбекақы төлеу жүйесі туралы мəліметтерді;
8) шикізат пен материалдар шығысының қолданылатын нормалары, жұмыскерлердің 

нормативтік саны туралы мəліметтерді;
9) болған жағдайда есепке алу саясатын;
10) болған жағдайда инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды);
11) негізгі құралдар құнының өсуіне əкелмейтін ағымдағы жəне күрделі жөндеулерге жəне 

басқа да жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына бағытталған шығындардың жылдық сметасын;
12) болған жағдайда негізгі құралдар құнының ұлғаюына əкелетін күрделі жөндеу 

жұмыстарын жүргізуге бағытталған шығындардың жылдық сметасын;
13) негізгі құралдарды пайдалану мерзімдері көрсетілген амортизациялық аударымдардың 

есептеулерін;
14) тауарды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізудің жоспарланатын жəне (не-

месе) нақты көлемін растайтын құжаттарды – ниет хаттамаларын, шарттарды, өндіру (жеткізу) 
көлемінің есептеулерін, жобалық қуат жəне оны іс жүзінде пайдалану туралы деректерді, 
сондай-ақ өндіру (жеткізу) көлемдері төмендеген кезде Субъектілер негіздемені ұсынады;

15) электр энергетикасы саласындағы Субъект, Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес электр 
энергиясына шекті баға құрылымын ұсынады;

16) Субъект Хабарлама ұсынған жағдайда көтеру себептерін растайтын құжаттармен (шикізат, 
материалдар, көрсетілетін қызметтер құнының өсуін растайтын тиісті шарттардың (жасалған) 
көшірмелерін) қоса, шекті бағаны көтерудің орындылығын негіздейтін түсіндірме жазбаны;

17) Субъект Хабарлама ұсынған жағдайда əрбір қызмет түрі бойынша жоспарланатын 
шекті бағаның жобасын ұсынады.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Шекті бағаны келісуге (қолдануға):
1) тауарлық газды бөлшек саудада өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар 

топтары бойынша;
2) жүктерді теміржол көлігімен тасымалдау жəне локомотивтік тартқыш жөніндегі 

көрсетілетін қызметтерді тасымалданатын жүктердің түріне, жылжымалы құрамның типіне 
байланысты;

3) энергиямен жабдықтау ұйымдарының электр энергиясын бөлшек саудада өткізу жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар тобы бойынша жəне тұтыну көлемі бойынша сарала-
уымен жол беріледі.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Электр энергетикасы саласындағы субъектінің бұрын келісілген шекті бағасында ескерілген 

электр энергиясын сатып алу жəне (немесе) беру жөніндегі шығыстар орындалмаған жағдайда 
уəкілетті органның ведомствосы келісілген шекті бағаға енгізілген шығыстардың жəне электр энер-
гиясын сатып алу жəне (немесе) беру жөніндегі нақты шығыстардың арасында айырманың пайда 
болу нəтижесінде алынған кірістің сомасына келісілген шекті бағаны төмендетеді.

Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну көлеміне байланысты тұтынушылардың 
электр энергиясына сараланған тарифтерді қолдануына байланысты, сондай-ақ тұтынушылар 
топтары бойынша тұтынушылардың сараланған тарифтерді қолдануы негізінде жеке жəне 
заңды тұлғалардың жалпы тұтыну көлемінің үлес салмағының өзгеруіне байланысты энер-
гиямен жабдықтаушы ұйым кірісті толық алмаған немесе негізсіз кіріс алған жағдайларда 
толық алынбаған кіріс сомасы немесе негізсіз алынған кіріс сомасы бағаны кезекті қайта 
қарау кезінде ескеріледі.

Уəкілетті органның ведомствосы Электр энергетикасы саласындағы субъектінің Хабарламасын 
қарау барысында жобаланатын шекті бағаны келісілген шекті бағаға енгізілген шығыстардың 
жəне электр энергиясын сатып алу жəне (немесе) беру жөніндегі нақты шығыстардың арасында 
айырманың пайда болу нəтижесінде алынған кірістің сомасына төмендетеді.

Егер Электр энергетикасы саласындағы субъектіде келісілген шекті бағада ескерілген 
электр энергиясын сатып алу жəне (немесе) беру жөніндегі шығыстардың жəне электр энер-
гиясын сатып алу жəне (немесе) беру жөніндегі нақты шығыстардың арасындағы айырманың 
ұлғаюы нəтижесінде шығын пайда болған жағдайда уəкілетті органның ведомствосы Электр 
энергетикасы саласындағы субъектінің Хабарламасын қарау кезінде туындаған айырмаға 
шекті бағаны ұлғайтады.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Инвестициялық бағдарлама (жоба) Субъект тауарының (жұмысының, көрсетілетін 

қызметінің) шекті бағасында ескеріледі.
Субъектінің инвестициялық бағдарламасы (жобасы) Қазақстан Республикасының 

əлеуметтік-экономикалық даму басымдықтары ескеріле отырып, əзірленеді жəне түзетіледі.»;
мынадай мазмұндағы 20-1, 20-2, 20-3 жəне 20-4-тармақтармен толықтырылсын:
«20-1. Субъект ағымдағы жылғы 1 қарашадан кешіктірмей уəкілетті органның ведомство-

сына келісілген шекті бағаны көтерместен, келісілген инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 
түзету туралы ұсыныспен жүгіне алады. 

20-2. Келісілген инвестициялық бағдарламаны (жобаны) түзету туралы ұсынысқа:
инвестициялық бағдарламаға (жобаға) түзетулер енгізуді негіздейтін материалдарды 

(бизнес-жоспарды, прайс-парақтарды, шарттардың көшірмелерін, белгіленген тəртіппен са-
раптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы) қоса бере отырып, түзетулер ескерілген 
инвестициялық бағдарламаның жобасы;

негіздейтін материалдарды қоса бере отырып, инвестициялық бағдарламаға (жобаға) 
түзетулер енгізу қажеттілігі туралы субъектінің бағалауы;

қаржыландыру мен қарыз қаражатын қайтарудың ықтимал шарттары;
егер инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру үшін республикалық жəне/не-

месе жергілікті бюджеттерден қаражат бөлінсе немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кепілдігімен кредиттер тартылса, онда қаржыландырудың мөлшері мен шарттарын растай-
тын құжаттар қоса беріледі.

Қоса берілетін құжаттар нөмірленеді, субъектінің мөрімен жəне басшының не оны ал-
мастыратын адамның немесе құзыретіне бухгалтерлік есеп пен қаржы мəселелері кіретін 
басшы орынбасарының қолымен расталады. Қаржылық құжаттарға субъектінің бірінші бас-
шысы жəне бас бухгалтері не оларды алмастыратын адамдар қол қояды жəне Субъектінің 
мөрімен расталады.

20-3. Уəкілетті органның ведомствосы инвестициялық бағдарламаны (жобаны) түзету ту-
ралы ұсыныс берілген кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде оны қарайды. 

Инвестициялық бағдарламаның келісілген сомасы төмендеген кезде уəкілетті органның 
ведомствосы Субъектінің шекті бағасын төмендетеді.

20-4. Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) түзетуден бас тартылған жағдайда уəкілетті 
органның ведомствосы Субъектіге инвестициялық бағдарламаны (жобаны) түзетуден бас тарту 
туралы дəлелді қорытынды жібереді.

Қағидалардың 20-2-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбау жəне/немесе толық 
көлемде ұсынбау жəне 20-2-тармағының екінші бөлігіне сəйкес келмеу бас тарту үшін негіз 
болып табылады.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) шекті бағаны есептеу 

Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес жүргізілетін Тауарлық газды бөлшек саудада өткізу 
саласындағы субъектіні қоспағанда, Субъектінің тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін 
қызметтеріне) шекті бағаны есептеу Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес жүргізіледі.

Электр энергиясын бөлшек саудада өткізу бойынша шекті бағаны саралау кезінде есептеу 
Қағидаларға 12-1-қосымшаға сəйкес жүзеге асырылады.»; 

көрсетілген Қағидаларға 2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жа-
зылсын;

осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 12-1-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-

ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

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

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
міндетін атқарушы С.ЖҰМАНҒАРИН

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Энергетика министрі
________________ Ж. Қасымбек ________________ Қ. Бозымбаев
2018 жылғы 10 қаңтар   2018 жылғы 18 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2018 жылғы 8 қаңтардағы №7 бұйрығына 1-қосымша

Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларына 2-қосымша

Баға құрылымы
____________________________________________________________________

(қоғамдық маңызы бар нарық субъектісінің атауы, бизнес сəйкестендіру нөмірі/
жеке сəйкестендіру нөмірі) электрмен жабдықтау жөніндегі қызметтерді көрсету
ге________________________________________________________қолданысқа енгізе отырып

Атауы Жоспарланатын 
көлем (кВтс)

1 кВт/с бағасы 
(ҚҚС-сыз)

Құны 
(теңге)

Станциялардың атауы
1-станция 
2-станция 
3-станция 
Электр энергиясын сатып алу үшін орташа 
өлшенген баға жиыны
Өңірлік электр желісі компаниясының жəне 
энергия беруші ұйымдардың атауы 
Өңірлік электр желісі компаниясы 1
Энергия өндіруші ұйым 1
Энергия өндіруші ұйым 2
Электр энергиясын берудің орташа 
өлшенген бағасының жиыны
«KEGOC» акционерлік қоғамының ұлттық 
электр желілері арқылы электр энергия-
сын беру жөніндегі жүйелі көрсетілетін 
қызметтерінің құны (болған жағдайда)
«KEGOC» акционерлік қоғамының 
техникалық диспетчерлендіру жөніндегі 
жүйелі көрсетілетін қызметтерінің құны 
(болған жағдайда)
«KEGOC» АҚ акционерлік қоғамының электр 
энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді 
ұйымдастыру жөніндегі жүйелі көрсетілетін 
қызметтерінің құны (болған жағдайда)
Электр қуатын реттеу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтердің құны (болған жағдайда)
Өнім берушінің атауы
1-өнім беруші 
2-өнім беруші
3-өнім беруші
«КОРЭМ» акционерлік қоғамының электр 
энергиясының орталықтандырылған сау-
да нарығы операторының көрсетілетін 
қызметтерінің құны (болған жағдайда)
Жабдықтау үстемеақысы
Босату бағасының барлығы (қосылған құн 
салығын есепке алмағанда), оның 
ішінде:
тұтынушылардың 1-тобы үшін босату бағасы 
(тұрмыстық тұтынушылар үшін)
тұтынушылардың 2-тобы үшін босату бағасы 
(болған жағдайда) (электр энергиясын 
тұрмыстық емес мұқтаждар үшін пайдалана-
тын тұтынушылар)
тұтынушылардың 3-тобы үшін боса-
ту бағасы (мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын заңды тұлғалар)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2018 жылғы 8 қаңтардағы №7 бұйрығына 2-қосымша

Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларына 12-1-қосымша

Қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің электр энергиясын (электрмен 
жабдықтау) бөлшек саудада өткізуінің шекті бағасын есептеу

1. Қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің электр энергиясын бөлшек саудада өткізуінің 
шекті бағасын есептеу электр энергиясын тұтынушылар топтары бойынша бөлшек саудада 
өткізу бағаларын саралауды ескере отырып жүзеге асырылады. 

Жеке тұлғалардың тұтыну көлеміне қарай электр энергиясына арналған тарифтерді энер-
гиямен жабдықтаушы ұйымдардың саралауы Қазақстан Республикасы Табиғи монополиялар-
ды реттеу агенттігі төрағасының 2009 жылғы 20 ақпандағы № 57-НҚ бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5602 болып тіркелген) 
Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке тұлғалардың 
оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

2. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясын бөлшек саудада өткізуінің 
шекті бағасын қалыптастыру Қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады. 

Тұтынушылар топтарын айқындау 
3. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясын бөлшек саудада өткізуінің 

сараланған шекті бағасын белгілеу мақсатында тұтынушылардың мынадай топтары бөлінді: 

тұтынушылардың 1-тобы – электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндіруге (сатуға) 
жəне көрсетілетін қызметтерді ұсынуға байланысты емес өзінің тұрмыстық мұқтаждары үшін 
пайдаланатын тұрмыстық тұтынушылар;

тұтынушылардың 2-тобы – электр энергиясын тұрмыстық мұқтаждар үшін пайдаланбай-
тын тұтынушылар; 

тұтынушылардың 3-тобы – мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғалар.

Электр энергиясын тұтынушылар топтары бойынша бөлшек саудада өткізудің 
сараланған шекті бағаларын есептеу 

4. Тұтынушылардың бірінші тобы үшін электр энергиясына сараланған шекті бағаны есеп-
теу Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды индексінің 
негізінде уəкілетті органның ведомствосы жəне/немесе уəкілетті орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшесі айқындайтын тұтынушылардың бірінші тобы үшін электр энергиясына 
шекті бағаның өзгеру коэффициенті ескеріле отырып, жүзеге асырылады жəне мына фор-
мула бойынша айқындалады:

Цсар1 = Zəрекет. * k , теңге/кВт.с (ҚҚС-сыз), мұндағы:
Zəрекет. – бірінші топ үшін қолданыстағы баға, теңге/кВтс (ҚҚС-сыз);
K – Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды индексінің 

негізінде уəкілетті органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомстволарының аумақтық 
бөлімшесі айқындайтын тұтынушылардың бірінші тобы үшін электр энергиясына шекті бағаның 
өзгеру коэффициенті. 

ЦсарI тұтыну көлеміне қарай сараланды. Бұл ретте, тұтынушы ЦсарI бойынша немесе оны 
тұтыну көлеміне қарай ақы төлеуді жүргізуге құқылы. 

5. Тұтынушылардың екінші тобы үшін электр энергиясына шекті бағаны есептеу (бар болған 
жағдайда) мына формула бойынша жүзеге асырылады: 

Цсар2 = ((Zi * Vжалпы жыл.) – (Цсар1 *V1) – (Цсар3 * V3)/V2, теңге/кВт.с (ҚҚС-сыз), мұндағы:
Vжалпы жыл. – энергиямен жабдықтау ұйымының электр энергиясын өткізудің жоспарла-

нып отырған жылдық көлемі, кВт.с.; 
V1 – тұтынушылардың бірінші тобы үшін электр энергиясының жоспарланып отырған 

көлемі, кВт.с.;
V2 – тұтынушылардың екінші тобы үшін электр энергиясының жоспарланып отырған 

көлемі, кВт.с.; 
V3 – тұтынушылардың үшінші тобы үшін электр энергиясының жоспарланып отырған 

көлемі, кВт.с.; 
6. Тұтынушылардың екінші тобы болмаған жағдайда тұтынушылардың үшінші тобы үшін 

электр энергиясына шекті бағаны есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады: 
Цсар 3 = ((Zi * Vжалпы жыл) – (Цсар1 *V1))/V3 теңге/кВт.с (ҚҚС-сыз).
7. Тұтынушылардың екінші тобы бар болған жағдайда тұтынушылардың үшінші тобы 

үшін электр энергиясына шекті бағаны есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады: 
Цсар3 = ((Zi * Vжалпы жыл) – (Цсар1 * V1) – (Цсар2 * V2)) / V3, теңге/кВт.с. (ҚҚС-сыз).

Қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің электр энергиясын тұтынушылар топ-
тары бойынша бөлшек саудада өткізуінің шекті бағаларын есептеудің бақылау үлгісі

Мысал:
Бастапқы деректер:
Zi = 16,50 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз)
Zəрекет = 14,00 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз)
K = 1,07 Vжалпы жыл = 2 377,8 млн.кВтс, оның ішінде:
VI = 750,8 млн.кВтс.
VIII = 1 627,0 млн.кВтс. 
тұтынушылардың екінші тобы үшін (бар болған жағдайда) электр энергиясына шекті бағаны 

есептеу үшін қосымша деректер:
VII = 800,0 млн.кВтс.
VIII = 827,0 млн.кВтс.
Цсар III = 15,28 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз).
1. Тұтынушылардың бірінші тобы үшін электр энергиясына шекті бағаны есептеу мына 

формула бойынша жүзеге асырылады: 
ЦсарI = Zəрекет. * k , теңге/кВтс. (ҚҚС-сыз) 
ЦсарI = 14,0 * 1,07 = 14,98
2. Тұтынушылардың екінші тобы болмаған жағдайда тұтынушылардың үшінші тобы үшін 

электр энергиясына шекті бағаны есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады: Цсар 
III = ((Zi * Vжалпы жыл) – (ЦсарI *VI))/VIII теңге/кВт.с (ҚҚС-сыз)

Цсар III = ((16,50 * 2 377,8) – (14,98 * 750,8))/1 627 = 17,20 теңге/кВт.с (ҚҚС-сыз).
3. Тұтынушылардың екінші тобы (бар болған жағдайда) үшін электр энергиясының шекті 

бағасын есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:ЦсарII = ((Zi * Vжалпы жыл ) – 
(ЦсарI * VI) – (ЦсарIII * VIII))/VII , теңге/кВт.с (ҚҚС-сыз);

ЦсарII = ((16,50 * 2 377,8) – (14,98 * 750,8) – (15,28 * 827,0))/800,0 = 19,19 теңге/кВт.с 
(ҚҚС-сыз).

Ескертпе:
Жеке тұлғалардың тұтыну көлеміне қарай электр энергиясына арналған тарифтерді энер-

гиямен жабдықтаушы ұйымдардың саралауы Қазақстан Республикасы Табиғи монополиялар-
ды реттеу агенттігі төрағасының 2009 жылғы 20 ақпандағы № 57-НҚ бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5602 болып тіркелген) 
Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке тұлғалардың 
оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 2 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16303 бо-
лып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 23 қаңтар            №27           Астана қаласы 

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде 
көзделмеген статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №258 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
 1. «Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 258 бұйрығына 
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10883 болып тіркелген, 2015 жылғы 
12 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде 
көзделмеген статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан 
əрі – Стандарт) осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде 
қазақ жəне орыс тілдерінде мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрінің міндетін атқарушы Р.ДƏЛЕНОВ

 «КЕЛІСІЛГЕН »
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрi
Д. Абаев  __________________
2018 жылғы 25 қаңтар

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 23 қаңтардағы №27 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы №258 бұйрығымен бекітілген

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық 
ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1 – тарау. Жалпы ережелер

1. «Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық 
ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық эко-
номика министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің Ақпараттық-есептеу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорны жəне оның облыстар, Астана мен Алматы қалалары бойынша фили-
алдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке жəне заңды тұлғалар үшін (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) көрсетілетін қызметті беруші арқылы баламалы негізде жүзеге асырылады.

2 – тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
 4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
Мемлекеттік корпорациядан немесе көрсетілетін қызметті берушіден қағаз жеткізгіште не 

электрондық форматта (сканерленген өтініш) жолданған біржолғы өтініш бойынша мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алған кезде мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін алған сəтке дейінгі 
рұқсат етілетін күту уақыты өтініш берілген сəттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күні;

2) Көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияға немесе көрсетілетін 
қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін рұқсат етілетін ең ұзақ күту уақыты 
– 15 (он бес) минут;

3) Көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік корпорацияда немесе көрсетілетін қызметті 
берушіде қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ күту уақыты – 20 (жиырма) минут.

Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде өтініштерді қабылдау 
күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік корпорация арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушіде мемлекеттік 

қызмет көрсету нəтижесі:
ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты беру;
осы Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес сұратылып отырған статистикалық ақпараттың жоқ 

екендігі туралы хабарлама;
осы Стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша 

мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде. 
Көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуы бойынша мемлекеттік қызмет көрсету 

нəтижесін электрондық нұсқада алу мүмкіндігі ұсынылады.
7. Мемлекеттік қызмет «Мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік монопо-

лия субъектісі өндіретін жəне (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) бағаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 199 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10161 болып тіркелген) 
бекітілген бағалар бойынша ақылы көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша пре-
йскурант Министрліктің www.economy.gov.kz., Министрліктің Статистика комитетінің (бұдан 
əрі – Комитет) www.stat.gov.kz жəне көрсетілетін қызметті берушінің www.statdata.kz интернет 
-ресурстарында орналастырылған.

Төлем тəсілі – қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз есеп айырысу. Төлем екінші деңгейдегі 
банктер арқылы берілген төлем шотына сəйкес жүргізіледі. Қолма-қол ақшасыз есеп айыры-
су бойынша төлем кезінде көрсетілетін қызметті алушы төлем шотының үзінді көшірмесінің 
нөмірін жəне күнін төлем тапсырмасында көрсетуі керек.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін;

2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда белгіленген 
жұмыс кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз, сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне нəтижелерді беру Мемлекеттік корпорация немесе көрсетілетін 
қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша 
«электрондық» кезек тəртібінде Мемлекеттік корпорация арқылы www.egov.kz «электрондық 
үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы электрондық кезекті броньдауға болады. 

9. Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға немесе көрсетілетін қызметті 
берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі (жеке тұлға 
жеке басты куəландыратын құжат бойынша; заңды тұлға өкілеттіктерін растайтын құжат бой-
ынша, немесе сенімхат бойынша):

1-кезең: 
 жеке жəне заңды тұлғалар үшін – осы Стандарттың 2 жəне 3-қосымшаларына сəйкес 

үлгілер бойынша өтініштер.
2-кезең:
жеке тұлғалар үшін: төлем туралы түбіртек;
 заңды тұлғалар үшін: төлемнің жүргізілгендігі туралы банк белгісі бар төлем тапсырмасы.
Мемлекеттік корпорация жұмыскері мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету кезінде, 

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін 
қызметті алушының келісімін алады.

 Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттар қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 

Мемлекеттік корпорация арқылы дайын құжаттарды беру тиісті құжаттардың 
қабылданғандығы туралы қолхат негізінде жеке басты куəландыратын құжатты ұсынған кезде 
(немесе нотариат растаған сенімхат бойынша оның өкілі) жүзеге асырылады. 

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

Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық емес тізбесін ұсынған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорация немесе көрсетілетін қызметті беруші жұмыскері өтініштерді 
қабылдаудан бас тартады жəне осы Стандарттың 4-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді. 

10. Көрсетілетін қызметті беруші мынадай жағдайларда:
1) егер сұратылып отырған статистикалық ақпарат құпия болып табылған немесе 

респонденттің келісімі болмаған жағдайда «Мемелекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 
наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сəйкес;

2) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігі анықталғанда;

3) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті, 
ұсынылған материалдар, объектілер, деректер жəне мəліметтер Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес келмегенде мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) олардың жұмыскерлерінің 

мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның жəне (немесе) олардың жұмыскерлерінің мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері 
бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданғанда шағым көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына немесе Комитет, Министрлік, Мемлекеттік корпорация басшысының 
атына не портал арқылы осы Стандарттың 7-тармағында көрсетілген Министрліктің, Комитеттің жəне 
көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурстарында 
орналастырылған мекенжайлар мен телефон нөмірлері бойынша беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, 
Министрліктің немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, Министрліктің немесе Мемлекеттік 
корпорацияның кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға 
жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның 
қабылданғанын растау болып табылады.

Мемлекеттік корпорация жұмыскері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда шағым Мемлекеттік 
корпорация басшысының атына беріледі. Мемлекеттік корпорация кеңсесіне қолма-қол, 
сондай-ақ поштамен түскен шағымның қабылданғанын растау оны тіркеу (мөртабан, кіріс 
нөмірі жəне тіркеу күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) 
болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, Министрліктің немесе Мемлекеттік 
корпорацияның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы www.kyzmet.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған мекенжайлар мен теле-
фондар арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағым бере алады. 

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4–тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін есепке ала отырып қойылатын 

өзге де талаптар
13. Тыныс-тіршілігін шектейтін организм функциялары үнемі бұзылып, денсаулығы 

нашарлаған көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттар 
қабылдау қажет болған жағдайда, 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығына хабар-
ласу арқылы Мемлекеттік корпорация жұмыскері тұрғылықты жеріне бару арқылы жүргізеді.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен мəртебесі ту-
ралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының жəне осы Стандарттың 7-тармағында 
көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурстарында орналастырылған 
көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайлары мен телефондары бойынша құжаттарды тол-
тыру жөнінде консультация алуға мүмкіндігі бар. 

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
нөмірі: 1414, көрсетілетін қызметті берушінің телефон нөмірлері, сондай-ақ мемлекеттік 
қызметті көрсету орнының мекенжайы осы Стандарттың 7 жəне 11-тармақтарында көрсетілген 
көрсетілетін қызметті берушінің, Комитеттің, Министрліктің жəне Мемлекеттік корпорацияның 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген 
статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша

Сұратылып отырған ақпараттың жоқ екендігі туралы хабарлама
20_____«___» ________________

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақпараттық-
есептеу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны 
Сіздің 20____жылғы №____сұрау салуыңызға_________ деректердің жоқ екендігін хабарлайды, 
себебі «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 26-бабының 5-тармағына сəйкес Сіз сұратып отырған ақпаратты тиісті мемлекеттік 
органдар дербес қалыптастырады жəне таратады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің орындаушысы ______________________________
             (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
____________________ (қолы)

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген 
статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2- қосымша

Жеке тұлғалар үшін өтініштің үлгісі
__________________________________ 

(көрсетілетін қызметті берушінің
______________________ толық атауы) 
 кімнен____________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, 
_________________________________
əкесінің аты (болған жағдайда) толық)

Өтініш

Осы өтініштің қосымшасына сəйкес _______________________________________________
____________________________________________________________________________
(статистикалық ақпаратты алу мақсаты, кезең, кезеңділік көрсетілсін)
үшін статистикалық ақпаратты _________________________________ беруіңізді сұраймын.
(мемлекеттік көрсетілетін қызметтің қажет етілетін нəтижесі көрсетілсін: электрондық 

немесе қағаз)
Қосымша ______ п.
Жеке тұлғаның деректемелері: 
Жеке куəліктің нөмірі ________________________________
ЖСН  _____________________________________________
Нақты мекенжайы___________________________________
Телефоны жəне факсы_______________________________
Электрондық мекенжайы _____________________________
 _____________  ____________________________________
(қолы, күні)         (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)

Өтінішке қосымша

Р/с № Статистикалық ақпараттың атауы Аумақтық бөлініс Кезең Кезеңділік

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген 
статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

3-қосымша

Заңды тұлғалар үшін өтініштің үлгісі
Заңды тұлғаның бланкісіне арналған орын

_______________________________________ 
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы) 

кімнен__________________________________ 
(заңды тұлғаның 

_______________________________________
толық атауы)

Өтініш
Осы өтініштің қосымшасына сəйкес _______________________________________________
___________________________________________________________________________

(статистикалық ақпаратты алу мақсаты, кезең, кезеңділік көрсетілсін)
үшін статистикалық ақпаратты _________________________________беруіңізді сұраймын.
(мемлекеттік көрсетілетін қызметтің қажет етілетін нəтижесі көрсетілсін:
электрондық немесе қағаз)
Қосымша: ______ п.
Заңды тұлғаның деректемелері:
БСН _____________________________________________
ЖСК   ____________________________________________
БСК  _____________________________________________
Заңды мекенжайы  _________________________________
Нақты мекенжайы __________________________________
Телефоны жəне факсы______________________________
Электрондық мекенжайы ____________________________

Басшы ________________ ___________________________.
    (қолы, мөр)       (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
Орынд.: _________________ Тел.: _________________

Өтінішке қосымша

Р/с № Статистикалық ақпараттың атауы Аумақтық бөлініс Кезең Кезеңділік

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген 
статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

4-қосымша

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

 не ұйымының атауы)
______________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

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

Республикасы Заңының 19-1-бабының 2-тармағының 2) тармақшасын жəне Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 52 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік -құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10883 болып тіркелген) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының қызмет 
қағидаларының 18-тармағын басшылыққа ала отырып, Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері 
Стандартта көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға бай-
ланысты «Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық 
ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін алу үшін қажетті құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады, атап айтқанда:

жоқ құжаттардың атаулары:
1)________________________________________; 
2)________________________________________.

Осы қолхат əр тарап үшін бір-бірден 2 данада жасалды.

(Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)   (қолы)
(Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері)

Орындаушы: (Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)_____________
Телефоны__________

Алдым: Көрсетілетін қызметті алушының тегі, 
аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
қолы __________                       20____ жылғы «___» _________ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 15 ақпан-
да Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16366 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 26 ақпан           №75          Астана қаласы 

«Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
кәсіпорындарда байқау кеңесін құру қағидаларын, байқау 

кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын 
талаптарды, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін 

конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен 
бұрын тоқтату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
20 ақпандағы №113 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
«Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кəсіпорындарда байқау кеңесін құру 

қағидаларын, байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарды, 
сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу жəне олардың өкілеттігін мерзімінен 
бұрын тоқтату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 113 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10503 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
кəсіпорындардағы байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарда:

1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Білім беру саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 

кəсіпорындардағы байқау кеңесіне сайланатын адамдарға қойылатын талаптар жоғары 
білімнің, сондай-ақ мынадай талаптардың бірінің:

1) білім беру саласында кемінде он жыл жұмыс тəжірибесінің;
2) білім беру саласындағы басшылық қызметте (заңды тұлға басшысы немесе оның орын-

басарлары) кемінде бес жыл тəжірибесінің;
3) білім беру саласындағы қоғамдық бірлестіктердің мүшесі болуын қамтиды.»;
мынадай мазмұндағы 1-1- тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 

кəсіпорындардағы байқау кеңесіне сайланатын адамдарға қойылатын талаптар жоғары білімнің, 
сондай-ақ мынадай талаптардың бірінің:

1) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша жəне (немесе) экономика/қаржы жəне 
(немесе) бизнес жəне (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тəжірибесінің; 

2) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша жəне (немесе) экономика/қаржы жəне 
(немесе) бизнес жəне (немесе) құқық саласындағы басшылық қызметте кемінде 3 жыл жұмыс 
тəжірибесінің;

3) денсаулық сақтау жəне (немесе) экономика жəне (немесе) бизнес жəне (немесе) құқық 
саласындағы қоғамдық бірлестіктердің мүшесі.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу жəне 
олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларында:

9 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«9. Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін нысанда жазылған);
2) мемлекеттік жəне орыс тіліндеріндегі түйіндеме;
3) өмірбаян (еркін нысанда жазылған);
4) үміткердің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың көшірмесі;
6) 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сəйкес 

жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы 

есепке алу комитетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы жəне сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтары жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, 
алдындағы жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) беруіне болады.».

10-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «_____________________ - мемлекеттік кəсіпорынның байқау кеңесі мүшелерінің кон-

курсы» жəне «____________ дейін ашуға болмайды» (шақыруда немесе мерзімдік басылымда 
көрсетілген конвертті ашу күні мен уақыты) деген сөздерді қамтуы тиіс.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Конкурстық өтінім шақыруда немесе мерзімдік басылымдағы ақпаратта көрсетілген 

мекенжай бойынша жіберіледі.»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Егер конкурсқа қатысуға Талаптарға сəйкес келетін төртеуден аз үміткер конкурстық 

өтінім берсе не конкурстық өтінімдер түспесе немесе қайтарылып алынса, онда Конкурстық 
комиссия конкурсты өткізілмеді деп санайды жəне қайта конкурс өткізу туралы шешім 
қабылдайды.».

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

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

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі баспа жəне 
электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдары-
на, сондай-ақ ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрі міндетін атқарушы Р.ДƏЛЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі  Денсаулық сақтау министрі
 ________ Е. Сағадиев  ________ Е. Біртанов
2018 жылғы___________  2018 жылғы___________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 19 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16630 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 15 қаңтар        №25          Астана қаласы

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 
бөліністерін жиһазбен, керек-жарақпен, қағазбен, 

мүкәммалмен, жабдықпен, спорттық және шаруашылық 
мүлікпен жабдықтаудың заттай нормаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 69-бабының 
2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының бөліністерін 
жиһазбен, керек-жарақпен, қағазбен, мүкəммалмен, жабдықпен, спорттық жəне шаруашылық 
мүлікпен жабықтаудың заттай нормалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Тыл департаменті (Қ.Ə. Сұлтанбаев) 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

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

4) осы бұйрық ресми жаряланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары полиция генерал-майоры Б.Б. Бисенқұловқа жəне Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Тыл департаментіне (Қ.Ə. Сұлтанбаев) жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
полиция генерал-полковнигі Қ.ҚАСЫМОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
______________Б. Сұлтанов
2018 жылғы 18 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2018 жылғы 15 қаңтардағы №25 бұйрығымен бекітілген

 
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының бөліністерін жиһазбен, керек-

жарақпен, қағазбен, мүкəммалмен, жабдықпен, спорттық жəне шаруашылық мүлікпен 
жабдықтаудың заттай нормалары

1-кесте. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметтік үй-жайларына 
арналған  

Р/с 
№ 

Мүлік, мүкəммал жəне құрал-
жабдықтың атауы

Өлшем 
бірлігі

Пайдалану 
мерзімі

Саны Қолдану саласы

1 2 3 4 5 6
1. Ішкі істер министрінің, министрдің орынбасарларының, аппарат басшысының, 

комитеттер төрағаларының, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының ІІД, ҚАЖД, 
ТЖД жəне Көліктегі ІІД бастықтарының кабинеттері

1 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік елтаңбасы

дана 10 жыл 1 тек бастықтарға

2 Тутұғыры бар Қазақстан Рес-
пуб  ликасының Мемлекеттік туы

дана 10 жыл 1 тек бастықтарға

3 Кілем төсеніш (кілем) дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
4 Сейф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
5 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
6 Бейнеплеер дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
7 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
8 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
9 Кеңсе урнасы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
10 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Демалыс бөлмесі
11 Тоңазытқыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
12 Диспенсер дана 4 жыл 1 бөлмеге
13 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
14 Кеңсе урнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
15 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
16 Кілем төсеніш (кілем) дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Душ бөлмесі
17 Душ кабинасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
18 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
19 Шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
20 Резеңке кілемше дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
Ішкі істер министрінің, министрдің орынбасарларының, аппарат басшысының, ко-
митеттер төрағаларының, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының ІІД, ҚАЖД, 

ТЖД жəне Көліктегі ІІД бастықтарының қабылдау бөлмелері
21 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
22 Тоңазытқыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
23 Диспенсер дана 4 жыл 1 кабинетке
24 Қысқа толқынды пеш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
25 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

26 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

27 Кілем төсеніш (кілем) дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
28 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
29 Киім iлгiш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
30 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

2. Ахуалдық зал
31 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік елтаңбасы 
дана 10 жыл 1 залға

32 Тутұғыры бар Қазақстан Рес-
пуб ликасының Мемлекеттік туы

дана 10 жыл 1 залға

33 Отырыстарға арналған мəжіліс 
үстелі

дана 6 жыл 6 ай 1 залға

34 Жұмыс креслосы дана 6 жыл 6 ай 20 залға
35 Компьютер үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 залға
36 Мінбе дана 6 жыл 6 ай 1 залға
37 Кеңсе орындықтары дана 6 жыл 6 ай 50 залға
38 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 2 залға
39 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
40 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 залға
41 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

3. Келіссөздерге арналған бөлме
42 Жұмсақ жиһаз (1 диван 2 

кресло)
жиынтық 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

43 Дөңгелек мəжіліс үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
44 Жұмыс креслосы дана 6 жыл 6 ай 10 бөлмеге
45 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
46 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
47 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

4. Комитеттер төрағалары орынбасарларының, ҚР ІІМ департаменттері 
бастықтарының жəне олардың орынбасарларының, облыстардың, Астана, Алматы 

қалаларының ІІД, ҚАЖД, ТЖД жəне Көліктегі ІІД бастықтары орынбасарларының 
жəне ҚР ІІМ дербес басқармалар бастықтарының кабинеттері

48 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
49 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
50 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
51 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
52 Кілем төсеніш (кілем) дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
53 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Демалыс бөлмесі
54 Диспенсер дана 4 жыл 1 бөлмеге
55 Тоңазытқыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
56 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
57 Кеңсе урнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
58 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Комитеттер төрағалары орынбасарларының, ҚР ІІМ департаменттері 
бастықтарының жəне олардың орынбасарларының, облыстардың, Астана, Алматы 
қалаларының ІІД, ҚАЖД, ТЖД бастықтары орынбасарларының, Көліктегі ІІД жəне ҚР 

ІІМ дербес басқармалар бастықтарының қабылдау бөлмелері
59 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
60 Қысқа толқынды пеш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
61 Кілем төсеніш (кілем) дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
62 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
63 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

5. ҚР ІІМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының ІІД, ҚАЖД, ТЖД жəне Көліктегі 
ІІД басқармалары, бөлімдері, бөлімшелері бастықтарының кабинеттері

64 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
65 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 тек басқарма 

бастықтары үшін
66 Диспенсер дана 4 жыл 1 кабинетке
67 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
68 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
69 Кеңсе урнасы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
70 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

6. ҚР ІІМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының ІІД, ҚАЖД, ТЖД жəне Көліктегі 
ІІД аппараттары қызметкерлерінің кабинеттері

71 Сейф дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
72 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
73 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
74 Диспенсер дана 4 жыл 1 кабинетке
75 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
76 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

7. Психоэмоционалды релаксация кабинеті
77 Жұмсақ жиһаз (1 диван 2 

кресло)
жиынтық 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

78 Журнал үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
79 Арқалығы биік жиналмалы жар-

тылай жұмсақ орындық 
дана 6 жыл 6 ай 10 кабинетке

80 «Мультипсихометр» 
психодиагностикалық кешенді 
бағдарлама аппараты

дана 5 жыл 1 кабинетке

81 Релаксациялық дыбысбей-
неконтенті бар шағын бейне 
көзілдірік

дана 4 жыл 1 кабинетке

82 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

(Соңы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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83 Музыкалық орталық дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
84 Релаксация креслосы дана 6 жыл 6 ай 4 кабинетке
85 Аудиовизуалды стимулятор жиынтық 5 жыл 2 кабинетке
86 Сенсорлы бөлме жиынтық 5 жыл 1 кабинетке
87 Интерактивті тақта дана 4 жыл 1 кабинетке
88 Терезені қараңғылауға 

арналған перде (ролл-штор)
жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

89 Психологиялық күйзелісті 
басуға арналған су мен ауа 
бейнеленген релаксациялық 
ландшафт 

дана 5 жыл
1

кабинетке

90 Гимнастикалық маттар (2 х 
1,5 метр)

дана 4 жыл 4 кабинетке

91 Жаттығуға арналған кілемше дана 4 жыл 10 кабинетке
92 Кілем (3 х 3,5 метр) дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
93 Айна (2 х 1,5 метр) дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
94 Аутотренингке арналған 

аудиобағдарлама 
дана 4 жыл 6 кабинетке

95 Проектор жəне проекциялық 
экран

дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

96 Ауа ылғалдағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
97 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
98 Массаж құрал-жабдықтары жиынтық 4 жыл 1 кабинетке
99 Релаксация жəне ынталандыру 

аппараттарының жиынтығы
жиынтық 4 жыл 1 кабинетке

8. ҚР ІІМ мемлекеттік мекемелері бастықтарының жəне орынбасарларының 
кабинеттері

100 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік елтаңбасы 

дана 10 жыл 1 тек бастықтарға

101 Тутұғыры бар Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
туы

дана 10 жыл 1 тек бастықтарға

102 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
103 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
104 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
105 Диспенсер дана 4 жыл 1 кабинетке
106 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
107 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
108 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

ҚР ІІМ мемлекеттік мекемелері қызметкерлерінің кабинеттері
109 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
110 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кассаға
111 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
112 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
113 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

ҚР ІІМ мемлекеттік мекемелерінің жеке құрамын оқытуға арналған бөлмелер
114 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
115 Жұмыс креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
116 Аудиториялық үстел дана 6 жыл 6 ай 30 бөлмеге
117 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 30 бөлмеге
118 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
119 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
120 Сыныптық тақта дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
121 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 3 адамға
122 Киім iлгiш дана 6 жыл 6 ай 5 бөлмеге
123 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
124 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
125 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
9. ҚР ІІМ мемлекеттік мекемелерінің кезекші бөлімдері мен стационарлық бекеттері
126 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 2 кабинетке
127 Жұмыс креслосы дана 6 жыл 6 ай 2 кабинетке
128 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 12 кабинетке
129 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
130 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
131 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
132 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
133 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
134 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
135 Үстел шамы дана 10 жыл 1 кабинетке
136 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 2 кабинетке
137 Жиылмалы саты дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

Демалыс бөлмесі
138 Демалуға арналған кресло дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
139 Кереует (матрасы бар) дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
140 Кереует жаны тумбасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
141 Журнал үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
142 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
143 Теледидар тумбасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
144 Диспенсер дана 4 жыл 1 бөлмеге
145 Қысқа толқынды пеш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
146 Тоңазытқыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
147 Киім iлгiш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
148 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
149 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
150 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
10. Көші-қон полициясы бөліністеріне келушілерді (шетел азаматтарын) қабылдау 

залы
151 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 залға
152 Журнал үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 залға
153 Компьютер үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 компьютерге
154 Кеңсе креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 залға
155 Демалуға арналған кресло дана 6 жыл 6 ай 2 залға
156 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 10 залға
157 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
158 Диспенсер дана 4 жыл 1 залға
159 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 залға
160 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 залға
161 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 залға
162 Киім iлгiш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
163 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 2 залға
164 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Шетел азаматтарына жəне Қазақстан Республикасы азаматтарына арналған күту 
залы

165 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 залға
166 Журнал үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 залға
167 Демалуға арналған кресло дана 6 жыл 6 ай 2 залға
168 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 10 залға
169 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
170 Диспенсер дана 4 жыл 1 залға
171 Киім iлгiш дана 6 жыл 6 ай 2 залға
172 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 залға
173 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
174 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 2 залға

11. Мұрағатты жəне құжаттамаларды сақтауға арналған бөлме
175 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
176 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
177 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
178 Картотека шкафы дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
179 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге

12. Кітапхана
180 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
181 Аудитория үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
182 Жұмыс креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
183 Орындық дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
184 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
185 Киім iлгiш дана 6 жыл 6 ай 5 кітапханаға
186 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
187 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
188 Диапроектор дана 8 жыл 3 ай 1 кітапханаға
189 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
190 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға

13. Душ жəне ванна бөлмелері
191 5 ілгекті қабырғалық киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 3 бөлмеге
192 Қалың перде жиынтық 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
193 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Киім шешетін бөлме
194 5 ілгекті қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 2 шешінетін орынға
195 Кір киімдерге арналған қобди дана 10 жыл 2 шешінетін орынға
196 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
197 Ағаш сəкі дана 6 жыл 6 ай 3 шешінетін орынға

14. Жұмыс бөлмесі (персоналдың)
198 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
199 Орындықтар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
200 Электр кептіргіш дана 4 жыл 1 бөлмеге
201 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
202 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
203 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
204 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

15. Киімді жəне іш киімді дезинфекциялық өңдеу бөлмесі
205 Өндірістік үстел дана 10 жыл 2 бөлмеге
206 Стационарлық сөре дана 10 жыл 2 бөлмеге
207 Кір жуу машинасы дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
208 Іш киімге арналған қобди дана 10 жыл 2 бөлмеге
209 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
210 Дезинфекциялық бу формалин-

денген электр камера
дана 10 жыл 1 бөлмеге

211 Электр кептіргіш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
212 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
213 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
214 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
215 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

16. Шаруашылық меңгерушісі мен қоймашының бөлмесі
216 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
217 Орындық дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
218 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 3 адамға
219 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
220 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
221 Электр үтік дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
222 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

17. Төсек-орын жабдықтарының қоймасы
223 Өндірістік үстел дана 10 жыл 1 қоймаға
224 Орындық дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
225 Стационарлық сөре дана 10 жыл 3 қоймаға
226 Төсек-орын жабдықтарына 

арналған қобди
дана 10 жыл 4 қоймаға

227 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
18. Қатты мүкəммал, кеңсе, шаруашылық жəне басқа да керек-жарақтар қоймасы

228 Өндірістік үстел дана 10 жыл 1 қоймаға
229 Стационарлық сөре дана 10 жыл 8 қоймаға
230 Стационарлық саты дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға
231 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
19. Жол-патрульдік полициясы əкімшілік комиссиясының, анықтаушылардың, көлік 

іздеу жөніндегі инспекторлардың, ЖПП саптық бөліністерінің инспекторларының 
жəне взвод командирлерінің кабинеттері

232 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
233 Компьютер үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 компьютерге
234 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
235 Кеңсе креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
236 Орындық дана 6 жыл 6 ай 6 кабинетке 
237 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 3 адамға
238 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 3 адамға
239 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
240 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 2 кабинетке
241 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Əкімшілік полиция тіркеу-емтиханы бөліністеріне келетін адамдарды қабылдау залы
242 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 залға
243 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 2 залға
244 Театр орындығы дана 6 жыл 6 ай 4 тіркеу залына
245 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 тіркеу залына
246 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 2 залға
247 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Əкімшілік полиция тіркеу-емтиханы бөліністеріндегі мұрағатты жəне нөмірлік 
белгілерді сақтауға арналған бөлме

248 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
249 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
250 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
251 Картотека шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
252 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
Əкімшілік полицияның тіркеу-емтиханы бөліністеріндегі қатаң есептегі бланкілерді 

сақтауға арналған бөлме
253 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
254 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
255 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

256 Картотека шкафы дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
257 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
Əкімшілік полицияның тіркеу-емтиханы бөліністерінде емтихан қабылдайтын зал

258 Аудитория үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 залға
259 Компьютер үстелі дана 6 жыл 6 ай 30 залға
260 Кеңсе креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 залға
261 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
262 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 30 залға
263 Киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 5 залға
264 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
265 Картотека шкафы дана 6 жыл 6 ай 2 залға
266 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 2 залға

20. Ішкі істер органдары бөліністерінің жүргізуші құрамының бөлмесі
267 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 10 бөлмеге
268 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
269 Картотека шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
270 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
271 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
272 Киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
273 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

21. Медицина қызметкерінің кабинеті
274 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
275 Кеңсе орындығы дана 6 жыл 6 ай 2 кабинетке
276 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
277 Медициналық кушетка дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
278 Картотека шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
279 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
280 Медикаменттерге арналған 

шкаф
дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

22. Ішкі істер органдары бөліністерінің қару сақтауға арналған бөлмесі
281 Əмбебап пирамида (ұяшық) дана 6 жыл 6 ай 1 1 ұяшық 1 бірлік 

қаруға
282 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
283 Жартылай жұмсақ орындықтар дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
284 Терезе қақпақтары жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
285 Электр шамы дана 5 жыл 2 бөлмеге
286 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
287 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 10 мылтыққа

20 автоматқа
75 тапаншаға

288 Кілттерден тез арылуға 
арналған қондырғы

дана 6 жыл 6 ай 1 əр қару бөлмесіне

Қару тазалауға арналған бөлме
289 Қару тазалауға арналған үстел 

(орын) 
дана 6 жыл 6 ай 1 қаруды алу (тазалау) 

бөлмесінің əрбір 
4 шаршы метріне

290 Оқ тұтқыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
291 Сүрту-майлау материалдарын 

жинауға арналған металл жəшік
дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

292 Сүрту-майлау материалдарына 
арналған шкаф

дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

293 Терезе қақпақтары жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
294 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
295 Орындық дана 6 жыл 6 ай 5 бөлмеге

Ішкі істер органдары бөліністерінің қару-жарақ қоймасы
296 Əмбебап пирамида (ұяшық) дана 6 жыл 6 ай 1 1 ұяшық 1 бірлік 

қаруға 
297 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға
298 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 2 қоймаға
299 Терезе қақпақтары жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
300 Электр шамы дана 5 жыл 2 қоймаға
301 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
302 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 10 мылтыққа

20 автоматқа
75 тапаншаға

303 Кілттерден тез арылуға 
арналған қондырғы

дана 6 жыл 6 ай 1 əр қару бөлмесіне

304 Құжаттама тақтасы дана 6 жыл 6 ай 3 қоймаға
305 Мүкəммалы бар өрт сөндіру 

тақтасы
дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға

305 Құмы бар жəшік дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға
307 Өрт сөндіргіш дана 6 жыл 6 ай 3 қоймаға

23. Тыл мүлкі
308 Шатыр жиынтық 10 жыл 1 40 қызметкерге
309 Штабтық шатыр жиынтық 10 жыл 1 бөлініске
310 Қосалқы мақсаттағы шатыр жиынтық 10 жыл 1 бөлініске
311 Кереует дана 10 жыл 1 əрбір қызметкерге
312 Жылыту пеші жиынтық 10 жыл 1 шатырға
313 Биоəжетхана жиынтық 10 жыл 1 20 қызметкерге
314 Далалық қол жуғыш дана 10 жыл 1 20 қызметкерге
315 Қосымша қуаттандыру көзі  

жиынтық
10 жыл 2 бөлініске

316 Жиналмалы үстел дана 10 жыл 1 6 қызметкерге
317 Жиналмалы орындық дана 10 жыл 1 əрбір қызметкерге
318 Периметрді сырттай 

жарықтандыруға арналған 
прожектор

дана 10 жыл 8 бөлініске

319 Өрт сөндіргіш  дана 10 жыл  1 əрбір қызметкерге
 Ескертпе: 
Жедел жағдай шиеленіскен, дағдарыс жағдайы туындаған жəне төтенше жағдай енгізілген 

жағдайда ішкі істер органдары бөліністерінің жұмылдырылған жиынтық жасақтар жəне білім 
беру ұйымдары, сондай-ақ барлық жеке құрам тыл мүлкімен қамтамасыз етіледі. ҚР ІІМ-нің 
қоймаларында 2000 қызметкер есебінен тыл мүлкінің резерві құрылады. Қызмет атқару үшін 
саптық бөліністер қызметкерлері өрт сөндіргішпен қамтамасыз етіледі.

2-кесте. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына 
арналған 

Р/с
№ 

Мүлік, мүкəммал жəне құрал-
сайман атауы

Өлшем 
бірлігі

Пайдалану 
мерзімі

Саны Қолдану са-
ласы

1 2 3 4 5 6
1. Оқу үй-жайлары

Сынып бөлмесі (аудиториялар)
1 Оқытушыға арналған бір тумба-

лы үстел
дана 6 жыл 6 ай 1 сыныпқа

2 Оқытушыға арналған жартылай 
жұмсақ орындық

дана 6 жыл 6 ай 1 сыныпқа

3 Екі орындық аудитория үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 2 адамға
4 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға 
5 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 сыныпқа
6 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 сыныпқа
7 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
8 Қараңғылауға арналған 

механикаландырылған жетегі 
бар перде

жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

9 Сынып тақтасы дана 6 жыл 6 ай 1 сыныпқа
Арнайы кабинеттер мен зертханалар

10 Оқытушыға арналған бір тумба-
лы үстел

дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

11 Оқытушыға арналған жартылай 
жұмсақ орындық

дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

12 Əмбебап үстелдер дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
13 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
14 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
15 Қараңғылауға арналған 

механикаландырылған жетегі 
бар перде

жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

16 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
17 Қабырғалық сынып тақтасы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
18 Тасымалы сынып тақтасы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
19 Тумба дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

 Дəріс залдары
20 Мəжіліске (президиумға) арналған 

үстел
дана 6 жыл 6 ай 1 залға

21 Пюпитрі бар театр креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 залға
22 Кинопроекциялық аппаратқа 

арналған үстел
дана 6 жыл 6 ай 1 залға

23 Президиумға арналған жұмсақ 
орындық

дана 6 жыл 6 ай 10 залға

24 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
25 Оқу фильмдерін көрсетуге 

арналған тасымалы киноэкран 
дана 6 жыл 6 ай 1 залға

26 Қараңғылауға арналған механи  -
каландырылған жетегі бар перде

жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

27 Қабырғалық сынып тақтасы дана 6 жыл 6 ай 1 залға
28 Кафедра-мінбе дана 10 жыл 1 залға
29 Тумба дана 6 жыл 6 ай 1 залға

Кітапхана
30 Əмбебап витриналар дана 6 жыл 6 ай 2 абонементке
31 Қабырға витриналары дана 6 жыл 6 ай 2 кітапханаға
32 5-6 ілмекті еденге қоятын (қабырға) 

киім ілгіш 
дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға

33 Пошта таразысы дана 5 жыл 1 кітапханаға
34 Диапроектор дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
35 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
36 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 2 кітапханаға
37 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 2 кітапханаға
38 Кітапханалық есептеу құрылғысы дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
39 Əмбебап сөре дана 10 жыл 20 1000 кітапқа
40 Кітап беруге арналған мінбе үстел дана 10 жыл 1 кітапханаға
41 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
42 Көтерілетін-айналатын орындық дана 6 жыл 6 ай 2 кітапханаға
43 Электр шаңсорғыш дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
44 Кітап бөлгіш дана 6 жыл 6 ай 50 1000 кітапқа
45 Жиналмалы саты дана 6 жыл 6 ай 1 20000 кітапқа
46 Құжаттарды тігуге арналған машина дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
47 Жартылай автоматты нөмірлегіш дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
48 Тумба дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
49 Кеңсе шкафы дана 6 жыл 6 ай 2 кітапханаға
50 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
51 24 ұяшықты каталог шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 20000 кітапқа
52 Экранға арналған таған дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
53 Журнал этажеркалары дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
54 Газет этажеркалары дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
55 Эпидиаскоп дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
56 Тасымалы экран дана 6 жыл 6 ай 1 кітапханаға
57 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Оқу залы
58 Əмбебап витриналар дана 6 жыл 6 ай 2 залға
59 Қабырға витриналары дана 6 жыл 6 ай 1 залға
60 Аудитория үстелдері дана 6 жыл 6 ай 1 4 шаршы метрге
61 Орындық дана 6 жыл 6 ай 2 1 үстелге
62 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 залға
63 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 залға
64 Кітап беруге арналған мінбе үстел дана 10 жыл 1 залға
65 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
66 Үстел шамы дана 10 жыл 1 залға
67 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Оқытушыларға арналған кабинет
68 Киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
69 Динамикалық дауыс зорайтқыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
70 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
71 Үстел шамы дана 10 жыл 1 1 үстелге
72 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
73 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
74 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
75 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
76 Кеңсе шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 3 адамға
77 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 2 адамға

Оқу құралдарының қоймасы
78 Тік (қабырға) киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға
79 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 2 қоймаға
80 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға
81 Сөрелер дана 10 жыл 1 қоймаға

Препараторлық бөлме
82 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
83 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 3 үй-жайға
84 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
85 Зертханалық үстел дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
86 Сөрелер дана 10 жыл 1 үй-жайға
87 Кеңсе шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
88 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

2. Қызметтік кабинеттер
Білім беру ұйымдары бастығының (орынбасарларының, көмекшілерінің) кабинеті
89 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік елтаңбасы
дана 10 жыл 1 тек бастықтарға

90 Тутұғыры бар Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік туы

дана 10 жыл 1 тек бастықтарға

91 Кілем төсеніш (кілем) метр 6 жыл 6 ай 5 кабинетке
92 Үстел шамы дана 10 жыл 1 кабинетке
93 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
94 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 18 кабинетке
95 Екі тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
96 Мəжіліс үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
97 Жұмыс креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
98 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
99 Қазақстан Республикасының 

географиялық, əлем картасы, 
дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

100 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
101 Теледидар тумбасы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
102 Диспенсер дана 4 жыл 1 кабинетке
103 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
104 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
105 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
106 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

Факультеттер, кафедралар, циклдар бастықтарының жəне олардың 
орынбасарларының кабинеті

107 Динамикалық дауыс зорайтқыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
108 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
109 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 10 кабинетке
110 Екі тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
111 Жұмыс креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
112 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
113 Қазақстан Республикасының 

географиялық, əлем картасы
дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

114 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
115 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
116 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
117 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 2 адамға

Бөлім бастықтарының жəне олардың орынбасарларының кабинеттері
118 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 5 кабинетке
119 Екі тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
120 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
121 Қазақстан Республикасының 

географиялық, əлем картасы
дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

122 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
123 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
124 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
125 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 2 адамға

Бөлімдер мен қызметтердің жұмыс бөлмелері
126 Киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
127 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 4 кабинетке
128 Келушілерге арналған кресло дана 6 жыл 6 ай 3 кабинетке
129 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
130 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
131 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
132 Кеңсе шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
133 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 тек бухгалтерия 

кассирлері үшін
134 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

Психолог жəне полиграфолог мамандарын дайындауға арналған психологиялық 
жұмыстар орталығының кабинеті

135 Ақпараттардың нақтылығын 
анықтайтын арнайы техникалық 
құрал-жабдық (полиграф)

жиынтық 5 жыл 1 кабинетке

136 Тексеруге арналған арнайы кресло жиынтық 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
137 Арнайы жапқыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
138 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
139 Əмбебап психодиагностикалық 

кешен
дана 5 жыл 1 кабинетке

140 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
141 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

Психоэмоционалды релаксация кабинеті
142 Жұмсақ жиһаз (1 диван 2 кресло) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
143 Журнал үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
144 Арқалығы биік жиналмалы жарты-

лай жұмсақ орындық
дана 6 жыл 6 ай 2 кабинетке

145 «Мультипсихометр» психодиаг-
ностикалық кешенді бағдарлама 
аппараты

дана 5 жыл 1 кабинетке

146 Релаксация дыбысбейнеконтенті 
бар шағын бейне көзілдірік

дана 4 жыл 1 кабинетке

147 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
148 Музыкалық орталық дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
149 Релаксация креслосы дана 6 жыл 6 ай 2 кабинетке
150 Аудиовизуалды стимулятор жиынтық 5 жыл 1 кабинетке
151 Сенсорлы бөлме жиынтық 5 жыл 1 кабинетке
152 Интерактивті тақта дана 4 жыл 1 кабинетке
153 Терезені қараңғылауға арналған 

перде (ролл-штор)
жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

154 Психологиялық күйзелісті басуға 
арналған су мен ауа бейнеленген 
релаксациялық ландшафт 

дана 5 жыл 1 кабинетке

155 Гимнастикалық маттар (2 х 1,5 
метр)

дана 4 жыл 2 кабинетке

156 Жаттығуға арналған кілемше дана 4 жыл 2 кабинетке
157 Кілем (3 х 3,5 метр) дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
158 Айна (2 х 1,5 метр) дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
159 Аутотренингке арналған 

аудиобағдарлама 
дана 4 жыл 1 кабинетке

160 Проектор жəне проекциялық экран дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
161 Ауа ылғалдағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
162 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
163 Массаж құрал-жабдықтары жиынтық 4 жыл 1 кабинетке
164 Релаксация жəне ынталандыру 

аппараттарының жиынтығы
жиынтық 4 жыл 1 кабинетке

 Білім беру ұйымдарының кезекші бөлмесі
165 Динамикалық дауыс зорайтқыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
166 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
167 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
168 Аппаратураға арналған үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
169 Жедел байланыс станциясы (ра-

диостанция)
дана 8 жыл 3 ай 1 кезекші бөлімге 

170 Коммутатор үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
171 Кереует-кресло (жиылмалы) дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
172 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
173 Сүлгілерге арналған ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
174 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
175 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
176 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

3. Қоғамдық ұйымдастыру бөлмелері
177 Орындық дана 6 жыл 6 ай 10 бөлмеге
178 Екі тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
179 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
180 Қазақстан Республикасының, 

географиялық, əлем картасы
дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

181 Теледидар тумбасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
182 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
183 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
184 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
185 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
186 Картина дана 10 жыл 1 бөлмеге

4. Курсанттар мен тыңдаушылардың туысқандарымен кездесуіне арналған 
бөлмелер

187 Жартылай жұмсақ диван дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
188 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
189 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 10 бөлмеге
190 Төртбұрышты үстелдер дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
191 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
192 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
193 Картина дана 10 жыл 1 бөлмеге

5. Қарауыл үй-жайы 
Қарауыл бастығының кабинеті

194 Динамикалық дауыс зорайтқыш дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
195 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
196 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
197 Жиналмалы кресло дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
198 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
199 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке
200 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 кабинетке

Қарауыл жеке құрамына арналған жалпы бөлме
201 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
202 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
203 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
204 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
205 Қару тазалауға арналған үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
206 Сыныптық үстел дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
207 Сүлгілерге арналған ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
208 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
209 Пирамида дана 6 жыл 6 ай 1 1 ұяшық 

1 адамға 
210 Жиналмалы кресло дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
211 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
212 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
213 Шаруашылық шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
214 Металл (оқ-дəрілерге арналған) 

шкаф 
дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

215 Əмбебап витриналар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
216 Шахмат жиынтық 4 жыл 1 бөлмеге
217 Шашка жиынтық 4 жыл 1 бөлмеге
218 Домино жиынтық 4 жыл 1 бөлмеге

Бақылау-өткізу пункті
219 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 пунктке
220 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 пунктке
221 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 2 пунктке
222 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

6. Қосалқы жəне қосымша үй-жайлар
Вестибюль-гардероб

223 Киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
224 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
225 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 вестибюльге
226 Журнал үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
227 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 10 үй-жайға
228 Кеңсе креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
229 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Шаштараз
230 Киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
231 Сүлгілерге арналған ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 залға
232 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 1 шеберге
233 Үстел дана 6 жыл 6 ай 1 залға
234 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 5 залға
235 Тумба дана 6 жыл 6 ай 1 1 шеберге
236 Шаштараз креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 1 шеберге
237 Шаруашылық шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 залға
238 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Сақтау орындары, қоймалар
239 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
240 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
241 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 3 үй-жайға
242 Өндірістік үстел дана 10 жыл 1 үй-жайға
243 Сөрелер дана 10 жыл 1 үй-жайға

Қазандықтар
244 Сүлгілерге арналған ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
245 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
246 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 4 үй-жайға
247 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға

Шеберхана
248 Сүлгілерге арналған ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
249 Сөрелер дана 10 жыл 1 үй-жайға
250 Тігін шеберханаларына арналған 

айна
дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға

251 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
252 Өндірістік үстел дана 10 жыл 2 үй-жайға
253 Орындық дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
254 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
255 Жеке киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 1 ұяшық 

1 адамға 
256 Шаруашылық шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 

7. Ас-үй нарядына арналған демалу бөлмесі
257 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
258 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
259 Төртбұрышты үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
260 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 5 бөлмеге

261 Тумба дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
262 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
263 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Душ бөлмесі
264 Киім шкафы (секциялар) дана 6 жыл 6 ай 1 шешінетін 

орынға 
бөліктер саны 

бойынша
265 Орындық дана 6 жыл 6 ай 3 шешінетін 

орынға
266 Қатты диван (орын) дана 6 жыл 6 ай 1 шешінетін 

орынға
8. Буфет – дүкен

267 Еден киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 
268 Сүлгілерге арналған ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 
269 Буфет витринасы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 
270 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 
271 Төртбұрышты үстел дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 
272 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 2 үй-жайға 
273 Тауарға арналған сөрелер дана 10 жыл 1 үй-жайға 
274 Орындықтары бар 4 орындық 

тамақтану үстелі
жиынтық 6 жыл 6 ай 10 үй-жайға 

275 Орындық дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 
276 Картиналар дана 10 жыл 4 үй-жайға 
277 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
278 Шаруашылық шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 
279 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға 

9. Клуб үй-жайы
Фойе-вестибюль

280 Киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 фойеге 
281 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 200 орындық 

залға 
282 Жұмсақ диван дана 6 жыл 6 ай 10 фойеге
283 Журнал үстелі дана 6 жыл 6 ай 4 фойеге
284 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 40 залға
285 Жартылай жұмсақ кресло дана 6 жыл 6 ай 10 залға
286 Карниз дана 6 жыл 6 ай 1 терезеге
287 Картиналар дана 10 жыл 2 фойеге
288 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Көрермендер (акт) залы
289 Пюпитрі бар театр креслосы дана 6 жыл 6 ай 1 1 көрерменге
290 Карниз дана 6 жыл 6 ай 1 терезеге
291 Есік перделері жиынтық 6 жыл 6 ай 1 есікке
292 Оркестрге арналған орындықтар дана 6 жыл 6 ай 30 залға
293 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 залға

Сахна
294 Президиум үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 сахнаға
295 Президиум орындықтары дана 6 жыл 6 ай 30 сахнаға
296 Сахна мінбесі дана 10 жыл 1 сахнаға

Əртістер бөлмесі
297 Айна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
298 Қабырға сағаты дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
299 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
300 Карниз жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
301 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
302 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
303 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
304 Оркестр трубалары дана 7 жыл 2 оркестрге
305 Оркестр тəрелкелері жиынтық 5 жыл 1 оркестрге
306 Саксофон баритон дана 7 жыл 2 оркестрге
307 Саксофон-альт дана 7 жыл 2 оркестрге
308 Саксофон тенор дана 7 жыл 2 оркестрге
309 Концерттік пюпитрлер дана 7 жыл 25 оркестрге
310 Кіші барабан дана 5 жыл 1 оркестрге
311 Тромбон дана 7 жыл 1 оркестрге
312 Тенор дана 7 жыл 1 оркестрге
313 Альт-хорн дана 7 жыл 1 оркестрге
314 Домбра дана 2 жыл 4 оркестрге
315 Домбра-прима дана 5 жыл 2 оркестрге
316 Домбра-бас дана 7 жыл 1 оркестрге
317 Прима - қобыз дана 7 жыл 1 оркестрге
318 Шертер дана 7 жыл 1 оркестрге
319 Аса таяқ дана 7 жыл 1 оркестрге
320 Концерттік баян дана 7 жыл 1 оркестрге
321 Дауылпаз дана 7 жыл 1 оркестрге
322 Вокалға арналған дыбыс күшейткіш 

аппаратуралар 
жиынтық 7 жыл 1 оркестрге

323 Акустикалық əсерлі қоңдырғылар жиынтық 7 жыл 2 оркестрге
324 Микшерлік пульт жиынтық 7 жыл 1 оркестрге
325 Тұғырлы микрофон жиынтық 7 жыл 3 оркестрге
326 Цифрлы фотоаппарат дана 7 жыл 1 оркестрге
327 Конференц-микрофон дана 7 жыл 12 оркестрге
328 Ерлердің қазақша ұлттық костюмі жиынтық 7 жыл 12 оркестрге
329 Əйелдердің қазақша ұлттық 

костюмі
жиынтық 7 жыл 12 оркестрге

Клуб бөлмелері
330 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
331 Карниз жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
332 Кеңсе үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
333 Жартылай жұмсақ орындықтар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
334 Шаруашылық шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Костюмдерді сақтауға арналған бөлме
335 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға
336 Киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 50 қоймаға
337 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға
338 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 қоймаға
339 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 2 қоймаға
340 Шаруашылық шкафы дана 6 жыл 6 ай 2 қоймаға

Кинопроекциялық жəне қайта орау бөлмесі
341 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
342 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 2 үй-жайға
343 Шаруашылық шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
344 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға

Радиостанциясы бар радиотораб
345 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
346 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
347 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 2 үй-жайға
348 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 4 үй-жайға
349 Шаруашылық үстел дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға
350 Кеңсе шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 үй-жайға

10. Курсанттар (тыңдаушылар) жатақханасы
Ұйықтайтын үй-жай

351 Динамикалық дауыс зорайтқыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
352 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
353 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
354 Кереует дана 6 жыл 6 ай 1 1 тұрғынға
355 Төртбұрышты тамақтану үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
356 Жартылай жұмсақ орындық (та-

бурет)
дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге

357 Кереует жаны тумбасы дана 6 жыл 6 ай 1 1 тұрғынға
Гардероб

358 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 1 ілгек 
1 тұрғынға 

359 Ауа баптағыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
360 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге

Курс бастығының жəне оның орынбасарының бөлмесі
361 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
362 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
363 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
364 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
365 Екі тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға 
366 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 10 бөлмеге
367 Жылжымалы кресло дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Жеке заттарды сақтауға арналған бөлме
368 Иықты киім ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
369 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
370 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
371 Орындық дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
372 Стационарлық сөрелер дана 10 жыл 1 бөлмеге
373 Жеңіл баспалдақ дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Қару сақтайтын бөлме
374 Əмбебап пирамида (ұяшық) дана 6 жыл 6 ай 1 1 ұяшық 1 бірлік 

қаруға
375 Бір тумбалы үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
376 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
377 Металл шкаф дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Қару тазалауға арналған бөлме
378 Қару тазалауға арналған үстел 

(орын)
дана 6 жыл 6 ай 1 50 адамға 

379 Сүрту-майлау материалдарын 
жинауға арналған металл жəшік

дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

380 Сүрту-майлау материалдарына 
арналған шкаф

дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

381 Орындық дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
Тұрмыстық қызмет көрсету бөлмесі

382 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
383 Үтіктеу тақтасы дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
384 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
385 Орындық дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
386 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
387 Шаруашылық шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Демалу бөлмесі
388 Журнал үстелі дана 6 жыл 6 ай 3 бөлмеге
389 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 15 бөлмеге
390 Жартылай жұмсақ кресло дана 6 жыл 6 ай 10 бөлмеге
391 Портрет дана 10 жыл 2 бөлмеге
392 Картина дана 10 жыл 2 бөлмеге
393 DVD-ойнатқыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
394 Дискілер жиынтығы дана 4 жыл 10 бөлмеге
395 Үстел ойындары жиынтық 4 жыл 4 бөлмеге
396 Кітап шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
397 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
398 Теледидар дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
399 Тумба дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Басшы құрамның жəне оқушылардың біліктілігін арттыру 
факультеттерінің (курстарының) тыңдаушыларына арналған 

жатын бөлмелері
400 Қабырға киім ілгіші дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
401 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
402 Үстел үстіне қоятын шам дана 10 жыл 1 2 адамға
403 Бір жарым орындық кереует дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
404 Қалың перде (жалюзи) жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
405 Төртбұрышты тамақтану үстелі дана 6 жыл 6 ай 1 2 адамға
406 Жартылай жұмсақ орындық дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
407 Кереует жаны тумбасы дана 6 жыл 6 ай 1 1 адамға
408 Кереует жаны кілемшесі дана 6 жыл 6 ай 1 2 адамға
409 Киім шкафы дана 6 жыл 6 ай 1 2 адамға

Жатақхана жанындағы оқушыларға арналған тамақ əзірлеу бөлмесі
410 Ас үйлік буфет дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
411 Тамақ қалдықтарына арналған бак дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
412 Еден жууға арналған шелек дана 4 жыл 1 бөлмеге
413 Қалдыққа арналған урна дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
414 4-конфорлы газ (электр) плитасы дана 6 жыл 6 ай 2 қабатқа, 

секцияға
415 Жалюзи жиынтық 6 жыл 6 ай 1 терезеге
416 Қатты үстел (табурет) дана 6 жыл 6 ай 4 бөлмеге
417 Ас-үйлік үстел дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге
418 Үстел-шкаф дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге
419 Еден сыпыруға арналған щетка дана 4 жыл 1 бөлмеге
420 Тұрмыстық тоңазытқыш дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Аяқ киім тазалауға арналған бөлме
421 Аяқ киім тазалауға арналған тұғыр дана 6 жыл 6 ай 2 6 орынға курсқа
422 Керек-жарақтарды сақтауға 

арналған тумба
дана 6 жыл 6 ай 2 бөлмеге

423 Аяқ киім тазалауға арналған электр 
машинасы

дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге

Кептіру үй-жайлары бар ішкиім жууға арналған 
үй-жай

424 Өндірістік (қосалқы) үстел дана 10 жыл 2 үй-жайға
425 Тұрмыстық кір жуу машинасы дана 6 жыл 6 ай 1 100 адамға
426 Керек-жараққа арналған тумба дана 6 жыл 6 ай 2 үй-жайға
427 Орындық дана 6 жыл 6 ай 5 үй-жайға
428 Эмаль леген дана 4 жыл 1 24 адамға

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 
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(Соңы. Басы 18-19-беттерде) 

Жуынуға арналған бөлме
429 Дəретхана керек-жарақтарына 

арналған сөре
дана 6 жыл 6 ай 1 бөлмеге қол 

жуғыш саны 
бойынша

430 Қабырға айнасы дана 6 жыл 6 ай 10 бөлмеге
431 Сүлгілерге арналған ілгіш дана 6 жыл 6 ай 1 7 адамға

3-кесте. Ішкі істер органдарының бөліністеріне жəне Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің қарамағындағы ұйымдарға арналған 

Р/
с№

Ішкі істер органдарының 
жəне ҚР ІІМ мекемелерінің 

атауы

Мүлік атауы Өлшем 
бірлігі

1 жылға 
босату 
норма-
сы бір 

штаттық 
бірлік 

санына 

Қағазды бо-
сату кезінде 
қолданатын 
қолдану са-

ласы* 

1 2 3 4 5 6
1. Қазақстан Республикасы Ішкі 

істер министрлігі орталық 
аппаратының комитеттері, 
департаменттері, дербес 
басқармалары жəне ҚР ІІМ 
бағынысты ұйымдары

Жазу қағазы 
жəне алмасты-
ратын сұрыптар

килограмм 25,0 2 

Мұқабалық қағаз килограмм 0,1 2
Форзацты қағаз килограмм 0,05 2
Түптеу картоны 
жəне алмасты-
ратын сұрыптар

килограмм 0,1 2,4

Орама қағаз килограмм 0,05 2
Ватман килограмм 0,01 2

Факс аппара-
тына арналған 

қағаз

1 орам 1 2

2. Облыстардың жəне 
қалалардың ішкі істер 
департаменттері, 
облыстардың жəне 
қалалардың қылмыстық-
атқару жүйесі департа-
менттері, облыстардың 
жəне қалалардың төтенше 
жағдайлар департаменттері, 
Көліктегі ішкі істер 
департаменті 

Жазу қағазы 
жəне оны ай-
ырбастайтын 

сұрыптар

килограмм 20,0 1

Мұқабалық қағаз килограмм 0,1 1
Форзацты қағаз килограмм 0,05 1
Түптеу картоны 
жəне алмасты-
ратын сұрыптар

килограмм 0,1 1

Орама қағаз килограмм 0,05 1
жəне оның бағынысындағы 
бөліністер

Ватман килограмм 0,01 1
Факс аппара-

тына арналған 
қағаз

1 орам 1 1

3.

МКҚБ бөліністері

Жазу қағазы 
жəне оны ал-
мастыратын 

сұрыптар

килограмм 10,0 1,3

Орама қағаз килограмм 0,05 1,3
Түптеу картоны 
жəне алмасты-
ратын сұрыптар

килограмм 0,1 1,3,4

Факс аппара-
тына арналған 

қағаз

1 орам 1 1,3

4.

Ішкі істер органдарының ем-
ханасы бар госпитальдары

Жазу қағазы 
жəне алмасты-
ратын сұрыптар

килограмм 11,0 1

Орама қағаз килограмм 0,05 1
Факс аппара-

тына арналған 
қағаз

1 орам 1 1

 
*Ескертпе: 
Осы норма бойынша ішкі істер органдары, мамандандырылған күзет қызметі бөліністері, 

ҚАЖК, ТЖК бөліністері, ҚР ІІМ медициналық ұйымдары, (бұл ретте 1-тармаққа сəйкес МКҚБ 
(Астана қаласының) жабдықтау орталық аппараттың дербес басқармасы ретінде жүзеге асы-
рылады) қағазбен жəне картонмен қамтамасыз етіледі - 1. 

Бір адам есебінен басшы жəне қатардағы құрамның штаттық санына, бұл ретте ҚР ІІМ тек 
министрлік аппаратының санына босатылады - 2. 

Бір адам есебінен ҚР ІІМ күзетінің жеке құрамының штаттық санына босатылады - 3. 
Түптеу картоны есебінен калибрленген прессштамп картондар, электркартон жəне басқа 

да картон сұрыптары босатылады - 4. 

4-кесте. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына 
арналған

 Р/с
№

Мүлік атауы Өлшем 
бiрлiгi

ҚР ІІМ тыңдаушылары, курсантта-
ры жəне білім беру ұйымдарының 
офицерлері құрамының тұрақты 

санынан жылына 1 адам есебiнен 
босату нормасы

Қа
ға

зд
ы

 б
ос

ат
у 

ке
зiн

де
 қо

лд
ан

ат
ы

н 
қо

лд
ан

у 
са

ла
сы

*

ҚР IIМ-нiң 
жоғарғы оқу 
орындарына

ҚР IIМ-нiң оқу 
орталықтары

1 2 3 4 5 6
1 Жазу қағазы жəне алма-

стыратын сұрыптар
килограмм 4,5 3,5 1,2.3

2 Ватман килограмм 0,1 0,05 1,2
3 Форзацты қағаз килограмм 0,05 0,03 1,2
4 Орама қағаз килограмм 0,05 0,03 1,2
5 Тыстау қағазы килограмм 0,1 0,05 1,2
6 Түптеу картоны килограмм 0,1 0,05 1,2
7 Факс аппаратына 

арналған қағаз
1 орам 1 1

8 Кітап дайындауға 
арналған картон

килограмм 0,1 0,05 1,2
 
*Ескертпе: 
Оқу бағдарламаларын, əдiстемелiк оқу құралдарының тапсырмаларын, дəрістерді жəне 

басқа да құжаттарды басып шығару осы жабдықтау нормасы бойынша бөлiнген қағаздарда 
жүзеге асырылады - 1.

Ғылыми еңбектер мен оқу құралдарын басып шығаруға арналған. ҚР IІМ жоғарғы оқу орын-
дарына баспа жұмысы жоспарына сəйкес есептеулер бойынша босатылады - 2.

5-кесте. Қазақстан Республикасы Ішкi iстер органдарының бөліністерінде дене 
шынықтыру даярлығына арналған 

Р/с
№

Мүлік атауы Өлшем 
бiрлiгi

Пайдалану 
мерзiмi

ҚР
 ІІ

М
, о

бл
ы

ст
ар

да
ғы

 
жə

не
 А

ст
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а,
 А
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ы
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ң 
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, Қ

АЖ
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Ж

)

1 2 3 4 5 6
1. Спорттық жабдықтар жəне мүкəммалдар

1 Параллель брус дана 10 жыл 1 1
2 Брустар сырғауылы (қосалқы) жұп 2 жыл 1 1
3 Жиналмалы көлденең бiлiк дана 10 жыл 1 1
4 Жиналмалы штанга жиынтық 20 жыл 1 1
5 Спорттық гiрлер (16,24,32 

килограмм)
жиынтық 6 жыл 6 ай 1 1

6 Əр салмақтағы гантельдер дана 5 жыл 10 20
7 Спорттық граната дана 5 жыл 10 20
8 Гимнастикалық ат дана 5 жыл 1 1
9 Гимнастикалық секiргiш дана 5 жыл 1 1

10 Жаттығу құрылғысы жиынтық 10 жыл 2 2
11 Гимнастикалық мат дана 3 жыл 25 25
12 Күрес кiлемi жиынтық 5 жыл 1 1
13 Волейбол торы дана 2 жыл 2 2
14 Футбол қақпасына арналған 

тор
дана 2 жыл 2 2

15 Боксшы қолғабы жұп 1 жыл 2 6
16 Боксшы лапасы жұп 1 жыл 4 5
17 Боксшы қапшығы дана 1 жыл 4 4
18 Боксшы қабы дана 1 жыл 1 10
19 Боксшының қорғану шлемi дана 1 жыл 1 4
20 Бойлы қарақшы дана 1 жыл 2 4
21 Серiппелi трамплин дана 3 жыл 1 1
22 Жүгіру конькиі жұп 5 жыл 10 10
23 Гимнастикалық матқа 

арналған тыс 
дана 2 жыл 6 8

24 Гимнастикалық шығыршық жұп 3 жыл 2 2
25 Лақтыруға арналған дискiлер дана 10 лет 2 2
26 Лақтыруға арналған ядро дана 6 жыл 6 ай 3 3
27 Ұшы бар найза дана 3 жыл 2 2
28 Доптарға арналған насос дана 5 жыл 1 1
29 Өрмелеуге арналған арқан дана 3 жыл 2 2
30 Тартылуға арналған арқан дана 3 жыл 1 2
31 Баскетбол шығыршығы жұп 5 жыл 2 2
32 Баскетбол торлары жұп 1 жыл 2 2
33 Футбол добы дана 2 жыл 4 4
34 Волейбол добы дана 2 жыл 4 4
35 Баскетбол добы дана 2 жыл 3 3
36 Секундомер дана 5 жыл 2 5
37 Пышақ макеттерi дана 3 жыл 2 2
38 Тапанша макеттері дана 3 жыл 2 2
39 Күрескер кiлемiне арналған 

жапқыш (қосалқы)
дана 2 жыл 1 1

40 Төрешi ысқырғышы дана 1 жыл 2 3
41 Металл рулет дана 1 жыл 2 2

2. Қоян-қолтық ұрыстарға арналған жарақтар
42 Қорғаныс жилеттерi дана 3 жыл 2 2 адамға 1
43 Қолдың қоспасы бастыр-

малары 
жұп 3 жыл 4 2 адамға 1

44 Бiлек бастырмалары жұп 3 жыл 4 2 адамға 1
45 Жiлiншiк бастырмалары жұп 3 жыл 2 2 адамға 1
46 Тiзеқап жұп 3 жыл 2 2 адамға 1
47 Шынтаққап жұп 3 жыл 2 2 адамға 1
48 Бандаж дана 2 жыл 2 2 адамға 1
49 Автомат макетi дана 2 жыл 1 10

3. Спорттық киім жəне аяқ киім
50 Спорттық аяқ киiм жұп 2 жыл 10 1 адамға 1 
51 Футбол бəтеңкесi жұп 2 жыл 12 1 адамға 1
52 Шаңғы бəтеңкесi жұп 3 жыл 15 1 адамға 1
53 Бұдырлы жүгiруге арналған 

туфли
жұп 2 жыл 10 1 адамға 1

54 Самбошы бəтеңкесi жұп 2 жыл 20 1 адамға 1
55 Ауыр атлетшiлер бəтеңкесi жұп 3 жыл 10 1 адамға 1
56 Футболка дана 1 жыл 12 1 адамға 1
57 Футбол трусилары дана 1 жыл 12 1 адамға 1
58 Футбол гетрасы жұп 2 жыл 12 1 адамға 1
59 Футбол қалқандары жұп 4 жыл 12 1 адамға 1
60 Спорттық костюм жиынтық 2 жыл 15 1 адамға 1
61 Самбошы күртесi дана 1 жыл 20 1 адамға 1
62 Күресші трикосы дана 1 жыл 15 1 адамға 1
63 Самбошыларға арналған 

труси
дана 1 жыл 15 1 адамға 1

64 Спорттық мəйке дана 1 жыл 15 1 адамға 1
65 Жеңіл атлетика трусилары дана 1 жыл 15 1 адамға 1
66 Шаңғышыларға арналған жар-

тылай жүн шұлық
жұп 1 жыл 15 1 адамға 1

67 Коньки бəтеңкелерi жұп 3 жыл 10 1 адамға 1
68 Коньки рейтуздары дана 3 жыл 10 1 адамға 1
69 Шаңғышылар гетрасы жұп 2 жыл 15 1 адамға 1
70 Шаңғышы бас киiмi дана 3 жыл 15 1 адамға 1
 71 Шаңғышының түктi қолғаптары жұп 3 жыл 15 1 адамға 1
72 Жүн шұлық жұп 1 жыл 10 1 адамға 1
73 Қақпашы қолғабы жұп 2 жыл 2 2
74 Қақпашы тiзеқабы жұп 2 жыл 2 2
75 Ауыр атлетика белдігі дана 5 жыл 2 2
76 Атқыштар күртесі дана 3 жыл 2 2

4. Спорт мүлкі
77 Таяғы жəне бекiткiшi бар 

спорттық жүгiру шаңғысы 
жұп 2 жыл 2 адамға 1

78 Таяғы жəне бекiткiшi бар көп 
қатпарлы шаңғылар 

жұп 3 жыл 15 20

79 Шаңғы таяқшаларының 
сақинасы

жұп 1 жыл 20 данаға 1

80 Шаңғы майы грамм 1 жыл 100 грамм əрбiр жұп 
шаңғыға

Ескертпе:
күрескер кiлемi (татами) күрес жаттығуларға арналған спорттық залдары болған кезде 

босатылады; 
қоян-қолтық ұрыстарға арналған жарақтар арнайы бөліністердің жауынгерлік құрамы 

санының 2 қызметкеріне 1 жиынтық, спорттық киімдер жəне аяқ киімдер əрбір қызметкерге 
беріледі;

спорттық костюмдер мен спорттық аяқ киімдерді ІІО құрама командасына жарияланған 
бастықтардың тиісті бұйрықтарымен тек жиындар мен жарыстар өткiзу кезеңiне ғана беріледі;

көп қатпарлы шаңғыларға шаңғы таяқшалары мен бекiткiштерi 6 жылға берiледi. 

6-кесте. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің білім беру ұйымдарында 
дене шынықтыру даярлығына арналған 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Спорт жабдықтары жəне мүкəммал

1 Параллель брус дана 10 жыл 1 1 2 3 - -
2 Брустар сырғауылы 

(қосалқы)
жұп 2 жыл 1 1 2 3 - -

3 Жиналмалы көлденең бiлiк дана 10 жыл 1 1 2 3 - -
4 Жиналмалы штанга жиынтық 20 жыл 1 1 2 3 - -
5 Спорттық гiрлер (16, 24, 32 

килограмм)
жиынтық 6 жыл

6 ай
2 2 2 3 - -

6 Əртүрлi салмақтағы ган-
тельдер

дана 10 жыл 10 10 20 20 - -

7 Спорттық граната дана 5 жыл 10 10 20 30 - -
8 Гимнастикалық ат дана 5 жыл 1 1 2 3 - -
9 Гимнастикалық секiргiш дана 5 жыл 1 1 2 3 - -
10 Гимнастикалық мат дана 3 жыл 6 6 8 8 - -
11 Күрескер кiлемі жиынтық 10 жыл 1 1 1 2 - -
12 Боксшы қолғабы жұп 1 жыл 20 20 20 20 20 20
13 Боксшы лапасы жұп 1 жыл 5 5 5 5 5 5
14 Боксшы қабы дана 1 жыл 4 4 4 4 4 4
15 Боксшы қапшығы дана 1 жыл 1 1 1 1 1 1
16 Боксшының қорғану шлемi дана 1 жыл 4 4 4 4 4 4
17 Бойлы қарақшы дана 1 жыл 4 4 4 4 4 4
18 Серiппелi трамплин дана 3 жыл 1 1 1 1 - -
19 Волейбол торы дана 2 жыл 2 2 2 3 - -
20 Футбол қақпасының торы жиынтық 3 жыл Футбол алаңы бар білім беру 

ұйымдарының əрбiреуiне бiр 
жиынтықтан босатылады

21 Жүгiруге арналған конь-
килер

жұп 5 жыл 10 5 10 15 15 10

22 Гимнастикалық төсенiшке 
арналған қаптар

дана 2 жыл 6 6 8 8 - -

23 Гимнастикалық шығыршық жұп 3 жыл 2 1 2 3 - -
24 Лақтыруға арналған 

дискiлер
дана 10 жыл 2 1 2 3 - -

25 Лақтыруға арналған 
ядролар

дана 6 жыл 
6 ай

3 3 3 3 - -

26 Ұшы бар найза дана 3 жыл 2 1 2 3 - -
27 Доптарға арналған насос дана 5 жыл 2 2 2 3 - -
28 Өрмелеуге арналған арқан дана 3 жыл 2 1 2 3 - -
29 Тартылуға арналған арқан дана 3 жыл 1 1 2 3 - -
30 Баскетбол шығыршығы жұп 5 жыл 2 1 2 3 - -
31 Баскетбол торлары жұп 1 жыл 2 1 2 3 - -
32 Футбол добы дана 2 жыл 1 1 2 3 - -
33 Волейбол добы дана 2 жыл 2 2 2 3 - -
34 Баскетбол добы дана 2 жыл 1 1 2 3 - -
35 Секундомер дана 5 жыл 2 2 5 8 2 2
36 Пышақ макеттерi дана 3 жыл 2 1 2 3 - -
37 Тапанша макеттері дана 3 жыл 2 1 2 3 - -
38 Күрес кiлемдерi үшiн 

жапқыштар (қосалқы)
дана 2 жыл 1 1 1 2 - -

39 Төрешi ысқырғышы дана 1 жыл 2 2 3 4 1 1
40 Металл рулет дана 1 жыл 2 1 2 3 1 1

2. Қоян-қолтық ұрысқа арналған жарақтар
41 Қорғану кеудешесі дана 3 жыл 2 2 8 8 - -
42 Қолдың қоспасы бастыр-

малары 
жұп 3 жыл 4 4 10 10 - -

43 Бiлек бастырмалары жұп 3 жыл 4 4 10 10 - -
44 Жiлiншiк бастырмалары жұп 3 жыл 2 2 8 8 - -
45 Тiзеқап жұп 3 жыл 2 2 8 8 - -
46 Шынтаққап жұп 3 жыл 2 2 8 8 - -
47 Автомат макетi дана 2 жыл 1 1 2 2 - -

3. Спорттық киiм жəне аяқкиiм
48 Спорттық аяқкиiм жұп 2 жыл 10 10 10 10 10 10
49 Футбол бəтеңкесi жұп 2 жыл 12 10 10 10 15 12
50 Шаңғы бəтеңкесi жұп 3 жыл 15 10 15 20 20 10
51 Бұдырлы жүгiруге арналған 

туфли
жұп 2 жыл 10 10 15 20 24 18

52 Самбошы бəтеңкесi жұп 2 жыл 20 20 30 50 30 20
53 Ауыр атлетшiлер бəтеңкесi жұп 3 жыл 10 8 8 8 24 16
54 Футболка дана 1 жыл 12 - - - 15 12
55 Футбол трусилары дана 1 жыл 12 - - - 15 12
56 Футбол гетрасы жұп 2 жыл 12 - - - 15 12
57 Футбол қалқандары жұп 4 жыл 12 - - - 15 12
58 Спорттық костюм жиынтық 2 жыл 15 10 15 20 24 18
59 Самбошы күртесi дана 1 жыл 20 20 30 50 30 20
60 Самбошы трусилары дана 1 жыл 15 15 30 50 30 20
61 Күрескер трикосы дана 1 жыл 15 15 30 50 30 20
62 Спорттық майка дана 1 жыл 15 10 15 20 24 18
63 Коньки бəтеңкелерi жұп 3 жыл 10 5 10 15 15 10
64 Коньки рейтуздары дана 3 жыл 10 5 10 15 15 10
65 Шаңғышы гетрасы жұп 2 жыл 15 10 15 20 20 10
66 Шаңғышы бас киiмi дана 3 жыл 15 10 15 20 20 10
67 Шаңғышының түктi 

қолғаптары 
жұп 3 жыл 15 10 15 20 20 10

68 Шаңғышыларға арналған 
жүн шұлық

жұп 1 жыл 15 10 15 20 20 10

69 Жүн шұлық жұп 1 жыл 10 10 15 20 20 10
70 Қақпашы қолғабы жұп 2 жыл 2 - - - 1 1
71 Қақпашы тiзеқабы жұп 2 жыл 2 - - - 1 1
72 Ауыр атлетшiлер белдiгi дана 5 жыл - - - - 8 8
73 Атқыштар күртешесi дана 3 жыл - - - - 10 10
74 Жеңiл атлетшiлер тру-

сылары
дана 1 жыл 15 10 15 20 24 18

4. Спорттық мүлік
75 Таяғы жəне бекiткiшi бар 

спорттық жүгiру шаңғысы 
жұп 2 жыл Білім беру ұйымдарының əрбір 

курсанттарына жəне 1 жұп ҚР 
ІІМ білім беру ұйымдарының, 

оқу орталықтарының 2 
тыңдаушыларына

76 Таяғы жəне бекiткiшi бар 
көп қатпарлы шаңғылар

жұп 3 жыл 15 10 15 20 20 10

77 Шаңғы таяқшаларының 
сақинасы

жұп 1 жыл 20 данаға 1

78 Шаңғы майы грамм 1 жыл 100 грамм əрбiр жұп шаңғыға 
Ескертпе: 
500-ден астам адамы бар ҚР IІМ-нің оқу орталықтарына. Спорттық мүлік норма бойынша 

осы санға көзделген əрбiр 150 адамға босатылады; 
спорттық киімдер жəне спорттық аяқ киімдер ІІО құрама командасына бастықтардың тиісті 

бұйрықтарымен жарияланатын жиындар мен жарыстар өткiзу кезеңiне берiледi; 
күрес кiлемдерi (татамилар) күрес жаттығуларына арналған спорт залдары болған кез-

де босатылады; 
көп қатпарлы шаңғыларға шаңғы таяқшалары мен бекiткiштерi 6 жылға берiледi. 

7-кесте. Ішкі істер органдарының бөлiністерiне жəне Қазақстан Республикасы Iшкi 
iстер министрлiгiнiң білім беру ұйымдарына арналған 

Р/
с№

Мүлік атауы Өлшем 
бiрлiгi

Бұйымдар 
саны 

Пайдалану 
мерзiмi

Аталған 
бұйымдарды 
беру кезiнде 
қолданатын 
қолдану са-

ласы*
1 2 3 4 5 6

1. Киiм-кешектердi химиялық жолмен тазалауға жəне монша-кiр жуу қажеттiлiктерiне 
арналған жабдықтар, мүкəммал жəне мүлiк

1 Киiм-кешектердi химиялық 
тазартуға арналған машина 
(стационарлық) 

дана 2 10 жыл 1

2 Киiм-кешектердi химиялық 
тазартуға арналған жылжыма-
лы машина

дана 1 10 жыл 1

3 Өнеркəсiптiк кiр жуатын ма-
шина 

дана 1 10 жыл 1,2

4 Центрифуга дана 1 10 жыл 1,2
5 Кептiргiш барабан дана 1 10 жыл 1,2
6 Үтiктеу машинасы дана 1 10 жыл 1,2
7 Тұрмыстық кiр жуатын машина дана 1 6 жыл 6 ай 3
8 Электр үтiгi дана 3 3 жыл 2
9 Монша белдiгi (жөке) дана 1 1 жыл 4,6

10 Кiр жаятын жiптер метр 200 1 жыл 2,5
11 Мырышпен қапталған шелек дана 3 2 жыл 2
12 Кiр қыстырғыш дана 150 1 жыл 2

2. Тiгiн шеберханасына арналған жабдық жəне мүкəммал 
13 Тiгiн машинасы дана 1 10 жыл 5
14 Пiшу қайшысы дана 1 5 жыл 5
15 Тiгiн қайшысы дана 1 5 жыл 5
16 Электр үтiгi дана 1 3 жыл 5
17 Өлшеу бауы (сантиметр) дана 1 2 жыл 5
18 Тiгiн оймағы дана 1 2 жыл 5
19 Қол ине дана 10 1 жыл 5
20 Машина инесi дана 20 1 жыл 5
21 Киiм щеткасы дана 1 2 жыл 5
22 Үтiктеуге арналған үстел дана 1 10 жыл 5
23 Бас киiмдердi жөндеуге 

арналған электр қалыбы
дана 1 10 жыл 5

3. Аяқкиім шеберханаларына арналған жабдық жəне мүкəммал 

24 Етiкшiнiң тiгiн машинасы дана 1 10 жыл 5
25 Етiкшi тығыздағышы дана 1 10 жыл 5
26 Түзу бiз дана 5 2 жыл 5
27 Қисық бiз дана 1 2 жыл 5
28 Етiк балғасы дана 1 10 жыл 5
29 Тарту тiстеуiгі дана 1 5 жыл 5
30 Қысқыш тiстеуiк дана 1 5 жыл 5
31 Етiк тік түрпі дана 1 2 жыл 5
32 Етiк қисық түрпісі дана 1 2 жыл 5
33 Етiк щеткасы дана 1 2 жыл 5
34 Етiк пышағы дана 1 2 жыл 5
35 Етiк қалыбы дана 1 10 жыл 5
36 Қайрау білеуі дана 1 1 жыл 5
37 Үш қырлы егеу дана 1 1 жыл 5
38 Жалпақ егеу дана 1 2 жыл 5
39 Пышақты түзеуге арналған 

темір
дана 1 5 жыл 5

40 Бiздерге арналған бұрау 
тұтқасы 

дана 10 1 жыл 5

41 Тексодер дана 1 2 жыл 5
42 Өлшеу бауы (сантиметр) дана 1 2 жыл 5

4. Тұрмыстық қызмет көрсету бөлмесіне арналған мүкəммал жəне жабдық
(əрбір тұрмыстық қызмет көрсету бөлмесіне)

43 Электр үтiгi дана 1 2 жыл 3
44 Шаш қырқуға арналған 

(электр) машинка 
дана 2 3 жыл 3

45 Шаштараз қайшысы дана 2 5 жыл 3
46 Тырнақ алуға арналған қайшы дана 2 5 жыл 3
47 Етік щеткасы дана 3 адамға 1 1 жыл 8
48 Киiм щеткасы дана 6 адамға 1 2 жыл 8
49 Орама жiп (200 метр оралған) катушка 1 10 жыл 8
50 Қол ине дана 10 1 жыл 8

5. Зат қоймаларына арналған шаруашылық материалдары жəне мүкəммал
51 Орама мата метр 200 1 жыл 8
52 Шаруашылық қаптары дана 50 1 жыл 8
53 Шаруашылық жiптерi кило-

грамм
25 1 жыл 8

54 Кендір жіп грамм 1 адамға 
100

1 жыл 8

55 Нафталин грамм 1 адамға 50 1 жыл 7
56 Металл метр дана 1 10 жыл 6,8,10
57 Қайшы дана 1 10 жыл 6,8,10 
58 Бой өлшегiш дана 1 10 жыл 6 
59 Табан өлшегiш дана 1 10 жыл 6 
60 Шығыршық өлшегiш (бас 

киiмдердiң өлшемiн анықтау 
үшiн)

дана 1 10 жыл 6

6. Ішкі істер органдарының бөліністеріне арналған шаруашылық материалы, заттай 
мүлік жəне мүкəммал

61 Жұмысшы жазғы костюмы 
(күрте, комбинезон)

жиынтық 1 1 жыл 9

62 Жұмысшы халаты  дана 1 1 жыл 9
63 Жұмысшы құлақшыны дана 1 3 жыл 9

64 Жазғы күрте дана 1 2 жыл 9
65 Жұмысшы қолғабы  жұп 1 3 ай 9
66 Үшкір күрек дана 1 3 жыл 10
67 Қалақ күрек дана 1 3 жыл 10
68 Қар тазалауға арналған күрек дана 1 3 жыл 10
69 Қар тазалауға арналған 

қырғыш 
дана 1 3 жыл 10

70 Лом дана 1 3 жыл 3 ай 10
71 Сыпыртқы дана 1 6 ай 10
72 Сыпырғы дана 1 6 ай 10
73 Швабра дана 1 1 жыл 10
74 Урна дана 1 5 жыл 10
75 Шаңсорғыш дана 1 3 жыл 10

*6-бағанға ескертпе: 
 Тиесілік табельді ҚР IІМ бөліністерінің, білім беру ұйымдарының бастықтары бекiтедi - 1. 
Стационарлық кiр жуатын орындары бар білім беру ұйымдарына босатылады - 2.
 Əр курсқа екі данадан босатылады - 3.
Білім беру ұйымдарының əрбір курсанттарына бiр данадан босатылады (басшы құрамды 

даярлау мектептерi мен оқу пункттерiн қоспағанда) - 4.
Тiгiншi жəне етiкшi аспаптары штаттағы тiгiншiлер мен етiкшiлер санына байланысты бо-

сатылады. Тiгiншiлер мен етiкшiлер штаты көзделмеген бөлiністерге тiгiн жəне етiкшi аспап-
тары бөлiніске бiр жиынтықтан босатылады, жөндеу жұмыстарын штаттан тыс мамандар 
жүзеге асырады - 5.

Əрбiр зат сақтау қоймаларына босатылады - 6. 
ҚР IІМ əскери қоймаларына жылына 500 килограмм босатылады - 7. 
Ішкі істер органдарының заттай қамтамасыз ету бөліністердің əрбiр зат қоятын бөлмелерiне 

босатылады - 8. 
 Заттай мүлік əрбір техникалық персонал санына босатылады - 9.
 Шаруашылық мүкəммал əрбір техникалық персонал санына босатылады - 10.
 
8-кесте. Қазақстан Республикасы Ішкi iстер органдары бөліністерінің қызметтiк 

иттеріне арналған 
Р/с 
№

Мүлік атауы Өлшем 
бiрлiгi

Саны Пайдалану 
мерзiмi

Қолдану саласы

1 2 3 4 5 6
1. Қарғыбау дана 1 1 жыл əрбір итке
2. Ұзын жетек бау дана 1 6 ай əрбір итке
3. Қысқа жетек бау дана 1 1 жыл əрбір итке
4. Тұмылдырық дана 1 2 жыл əрбір итке
5. Төс шiлиясы дана 1 3 жыл əрбір итке
6. Былғары шыбық дана 1 3 жыл тек иттер нұсқаушыларына
7. Парфорс дана 1 5 жыл 10 итке
8. Шынжыр дана 1 1 жыл əрбір итке
9. Щетка дана 1 1 жыл əрбір итке
10. Тарақ дана 1 2 жыл əрбір итке
11. Қырнауыш дана 1 3 жыл əрбір итке
12. Жабулар дана 1 2 жыл əрбір итке
13. Сөмкелер дана 1 2 жыл əрбір итке 

Ескертпе: 
 Жарақтарды жөндеуге пайдаланудың белгіленген мерзімі өткен, есептен шығарылған 

заттардан алынған материалдар мен фурнитуралар пайдаланылады. 
Қарауыл итiне 1 жылда 2 дана қарғыбау босатылады. 
Ұзын жетек бау жəне төс шлеясы қарауыл итiне босатылмайды. 

9-кесте. Қазақстан Республикасы Ішкi iстер органдарының бөліністеріне арналған 
Р/с
№

Мүліктің атауы Өлшем 
бiрлiгi

Бұйымдар 
саны

Пайдалану 
мерзiмi

Аталған 
бұйымдарды 
беру кезiнде 
қолданатын 

қолдану саласы*
 1  2 3 4 5 6

1. Арба
1 Ат жегілетін арба дана 1 5 жыл 1,2
2 Ат жегілетін серiппелi арба дана 1 5 жыл 1,2
3 Ат жегілетін шана дана 1 4 жыл 3
4 Ат жегілетін жеңiл шана дана 1 4 жыл 3

2. Ат əбзелдері
5 Жүгені бар тiзгiн дана 1 4 жыл 4
6 Қамыт дана 1 6 жыл 4
7 Шлея дана 1 6 жыл 4
8 Ершiгі бар терлiк дана 1 6 жыл 4
9 Қос аттық божы дана 1 3 жыл 6

10 Салт аттық божы дана 1 2 жыл 5
11 Сырма қайыс (постромка) жұп 2 2 жыл 6
12 Көкiрекше дана 2 6 жыл 6
13 Жапсырма дана 2 6 жыл 6
14 Айылбасы бар ершiк дана 1 4 жыл 5
15 Белкөтерме дана 1 4 жыл 5
16 Шап айыл дана 1 4 жыл 5
17 Қайыс белдiк жұп 1 3 жыл 5
18 Қайыс қанжыға жұп 2 3 жыл 6

3. Ер тоқым
19 Офицерлiк ер тоқым жиынтық 1 6 жыл 7
20 Саптық кавалерлiк ер 

тоқым
жиынтық 1 6 жыл 8

4. Жылқыларға күтiм жасау бұйымдары 
21 Мақта-матадан жасалған 

ат жабуы
дана 1 4 жыл 9

22 Ат жабуының бауы дана 1 4 жыл 9
23 Ноқта дана 1 1 жыл 9
24 Шынжыр шылбыр дана 1 5 жыл 9
25 Сұлы салатын дорба дана 1 1 жыл 9
26 Суаруға арналған брезент 

шелек 
дана 1 3 жыл 9

27 Жылқы щеткасы дана 1 1 жыл 9
28 Қырғыш дана 1 3 жыл 9

5. Брезенттер
29 Арба брезентi дана 1 5 жыл 10
30 Автомобиль брезентi дана 1 4 жыл 11

6. Таға бұйымдары 
31 Арбаға жегiлетiн аттар 

тағасы 
дана 24 1 жыл 12,13

32 Салт мiнетiн аттар тағасы дана 36 1 жыл 12,14
33 Арбаға жегiлетiн аттарға 

арналған бұдырлы таға 
дана 144 1 жыл 12,15

34 Салт мiнетiн аттарға 
арналған бұдырлы таға

дана 144 1 жыл 12,15

35 Тағалық шеге грамм 2000 1 жыл 12,16
7. Тағалау аспаптары 

36 Тұяқ пышағы дана 1 1 жыл 17
37 Тұяқ түрпi дана 1 1 жыл 17
38 Тағалау тiстеуiктерi дана 1 3 жыл 17
39 Тағалау балғасы дана 1 3 жыл 17
40 Қашау дана 1 2 жыл 17
41 Бұдырлы тағаларды қағуға 

арналған тағалық кiлт 
дана 1 5 жыл 17

42 Тағаларды ұстайтын табан дана 1 5 жыл 17
43 Қырықтық дана 1 1 жыл 17

8. Қайыс аспаптар жасауға арналған құрал-саймандар 
44 Шегелердi жұлатын тiстеуiк дана 1 5 жыл 17
45 Арнайы балға дана 1 10 жыл 17
46 Жапсырма шегелейтiн 

балға 
дана 1 5 жыл 17

47 Тескiш дана 1 3 жыл 17
48 Арнайы пышақ дана 2 1 жыл 17
49 Пiшу пышағы дана 2 1 жыл 17
50 Пышақ қайрағы дана 1 5 жыл 17
51 Қисық бiз дана 1 8 жыл 17
52 Қысқыштар дана 1 5 жыл 17
53 Үш жақты егеу дана 2 1 жыл 17
54 Сүйiр атауыздар дана 1 3 жыл 17
55 Атауыздар дана 1 5 жыл 17
56 Түрпi дана 1 1 жыл 17
57 Қайыстық қол ине дана 24 1 жыл 17
58 Тiк дөңгелек бiз дана 2 1 жыл 17
59 Етiк тiгетiн қисық бiз дана 2 1 жыл 17
60 Тiк қырлы бiз дана 2 1 жыл 17
61 № 1,2 тiк қырлы бiз дана 2 1 жыл 17
62 № 1 жəне 2 қосымша бiз дана 2 3 жыл 17
63 Ұштағыш қайрақша дана 1 1 жыл 17
64 Өлшеуiш бау (сантиметр) дана 1 2 жыл 17
65 Белгiлеу циркулi дана 1 5 жыл 17

9. Əбзелдiк майлар
66 Қос атты жегу əбзелдерiне 

арналған
кило-
грамм

1,2 1 жыл 18

67 Бiр атты жегу əбзелдерiне 
арналған

кило-
грамм

0,6 1 жыл 18

68 Салт мiнетiн аттардың ер 
тоқымына арналған 

кило-
грамм

0,5 1 жыл 18

10. Дөңгелек майы 
69 Екi бiлiктi арбаларға 

арналған
кило-
грамм

15,0 1 жыл 18

70 Бiр бiлiктi арбаларға 
арналған

кило-
грамм

10,0 1 жыл 18

11. Кавелерия жарағы
71 Өкше темірлер жұп 20 5 жыл 17 

*6-бағанға ескертпе: 
Жергiлiктi жағдайға байланысты əрбір штаттық жүк таситын аттарға арбаның бiр түрi, бiр 

қос атты арба 2 атқа немесе бiр бiр аттық арба əрбiр атқа босатылады. Арбаларды пайдалану 
мерзiмi климаты ыстық аудандарда 4 жылға берiледi - 1.

Арбаларды пайдалану мерзiмiне 6 дана дөңгелек, оның iшiнде екеуi (алдыңғы жəне артқы) 
қосалқы дөңгелек ретiнде бөлiнедi - 2.

Жергiлiктi жағдайға байланысты əрбір штаттық жүк таситын аттарға шананың бiр түрi 
бiр қос атты шана 2 атқа немесе бiрыңғай шаналар əрбiр атқа, тек қар қалыңдығы тұрақты 
аудандарға бөлiнедi - 3.

Штаттық құрамның əрбір жүк таситын аттарына бiр дана босатылады - 4. 
Бiр атты арбалар саны бойынша босатылады - 5.
 Қос атты арбалар саны бойынша босатылады - 6.
 Офицерлерге, аға жəне орта басшы құрамға бекiтiлген штаттық салт мiнетiн аттар саны 

бойынша босатылады - 7.
 Сержанттарға, кiшi басшы жəне қатардағы құрамға бекiтiлген штаттық салт мiнетiн аттар 

саны бойынша босатылады - 8. 
 Штаттық құрамдағы салт мiнетiн аттар мен жүк таситын аттардың əрбіреуіне аттарды күту 

бұйымдары бiр данадан босатылады - 9.
 Штаттық дөңгелекті арбалар саны бойынша босатылады - 10. 
 ҚР IIМ, IIД, ҚАЖД, ТЖД-нің, ҚАЖб-ның жабдықтау бөлiмiне (бөлiмшесiне), шаруашылық 

бөлiмiне (басқармасына) 2 данадан, əрбiр ЕТМ бөлiмшелерiне, штаттық жүк автомобильдерiнiң 
1/4-не ҚР IІМ білім беру ұйымдарына, штаттық жүк автомобильдерiнiң əрқайсысына, ҚР IІМ 
əскери қоймаларына 1 данадан босатылады - 11. 

 Штаттық құрамдағы əрбiр атқа таға бұйымдары босатылады - 12. 
 Жүк таситын аттар үшiн тағалар жылына 6 рет қайта тағалау үшiн босатылады, (таулы 

аудандарда жылына 8 рет қайта тағаланады), тағаларды толығымен 6 рет ауыстырумен қатар 
ескi тағаларды пайдалану арқылы екі рет ауыстырады - 13.

 Салт мiнетiн аттар үшiн тағалар жылына 9 рет қайта тағалауға босатылады, тағаларды 
толық ауыстыру ескi тағаларды пайдалану есебiнен тағы бiр рет жүргiзiледi - 14.

 Бедерлi тағалар жүк таситын аттарды бiрдей тағалау үшiн 6 данадан, салт мiнетiн аттар 
үшiн 4 данадан, оның iшiнде 2 дана өткiр жəне 2 дана доғал таға босатылады - 15.

 Тағалық шегелер бiр рет қайта тағалауға 200 граммнан босатылады - 16. 
 Полицияның кавалериялық бөлiмшесi үшiн пайдалану мерзiмi: 
1) кавалерияға арналған өкше темірлер – 5 жылға 1 жұп; 
2) тұяқ пышақтары - 4 ай;
3) тұяқтық түрпілер - 6 ай;
4) тағалық кілт - 1 жылға. Бұдырлы тағаларды қағу үшiн тағалық кiлт əрбiр 25 атқа бо-

сатылады - 17.
 Аттарға штаттық норма бойынша тиесілі əбзелдік жəне дөңгелек майлары арбалар, жегу 

əбзелдері мен ер тоқымдар саны бойынша босатылады. Көрсетілген бұйымдарды сақтау 
кезінде майлар шығыны нормадан 20 % мөлшерінде белгіленеді -18.

10-кесте. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер органдарының бөліністерінің ат сайман-
дары мен ер тоқымдарын жөндеуге арналған

Р/с 
№

Бұйымның атауы Өлшем бiрлiгi Бiр рет жөндеуге кететiн 
материалдарды шығындау 

нормасы
ұсақ орташа күрделi

1 2 3 4 5 6
1. Қос ат саймандары

1 Қайыс килограмм 0,06 0,25 1,8
2 Қайыс ер жасайтын юфтi шаршы дециметр - 18,0 145,0
3 Құрастырылып тiгiлетiн қайыс дана 4 10 9
4 Қамыттың астына салып 

тiгiлген киiз
килограмм - 0,2 2,8

5 Божылық тоқыма бау метр - - 8,0
немесе диаметрi 40 милли-
метр арқан

килограмм - - 0,9

6 Диаметрi 40 миллиметр арқан килограмм - - 0,4
7 Диаметрi 19 миллиметр арқан килограмм - 0,04 0,06
8 Сырма қайыс арқан килограмм - 0,3 3,4
9 Жiп килограмм 0,01 0,02 0,03
10 «Маккей» жiптерi килограмм 0,002 0,004 0,01
11 Кендiр жiптер килограмм - 0,006 0,01

2. Жалғыз ат саймандары
12 Қайыс килограмм 0,03 0,25 1,5

13 Қайыс ер жасайтын юфтi шаршы дециметр - 10,0 89,0
14 Құрастырылып тiгiлетiн қайыс дана 3 6 15
15 Қамыттың астына салып 

тiгiлген киiз
килограмм - 0,1 1,4

16 Терілік киіз килограмм - 0,2 0, 6
17 Божылық тоқыма бау метр - - 5,6
18 75 миллиметр тартпалық 

тоқыма бау
метр - 0,65 -

19 Диаметрi 40 миллиметр арқан килограмм - - 0,2
20 Диаметрi 19 миллиметр арқан килограмм - 0,02 0,03
21 Сырма қайыс арқан килограмм - 0,17 1,7
22 Жiп килограмм 0,005 0,01 0,02
23 «Маккей» жiптерi килограмм 0,002 0,004 0,008
24 Кендiр жiптер килограмм - 0,003 0,005

3. Офицерлiк ер тоқым
25 Қайыс ер жасайтын ауыр жар-

тылай біліктер
шаршы дециметр - 6,0 25,0

26 Қайыс ер жасайтын жеңiл жар-
тылай біліктер

шаршы дециметр - 8,0 40,0

27 Қайыс ер жасайтын юфтi шаршы дециметр - 14,0 65,0
28 Қайыс килограмм - 0,05 0,2
29 Жартылай жүн аралас киiз 

фильц
килограмм - 0,6 1,3

30 Терілiк киiз килограмм - 0,04 0,15
31 Енi 0,75 метр брезент қума метр - 0,05 0,2
32 Құрастырылып тiгiлетiн қайыс дана 1 3 4

4. Саптық кавалерлiк ер тоқым
33 Қайыс ер жасайтын жеңiл жар-

тылай валдар
шаршы дециметр 1,7 9,5 51,0

34 Қайыс ер жасайтын ауыр жар-
тылай валдар

шаршы дециметр - - 26,0

35 Қайыс ер жасайтын юфтi шаршы дециметр 0,15 3,0 115,0
36 Қайыс килограмм 0,01 0,05 0,5
37 Құрастырылып тiгiлетiн қайыс дана 2 4 8
38 Терілiк киiз килограмм - 0,2 3,0
39 «Маккей» машина жiбi килограмм 0,01 0,04 0,1 

Ескертпе:
 Ат əбзелдерi мен ер тоқымдарды жөндеуге бiрiншi кезекте бұйымдарды сұрыптау актiсi 

бойынша есептен шығаруға қабылданған материалдар мен ұсақ-түйек заттар қолданылады. 
 Ат əбзелдерi мен ер тоқымдарды күрделi жөндеу ереже бойынша жергiлiктi шеберха-

наларда жүргiзiледi.

11-кесте. Ішкi iстер органдарының жəне Қазақстан Республикасы Iшкі істер 
министрлігінің білім беру ұйымдарының жеке құрамына моншада жуынуға жəне 

туалеттiк, санитариялық-гигиеналық қажеттiлiктерге сабынды босату тиесiлiгі
Р/с 
№ 

Қызметкерлер тiзбесi Сабын босатудың айлық нормасы 
(грамм)

Ескертпе

Тазалық 
заттары 

қажеттiлiгі 

мон-
шада 

жуынуға

Санитариялық-
гигиеналық 

қажеттiлiктерге
иiс сабын 60 % кiр 

сабын
иiс 
са-

бын

60 % кiр 
сабын

1 2 3 4 5 6 7
1 ҚР ІІМ білім беру ұйымдарында 

бастапқы даярлықтан, қайта 
даярлаудан өту жəне бiлiктiлiктi 
арттыру кезiнде казармалық 
жағдайда жүрген ҚР IІМ 
білім беру ұйымдарының 
тыңдаушылары мен курсант-
тарына, ҚР IІМ органдарының 
қатардағы жəне басшы 
құрамындағы адамдарға

300 130 - - 1 адамға

2 ҚР IІМ білім беру ұйымдары 
мен мекемелерiндегі ас үй 
жұмыскерлеріне

- - - 100 1 адамға

3 ҚР ІІМ білім беру ұйымдары 
мен мекемелерiндегі нан 
кесушiлер мен аспазшыларға

- 150 - 200 1 адамға

4 ҚР ІІМ медициналық 
мекемелерiнде (госпитальда, 
клиникада, ауруханада, ста-
ционарда) тексерiлуде немесе 
емделуде жүрген медициналық 
батальондар мен роталардағы, 
стационардағы, медициналық 
бөлiмдердегі (денсаулық 
сақтау изоляторында), ҚР ІІМ 
білім беру ұйымдарындағы 
науқастарға

200 130 - - 1 
штаттық 
төсекке

5 Госпитальдардағы, 
клиникалардағы, 
емханалардағы, 
лазареттердегi, медициналық 
пункттердегi ауруларға тiкелей 
қызмет көрсететiн медицина 
саласындағы қызметкерлерге

- - - 200 1 меди-
цина 

қызмет-
керіне

6 Əскери-дəрiгерлiк комис-
сиялар, санитариялық-
эпидемиологиялық, 
бактериологиялық зертха-
налар мен жасақтардың, 
ветеринарлық лазареттердiң 
қызметкерлерiне

- - 100 - 1 адамға

7 ҚР IІМ-нің мекемелерiндегі, 
оқу орындарындағы əскери 
қызметкерлер мен мамандарға, 
жүргiзушiлерге, мотоци-
клистерге, трактористерге, 
техниктерге, механиктерге, 
моторшыларға, жөндеушiлерге, 
ұстаға, вулканизаторшыларға, 
зертханашыларға, жүк 
тиеушiлерге, шеберханалар 
мен қойма жұмыскерлерiне, 
қойма дезинфекторшылары-
на, нұсқаушыларға, қызметтiк 
иттердi үйретушiлер мен 
жетекшiлерге, арбашыларға 
жəне үнемi лас жұмыстарды 
орындайтын басқа адамдарға

- - - 200 1 адамға

8 Асхана жəне ас үй ыдыстары 
мен асханалық құралдарды 
жуу үшiн

- - - 50 Үлестегі 
1 адамға 
шаққанда 

 Ескертпе: 
Асхана жəне ас үй ыдыстары мен асханалық құралдарды жуу үшiн кiр сабынды бір адамға 

айына 50 грамм есебінен синтетикалық жуу құралдарына ауыстыруға рұқсат етіледі. 
Санитариялық-гигиеналық қажеттiлiк үшiн нормада қарастырылған сабын (аспазшыларға, 

нан пiсiрушiлерге, медицина жұмыскерлерiне жəне т.б.) ұжымдық пайдаланатын орындарға 
(қол жуғыштарға) босатылады.

6-тармақта көрсетiлген норма бойынша туалеттiк қажеттiлiкке бөлiнген сабындар қол 
жуғыштарға берiледi, бiрақ бiр адамға айына 200 граммнан аспауы тиіс. 

 Моншада бiр адамның бiр рет жуынуына 30 грамм сабын жұмсалады. 
 Штаттық қызметтiк жануарларды жуындыру үшiн жылына бiр қызметтiк итке - 300 грамм, 

бiр атқа - 500 грамм сабын жұмсау есебімен 60% кiр сабын жұмсалуы тиіс.
 Азық-түлiктердi тасымалдайтын арнайы автомобильдердiң шанағын жуу үшiн 1% кальци-

нирленген сода ерiтiндiсi (1 литр суға 10 грамм ас содасы) немесе 0,15-0,2 % каустикалық сода 
ерiтiндiсi (1 литр суға 1,5-2 грамм сода) жұмсалынады. Жуу құралдарын (кальцинирленген жəне 
каустикалық сода) 1 шаршы метрге 0,5 литр жұмыс ерiтiндiсiн жұмсау есебінен пайдалануы тиіс. 

12-кесте. 1 килограмм құрғақ кiрдi қолмен жуу кезінде оның ластану деңгейiне 
жəне су құрамына қарай жұмсалатын синтетикалық жуу ұнтақтарының, сабын мен 

кальцийлендірілген соданың грамм есебiмен шығыны

Синтетикалық кiр жуу ұнтақтарын пайдаланып жуу кезiнде:

Кiрлердiң түсi Кiрлердiң ласта-
ну деңгейi

Синтетикалық кiр жуа-
тын ұнтақ

Аралас кiр жуатын ұнтақ

тұщы суда ащы суда тұщы суда ащы суда
Àқ 1 27 36 31 40,5

2 30 40 35 45
3 36 48 42 54
4 45 60 52,5 67,5

Түрлi-түстi 1 22,5 27 27 31
2 25 30 30 35
3 30 36 36 42
4 37,5 45 45 52,5

Сабын жəне кальцийлендірілген соданы пайдаланып жуу кезiнде:

Кiрлердiң түсi Кiрлердiң ластану 
деңгейi

Тұщы суда Ащы суда
60% сабын ұнтақ  60% сабын ұнтақ

Àқ 1 19 19 24 24
2 21 21 27 27
3 25 25 32 32
4 32 32 40 40

Түрлi-түстi 1 20 3,5 24 5,5
2 22 4 28 6
3 26 5 33 7
4 33 7 42 9

Ескертпе:
Кiрлердiң ластану деңгейi төмендегi көрсеткiштер бойынша сипатталады:
1) дəреже - қолданыста аз тұтынылатын шамалы ластанған кiрлер мен киiмдер, жаңа заттар;
2) дəреже – орташа ластанған кiрлер (дақтары, үйкелген орындары бар төсек жабдықтары, 

жеке орамалдар жəне т.б.);
3) дəреже - өте көп дақтары, қатты үйкелген орындары бар қатты ластанған кiрлер (ас үй 

орамалдары, көп киiлген киiмдер жəне т.б.);
4) дəреже – тұрмыстық жəне өндiрiстiк кiрмен өте қатты ластанған кiрлер.
 Төртiншi дəрежеде ластанған кiрлердi жуу үшiн кiр жуу ұнтақтарының шығындану нор-

масына қосымша 1 килограмм құрғақ кiрге төмендегi мөлшерде кальцийлендірілген сода 
жұмсалынады:

1) тұщы суда - ақ кiрлер үшiн 6 грамм жəне түрлi-түстi кiрлер үшiн 3 грамм;
 2) ащы суда - ақ кiрлер үшiн 8 грамм жəне түрлi-түстi кiрлер үшiн 5 грамм;
 Кiрлердi қолмен жуу кезінде 1 килограмм құрғақ кiрге: 60 % кiр сабын 20 грамм (немесе 40 

% 30 грамм) жəне кальцийлендірілген сода 12 грамм мөлшерiнде жұмсалады.
 Кiр жуу үшiн сабын мен сода синтетикалық кiр жуу ұнтақтары болмаған кезде босатылады.
 Ащы судың деңгейi жергiлiктi санитариялық-эпидемиологиялық станциялардың 

зертханалық талдамасымен расталады.

13-кесте. Үй-жайларды тазалау жəне оларда санитариялық-гигиеналық нормаларды 
сақтау үшін жұмсалатын қаптық матаның жəне жуу құралдарының шығыны

Р/с № Атауы Өлшем бiрлiгi Айлық саны
1 2 3 4
1 Қаптық мата шаршы метр 8 шаршы метр 1000 шаршы метрге 
2 Раковина мен унитаздар-

ды тазалайтын құрал
грамм бiр раковина мен унитазға 320 грамм

3 Кiр жуу ұнтағы грамм күнiне 1 шаршы метрге 1 грамм
14-кесте. Мемлекеттік тіл жəне ақпарат бөліністеріне арналған 

Р/с № Техникалық құралдардың атауы Саны Кімге тиесілі 
1 2 3 4
1 Тележурналистика жиынтығына 

мыналар кіреді:
камкордер;
микрофонды желден қорғайтын 
құрал;
жады картасы;
аккумуляторларға арналған 
қуаттаушы құрылғы;
аккумулятор;
жаңбырдан қорғайтын қаптама;
қысқы қаптама;
ілмелі радиомикрофон;
репортерлық микрофон;
микрофон кəбілдері (5 метр);
штатив,
конвертер;
камераға арналған шамдар

1 жиынтық ҚР ІІМ, Астана, Алматы 
қалаларының, облыстардың жəне 
Көліктегі ІІД

2. Бейнепроектор жəне экран 1 жиынтық ҚР ІІМ, Астана, Алматы 
қалаларының, облыстардың жəне 
Көліктегі ІІД

3. Интерактивтік тақта 1 дана ҚР ІІМ, Астана, Алматы 
қалаларының, облыстардың жəне 
Көліктегі ІІД

4. Кəсіби фотокамера 1 дана ҚР ІІМ, Астана, Алматы 
қалаларының, облыстардың жəне 
Көліктегі ІІД

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ҚР ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ІІО – Ішкі істер органдары
ҚАЖК – Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті
ҚАЖД – Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті
ҚАЖб – Қылмыстық-атқару жүйесі бөлімі
ЕТМ – Еңбекпен түзеу мекемесі 
ТЖК – Төтенше жағдайлар комитеті
ТЖД – Төтенше жағдайлар департаменті
КІІД – Көліктегі ішкі істер департаменті
ІІД – Ішкі істер департаменті
ЖПП – Жол патрульдік полициясы 
МКҚБ – Мамандандырылған күзет қызметі басқармасы
ЖҚАЖ – Жылдам қимылдайтын арнайы жасақ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 5 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16306 бо-
лып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 5 ақпан                №95           Астана қаласы

«Ішкі істер органдарындағы уақытша ұстау 
изоляторларының ішкі тәртіптеме қағидаларын 

бекіту туралы»

«Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде 
ұстау тəртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңы 15-бабының 1-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі 
тəртіптеме қағидалары бекітілсін.

2. «Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіп ережелерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2002 жылғы 1 маусымдағы № 385 
бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1883 болып 
тіркелген, «Қазақстан Республикасы орталық атқарушы жəне өзге де мемлекеттік органдарының 
нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде» жарияланған, 2003 ж., №16, 844-құжат) күші 
жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитеті (И.В. 
Лепеха):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 

орыс тілдеріндегі көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

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

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тар мақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз 
етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары полиция генерал-майоры Е.З. Тургумбаевқа жəне Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитетіне (И.В. Лепеха) жүктелсін. 

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

Министр полиция генерал-полковнигі Қ.ҚАСЫМОВ 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2018 жылғы 5 ақпандағы №95 бұйрығымен бекітілген 

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДАҒЫ УАҚЫТША ҰСТАУ ИЗОЛЯТОРЛАРЫНЫҢ ІШКІ 
ТƏРТІПТЕМЕ ҚАҒИДАЛАРЫ

1-тарау. Жалпы қағидалар

1. Осы Ішкі істер органдарының уақытша ұстау изоляторларындағы ішкі тəртіптеме 
қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) ішкі істер органдарының уақытша ұстау изоляторларында 
қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауда күдіктілер мен айыпталушыларды күзетпен ұстау 
режимін қамтамасыз ету тəртібін айқындайды.

Режим күдіктілер мен айыпталушыларды күзетпен ұстау тəртібі мен шарттарын, олардың 
құқықтарын, олардың өз міндеттерін орындауын, оларды оқшаулауды қамтамасыз етуді, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде (бұдан əрі – ҚР 
ҚПК) көзделген міндеттердің орындалуын қамтиды. Қағидалардың талабтарын уақытша ұстау 
изоляторларының қызметкерлері, онда ұсталатын адамдар, сондай-ақ уақытша ұстау изоля-
торына келетін өзге де адамдар сақтайды. 

2. Уақытша ұстау изоляторына:
1) күзетпен ұстау орындарындағы заңдылықтың сақталуын қадағалауды жүзеге асыра-

тын прокурорлар тəуліктің кез келген уақытында бөгетсіз - қызметтік куəлігін көрсеткен кезде;
2) ішкі істер органының күдіктілер мен айыптаушыларды күзету жөніндегі қызметінің 

ұйымдастырылуын жəне өткерілуін инспектірлеуді бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адам-
дар, күзетпен ұстау орындарының полиция қызметкерлері - қызметтік куəліктерін көрсеткен кезде;

3) кезекші жасақшаның қызмет атқаруын тексеру үшін басқа қызметтердің қызметкерлері 
– жоғары тұрған і шкі істер органының бастығы берген арнайы ұйғарымды көрсеткен кезде;

4) прокурорлар, тергеушілер жəне анықтауды жүргізуші адамдар уақытша ұстау 
изоляторының тергеу кабинеттеріне жəне тек процестік іс-əрекеттері жүргізу үшін - қызметтік 
куəліктерін көрсеткен кезде;

5) криминалдық полиция, ұйымдасқан қылмысқа жəне экстремизмге қарсы күрес 
қызметкерлері - қызметтік куəліктерін жəне өндірісінде қылмыстық іс бар адамның жазбаша 
рұқсатын көрсеткен кезде - уақытша ұстау изоляторының тергеу кабинеттеріне;

6) қорғаушылар уақытша ұстау изоляторларының тергеу кабинеттеріне – ордерін, адвокат 
куəлігі мен жеке куəлігін көрсеткен кезде;

7) белгіленген тəртіпте ұсталған күдіктілермен жəне айыпталушылармен кездесуге рұқсат 
алған басқа да адамдар тек кездесулерге арналған бөлмеге - тиісті рұқсатты жəне жеке басын 
куəландыратын құжаттарды көрсеткен кезде;

8) медициналық көмекке зəру адамға көмек көрсетуге келген медициналық қызметкерлер 
- нарядты көрсеткен  кезде жəне уақытша ұстау изоляторы бойынша кезекшінің (кезекші 
көмекшісінің) немесе уақытша ұстау изоляторы бастығының еріп жүруімен - ауру адамға;

9) күзетпен ұста у орындарын санитарлық қадағалауды жүзеге асыр атын немесе 
уақытша ұстау изоляторына эпидемияға қарсы жұмыстар жүргізу үшін келген денсаулық 
сақтау органдарының қызметкерлері - арнайы ұйғарымды көрсеткен кезде - уақытша ұстау 
изоляторының барлық үй-жайларына уақытша ұстау изоляторы бойынша кезекшінің (кезекші 
көмекшісінің) немесе уақытша ұстау изоляторы бастығының еріп жүруімен;

10) ішкі істер органдарының қызметі мəселелері жөніндегі қоғамдық кеңестің мүшелері 
қоғамдық бақылауды жүзеге асыру үшін - жеке куəлігін көрсеткеннен кейін; 

11) қоғамдық бақылауды жүзеге асыру үшін құрамы кемінде екі адамнан тұратын қоғамдық 
бақылау комиссиясының мүшелері - жеке басын куəландыратын құжатты көрсеткен кейін;

12) алдын ала болуын жүзеге асыру үшін ұлттық алдын алу тетігіне қатысушылар – 
Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уəкіл берген оның алдын ала болуға 
өкілеттілігін растайтын ұлттық алдын алу тетігіне қатысушысының куəлігін көрсеткеннен 
кейін өткізіледі.

3. Уақытша ұстау изоляторына қарумен келген прокурорлар, тергеушілер жəне анықтауды 
жүргізетін адамдар қаруларын ішкі істер органына уақытша сақтауға тапсырады. Осы тəртіп 
уақытша ұстау изоляторының режимдік үй-жайларына кіруге рұқсат алған құқық қорғау 
органдарының басқа да лауазымды адамдарының бəріне қолданылады.

2-тарау. Күдіктілер мен айыпталушыларды қабылдау жəне камералар 
бойынша орналастыру

4. Уақытша ұстау изоляторына жеткізілетін адамдарды қабылдаудың негіздерін тексеретін 
уақытша ұстау изоляторы бойынша кезекшісі тəулік бойы  қабылдайды, жеткізілгендерден 
жауап алады, олардың жауаптарын осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
қылмыстық құқық бұзушылық жасауды деген күдік бойынша ұстау хаттамасындағы, қаулыдағы, 
сот үкіміндегі жəне басқа да құжаттардағы деректермен салыстырады, уақытша ұстау изоля-
торында ұсталатын күдіктілер мен айыпталушыларды осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша есепке алу журналына тіркейді. 

5. Күдіктілер мен айыпталушыларды уақытша ұстау изоляторында қабылдау жəне ұстау 
үшін негіз:

1) анықтаушы немесе тергеуші ҚР ҚПК 131-бабының тəртібінде толтырған ұстау хаттамасы; 
оған: жеке тінту хаттамасы(еркін түрінде толтырылған), прокурорға (ҚР ҚПК 131-бабы) жəне 
күдіктінің туыстарына (ҚР ҚПК 135-бабы) жіберілетін хабарлама, медициналық куəландыру 
қорытындысы (ҚР ҚПК 223-бабы) (анықтаушы толтырған ұстау хаттамасын анықтау органының 
бастығы бекітеді);

2) ҚР ҚПК 147-бабының тəртібінде соттың күдіктіге (айыпталушыға, сотталушыға) қатысты 
күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын таңдау туралы қаулысы;

3) ҚР ҚПК 150-бабының тəртібінде күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдап 
алынған күдіктінің немесе айыпталушыны ткүзетпен ұстау орындарында ұстау туралы ҚР ҚПК 
берілген өкілеттік шегінде прокурор немесе тергеу судьясы немесе сот бекіткен сотқа дейінгі 
тергеуді жүзеге асыратын адамның қаулысы;

4) ҚР ҚПК 513-бабында көзделген тəртіпте адамға қатысты шығарылған мамандандырылған 
медициналық мекемелерге орналастыру туралы тергеуді жүзеге асыратын органның 
қолдаухатын қанағаттандыру туралы тергеу судьясының қаулысы болып табылады.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар оларды жасаған адамдардың қолымен куəландырылады 
жəне тиісті мекеменің елтаңбалы мөрімен бекітіледі. Соттардың уақытша ұстау изоляторына 
күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдап алу туралы үкімдерінен (ұйғарымдар, 
қаулылар) үзінділер ұсынылған жағдайларда, оларда осы бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен 
ұстау қолданылған адамдардың толық деректері көрсетіледі жəне көрсетілген деректемелер 
(қолы, мөрі) болады. 

Ұстау хаттамасына оны толтырған адам жəне күдікті мен оның қорғаушысы (оның 
қатусыумен) қол қояды. 

6. Ұстау хаттамалары, күзетпен ұстау туралы қаулылар жəне басқа да тиісті құжаттар ҚР 
ҚПК жəне «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелер-
де ұстау тəртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі - Заң) талаптарын бұза отырып, ресімделген адамдар ұстау изоляторы-
на қабылданбайды. 

7. Күдіктілер мен айыпталушыларды күзетпен ұстау мерзімі ҚР ҚПК анықталады.
8. Бас бостандығынан айыруға сотталғандар сот үкіміне сəйкес бас бостандығынан айыру 

орындарына жіберу үшін тергеу изоляторларына ауыстырылады.
Бас бостандығынан айыруға сотталғандар басқа қылмыстық іс бойынша тергеу əрекеттерін 

жүргізу үшін прокурор бекіткен қаулының негізінде уақытша ұстау изоляторында уақытша 
қалдыруға жол беріледі.

9. Бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жазаларды орындайтын мекемелерде 
жазасын өтеуші сотталғандар:

1) сот қаулысы бойынша істі қарау кезінде - істің сотта қаралуына байланысты;
2) прокурор санкциялаған қаулының негізінде басқа адам жасаған қылмыс туралы тергеу 

əрекеттерінің жүргізілуіне байланысты уақытша ұстау изоляторында ұстауға жол беріледі.
10. Тасымалданушы күдіктілер, айыпталушылар елтаңбалы мөрмен расталған жеке іс 

бойынша анықтаманың жəне тізімнің негізінде уақытша ұстау изоляторына қабылданады 
жəне онда ұсталады. 

11. Күдікті жəне айыпталушы əйелдерге үш жасқа дейінгі балаларын жақын туыстарына 
беру мүмкін болмаған жағдайда оларды уақытша ұстау изоляторында өздерімен бірге алуына 
жол беріледі. Балалары бар əйелдерді қабылдау үшін туу туралы куəлік немесе баланың кімдікі 
екенін растайтын өзге де құжаттар, ал мұндай құжаттар болмаған кезде - анықтау жүргізген 
лауазымды адамның, тергеушінің, прокурордың немесе осы іс өндірісінде болған соттың жаз-
баша нұсқауы негіз болып табылады.

Жүкті əйелдер, асырауында үш жасқа дейінгі баласы бар əйелдер жеке оқшауланған 
неғұрлым жарық жəне құрғақ камераларға орналастырылады. Камералар бір ярусты төсек 
орындарымен жабдықталады. 

12. Уақытша ұстау изоляторына адамдар тобы жеткізілген кезде олар жеке тінтуді жүргізу 
бөлмелерінде жабдықталған кабиналарға (бокстарға) екі сағаттан аспайтын мерзімге орна-
ластырылады.

Тексеру кезінде уақытша ұстау изоляторының кезекшісі (фельдшері) күдіктілер мен айыпта-
лушылардан денсаулық жағдайы туралы жауап алады. Уақытша ұстау изоляторының кезекшісі 
(фельдшері) денсаулық жағдайына шағымдар айтылған жəне аурудың айқын белгілері болған 
жағдайда жедел медициналық көмек шақырады.

Кезекші күдіктілерде дене жарақаттары жəне денсаулығына зиян келудің айқын белгілері 
болған кезде олардың пайда болу себептерін анықтайды, уақытша ұстау изоляторының 
бастығына, ішкі істер органының бастығына жазбаша түрде баяндайды, оларға күзетпен 
ұстаудағы адамдарға қарсы жасалған заң бұзушылық фактілерін жасырғаны үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес шаралар қолданады жəне жауап береді. 

13. Уақытша ұстау изоляторына жеткізілгендерді медициналық тексеруді жəне оларды 
камераларға орналастырар алдында санитарлық өңдеуден өткізуді Қазақстан Республикасы 
ІІМ-нің 2015 жылғы 7 сəуірдегі № 314 бұйрығымен (Нормати втік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11206 болып тіркелген) бекітілген Бас бостандығы шектеулі азаматтарға, 
сондай-ақ сот үкімі бойынша жазасын бас бостандығынан айыру орындарында өтеп жүрген, 
арнайы мекемелерге орналастырылған адамдарға медициналық көмек көрсету қағидаларына 
сəйкес уақытша ұстау изоляторының фельдшері немесе ол болмаған кезде кезекші жүзеге 
асырады. 

14. Жаңадан келіп түскен күдіктілер мен айыпталушыларға жеке тінту, жауап алу, 
санитарлық өңдеу жүргізілгеннен кейін, уақытша ұстау изоляторының кезекшісі оларды ка-
рантиннен өтуі үшін карантиндік камераларға орналастырады. 

15. Қылмыст ы қ құқық бұзушылық жасауда күдіктілер мен айыпталушылар карантин камера-
ларында болған кезеңінде осы Қағидалармен танысады, белгіленген міндеттерді орындамағаны 
үшін  жауапкершілігі туралы ескертіледі. 

16. Оқшаулауды қамтамасыз етудің негізгі талаптары:
1) Заңның 32-бабында көзделген бөлек орналастыру талаптарына сəйкес күдіктілер мен 

айыпталушылар жалпы немесе бір адамдық камераларда ұсталады;
2) күдіктілер мен айыптаушыларды бір тəуліктен астам мерзімге бір адамдық камераларға 

орналастыруға уақытша ұстау изоляторы бастығының прокурор санкциялаған дəлелді 
ұйғарымы (еркін нысанда толтырылады) бойынша жол беріледі. Мынадай жағдайларда 
күдіктілер мен айыптаушыларды бір тəуліктен астам мерзімге бір адамдық камераларға 
орналастыруға прокурордың санкциясы талап етілмейді: 

Заңның 32-бабында көзделген бөлек орналастыру талаптарын сақтауды қамтамасыз етудің 
басқадай мүмкіндігі болмаған кезде; 

күдіктінің немесе айыпталушының не басқа да күдіктілер мен айыпталушылардың өмірі 
мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесінде; 

күдікті мен айыпталушының жеке ұстау туралы жазбаша өтініші болған кезде; 
күдіктілер мен айыпталушыларды, егер олар күндіз жалпы камераларда ұсталған болса, 

бір адамдық камераларға орналастыру кезінде;
3) күд іктілер мен айыпталушылардың басқа камераларда жəне өзге үй-жайларда 

отырғандармен сөйлесулеріне, қандай да бір нəрселерді беруіне жəне хат алмасуларына 
жол берілмейді;

4) күдіктілер мен айыпталушылардың бостандықта жүрген адамдармен сөйлесуі, оларға 
қандай да бір нəрселер беруі жəне хат алмасуы Заңның талаптарына сəйкес жүзеге асырылады. 

17. Күдіктілер мен айыпталушыларды уақытша ұстау изоляторынан тыс жерлерге орналас-
тыру кезінде оқшаулауды қамтамасыз етудің негізгі талаптары сақталады. 

18. Күдіктілер мен айыпталушыларды мұндай мақсаттарға арнайы бейімделмеген үй-
жайларға орналастыруға жол берілмейді. Оларды камераларға орналастыру жеке басының 
жəне психологиялық сəйкестігін есепке ала отырып, жүргізіледі. Темекі шегетіндер темекі 
шекпейтіндерден мүмкіндігінше бөлек орналастырылады.

Күдіктілер мен айыпталушыларды, сондай-ақ сотталғандарды камераларға орналастыру 
кезінде мынадай талаптар міндетті түрде сақталуы тиіс:

1) еркектер мен əйелдер;
кəмелетке толмағандар ұсталатын камералардағы тəртіп бұзушылықтардың алдын алу 

үшін қылмыстық жауапқа алғаш рет тартылған оң сипатталатын ересектерді ұстау қажет болған 
жағдайларды қоспағанда, кəмелетке толмағандар мен ересектер; 

қылмыстық жауапкершілікке алғаш рет тартылғандар мен бұған дейін бас бостандығынан 
айыру орындарында ұсталған адамдар;

оларға қатысты үкімдер заңды күшіне енген сотталғандар күдіктілер мен айыпталушы-
лардан;

бір қылмыстық іс бойынша немесе бір-бірімен байланысты бірнеше істер бойынша 
күдіктілер мен айыпталушылар бөлек ұсталады;

2) аса ауыр жəне ауыр қылмыстар жасауда күдіктілер мен айыпталушылар;
аса қауіпті қылмыстарды қайта жасалған кезде сотталғандар;
өлім жазасына кесілгендер;
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, оларды басқа күдіктілер мен айыпталушылар-

дан бөлек ұстау жағдайлары болған кезде;
əділет органдарының судьялары, адвокаттары, қызметкерлері, ішкі істер органдарының, 

прокуратураның, кеден органдарының қызметкерлері, арнайы мемлекеттік органдарының əскери 
қызметшілері мен қызметкерлері, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери полиция-
сы мен тəртіптік бөлімдерінің əскери қызметшілері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтер, 
мемлекеттік кіріс органдарының қызметкерлері болып табылатын немесе болған адамдар;

күзетпен ұстау орны əкімшілігі бастығының шешімі бойынша не өндірісінде осы қылмыстық 
іс бар органның немесе адамның жазбаша шешімі бойынша өмірі мен денсаулығына басқа 
күдіктілер мен айыпталушылар тарапынан қауіп төнген күдіктілер мен айыпталушылар; 

инфекциялық аурулармен ауыратын немесе ерекше медициналық күтімді жəне бақылауды 
қажет ететін ауру адамдар басқа күдіктілер мен айыпталушылардан бөлек ұсталады. 

19. Күдіктілер мен айыпталушыларды ұстау режимі осы Қағидаларды сақтаумен, уақытша 
ұстау изоляторындағы өткізу режимін жүзеге асырумен, күдіктілер мен айыпталушыларды 
үздіксіз бақылайтын арнайы жабдықталған жəне сенімді оқшауланған камераларда ұстаумен, 
олардың айдауылдаусыз жүріп-тұруына тыйым салумен, тексерулер, жеке тінту жəне заттарын 
тексеру жүйесімен, содай-ақ ҚР ҚПК көзделген міндеттерді орындаумен қамтамасыз етіледі.

Режим талаптарын бұзатын адамдарға осы Қағидалардың 120-тармағында көзделген 
шаралар қолданылады. 

20. Осы Қағидалар күдіктілер мен айыпталушылардың уақытша ұстау изоляторындағы 
жəне оған іргелес аумақтарда ғы белгіленген шекаралар шегіндегі барлық қозғалыстары 
кезінде сақталады. 

21. Күдіктілер мен айыпталушылардың мінез-құлқын үздіксіз бақылауды жүзеге асыру үшін 
камераларға жарық қараңғы түскен сəттен бастап толық жарықтанған кезге дейін беріледі. 

22. Күдіктілер мен айыпталушыларды таңғы тексеру жəне оларды əжетханаға шығару 
əрбір камера бойынша бөлек ауысатын жəне қызметке кірісетін екі кезекші нарядтың күшімен 
жəне ішкі істер органдары басшыларының немесе уақытша ұстау изоляторы бастығының 
бақылауымен жəне қадағалауымен жүргізіледі. Таңғы жəне кешкі тексеру барлық камералар-
ды аралап шығудан, күдіктілер мен айыпталушылардың түгелдігін тексеруден, оларды жеке 
тінтуден, заттарын тексеру ден, шағымдары жайлы сұраудан, камералардың техникалық жай-
күйін қарау мен тексеруден тұрады. 

23. Камераларды тазалауды жəне едендерді жууды күдіктілер мен айыпталушылар жүзеге 
асырады. Күдіктілер мен айыпталушыларды өздеріне қызмет көрсетумен байланысты емес 
басқа шаруашылық жұмыстарға пайдалануға жол берілмейді. 

24. Камера есіктерін уақытша ұстау изоляторы бойынша кезекші (кезекшінің көмекшісі), 
уақытша ұстау изоляторының бастығы міндетті түрде камералар жанындағы кезекшінің не-
месе шығарушының қатысуымен аша алады. Барынша толған уақытша ұстау изоляторда 
камералардың кілттері уақытша ұстау изоляторы бойынша кезекшінің көмекшісіне тапсыруға 
жол беріледі.

Камераларға барлық қызметкерлердің бір уақытта кіруіне жəне өзімен бірге кілттерді алып 
жүруіне жол берілмейді. 

25. Күдіктілер мен айыпталушылар:
1 ) уақытша ұстау изоляторының тергеу кабинеттеріне;
2) кездесу бөлмелеріне;
3) серуендеу ауласына;
4) уақытша ұстау изоляторының санөткізгішіне санитарлық өңдеуге;
5) медициналық қызметкерге;
6) əжетханаға (камераларда санитарлық тораптар болмаған кезде);
7) айдауылдауға беру үшін;
8) уақытша ұстау изоляторының үй-жайларын тазалау үшін;
9) толық тінту жүргізу үшін ғана камералардан шығарылады. 
26. Түнгі уақытта (жергілікті уақыт бойынша сағат 22.00-ден 6.00-ге дейін) камераларды 

ашуға аса қажет болған, ал күдіктілер мен айыпталушыларды камерадан шығаруға олардың 
өмірі мен денсаулығына қауіп төнген, сондай-ақ шұғыл медициналық көмек көрсету үшін, 
денсаулыққа елеулі зиянды болдырмау немесе өмірге төнген қауіпті жою үшін кезек күттірмейтін 
медициналық араласуды қажет ететін жағдайларда жол беріледі.

Түнгі уақытта камераларды ашу жəне олардан күдіктілер мен айыпталушыларды шығару 
кезінде уақытша ұстау изоляторынан қашу немесе күзетке шабуыл жасау мүмкіндіктерін бол-
дырмайтын ерекше сақтық шаралары қолданады. 

27. Серуенге, əжетханаға, санитар лық өңдеуге жəне уақытша ұстау изоляторының үй-
жайларын тазалауға шығарған кезде күдіктілер мен айыпталушыларға оларды шығару 
мақсаттары туралы хабарланады. Қалған басқа жағдайлардың бəрінде камералардан шығару 
мақсаты хабарланбайды, тек күдіктінің немесе айыпталушының қалай киінуі жəне оның қандай 
жеке заттарын алуға болатыны көрсетіледі.

Күдіктілер мен айыпталушыларға, олардың туыстарына, жақындары мен таныстарына 
алдағы уақытта уақытша ұстау изоляторынан жөнелтілетіндері немесе босатылатындары 
туралы ескерту уақытша ұстау изоляторы əкімшілігінің міндеттеріне кірмейді. 

 28. Күдіктілер мен айыпталушылардың уақытша ұстау изоляторының ішінде немесе серуен 
ауласында жүріп-тұруы (топтасып немесе жеке) тек белгіленген бағыттар бойынша жəне тек 
шығарушының (шығарушылардың) айдап алып жүруімен жүргізіледі. 

29. Күдікті мен айыпталушыны камерадан шығарған кезде бір шығарушы есікте қырынан 
тұрады, қалғандары дəлізді бойлай орналасады. Күдіктілер мен айыпталушылар дəлізге 
жеке-жеке шығарылады жəне қозғалыс бағытына қарай бір  немесе екі қатардан сап түзейді. 

30. Барлық қозғалыс бағыты бойынша шығарушылар күдіктілер мен айыпталушылардың 
қолдарын арттарына ұстап жүруін, тыныштық сақтауын, бір қатардан екінші қатарға өтпеуін, 
темекі тартпауын, камералар жанынан өткенде көру саңылауларын жəне есік желдеткіштерін 
ашпауын, еш нəрсе лақтырмауын, тоқтамауын, дəліз жəне баспалдақ алаңдарындағы 
қабырғаларға жазу жазбауларын қадағалайды. 

31. Ерекше қауіпті қылмыскерлерді жəне қашуға немесе полиция қызметкерлеріне ша-
буы л жасауға бейім адамдарды алып жүру үшін əрбір 2-5 күдікті мен айыпталушыға 2-5 
шығарушы, əрбір 6-10 күдікті мен айыпталушыға 6-10 шығарушы тағайындалады. Қажет 
болған жағдайларда бір күдіктіні немесе айыпталушыны алып жүруді 2 шығарушы жүргізеді. 

32. Бір күдіктіні немесе айыпталушыны бір шығарушы алып жүрген кезде шығарушы 
айдауылдағы адамның соңында жəне екі қадам аралықта еріп жүреді.

Бұрылыстарда шығарушы күдіктілер мен айыпталушыларды бұрышқа екі қадам қалған 
кезде тоқтатады, содан соң өтетін жолдың бос екеніне көз жеткізгеннен кейін ғана қозғалысты 
жалғастырады.

Күзетілмейтін есікке жақындаған кезде шығарушы күдіктіні есікке бес қадам қалған кезде 
тоқтатып, өзі есікті ашады жəне өтетін жолдың бос екенін көріп оны өтк ізеді, есікті жабады 
жəне оның соңынан қозғалуды жалғастырады. Күдікті мен айыпталушыны серуендеу ауласына 
шығарған кезде де осы тəртіп сақталады.

Күдіктілер мен айыпталушыларды екі немесе одан да көп шығарушы алып жүрген кезде 
олардың бірі алдында, қалғаны айдауылданушылардың соңында жүреді.

Күдіктілер мен айыпталушыларды камералардан тергеу кабинетіне шығару үшін 
прокурордың, тергеушінің, анықтауды жүргізуші адамның жазбаша талабы негіз болып табы-
лады, бұл туралы осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша күдіктілер мен айып-
талушыларды камералардан шығаруды тіркеу журналына белгі қойылады.

Осы Қағидаларға 4-қосымшаға  сəйкес нысан бойынша жауап алу, жедел-тергеу əрекеттері 
мен кездесу жүргізу үшін күдіктіні немесе айыпталушыны шығару талабы бір адамға толты-
рылады, міндетті түрде ішкі істер органының кеңсесінде тіркеледі, күдіктілер мен айыпталу-
шыларды уақытша ұстау изоляторынан тыс жерлерге шығаруға арналған рұқсатқа ішкі істер 
органының бастығы қол қояды.

Күдіктілер мен айыпталушыларды тергеу іс-əрекеттерін жүргізу үшін уақытша ұстау 
изоляторының үй-жайларынан ішкі істер органдарының қызметтік кабинеттеріне тиісті талап-
сыз шығаруға жол берілмейді. 

33. Күдіктілер мен айыпталушыларды камералардан уақытша ұстау изоляторының 
санөткізгішіне шығаруды санитарлық өңдеу өткізу күндері уақытша ұстау изоляторы бойынша 
кезекшінің көмекшісі, шығарушылар немесе бекет кезекшісі жүзеге асырады, олар күдіктілер мен 
айыпталушыларды камералардан санөткізгішке жəне кері алып жүруді, сондай-ақ санитарлық 
өңдеу кезінде оларды бақылдауды қамтамасыз етеді.

 
3-тарау. Күдіктілер мен айыпталушыларды жеке тінту, дактилоскопияға, суретке 

түсіру, сондай-ақ олардың заттарын тексеру
34. Уақытша ұстау изоляторына орналастыру үшін жеткізілген адамдар жеке тінтуге, 

дактиласкопиялауға, суретке түсірілуге тартылады, ал олардың заттары - тексеруге жатады. 
Күдіктілер мен айыпталушыларды уақытша ұстау изоляторы жағдайында дактилоскопиялау-
ды, суретке түсіруді ішкі істер органының криминалдық қызмет бөлімшелері жүзеге асырады. 
Жеке тінтуді тінтілушімен бір жыныстағы адам жүргізеді.

Күдіктілер мен айыпталушыларды жеке тінту мен олардың заттарын қарау аяқталған 
соң, олардың қатысуымен тінтуді жүргізген адам жəне тінтілуші қол қоятын осы Қағидаларға 
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша хаттама жасалады.

Күдіктілер мен айыпталушылардың қол қоюдан бас тартуы жəне бұл ретте айтылған 
наразылықтар тінту хаттамасында көрсетіледі. 

4-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардан сақтауға жəне пайдалануға тыйым 
салынған бұйымдарды, заттарды жəне азық-түліктерді алып қою

35. Уақытша ұстау изоляторына қабылданған күдіктілер мен айыпталушылар өздерімен 
бірге тек осы Қағидаларда рұқсат етілген бұйымдарды, заттарды жəне азық-түлік өнімдерін 
қалдыра алады.

36. Күдіктілер мен айыпталушылардың ақшалары, құнды қағаздары мен бағалы заттары 
(ордендер, медальдар жəне оларға құжаттар) ішкі істер органының қаржы бөліміне; жеке затта-
ры - уақытша ұстау изоляторының сақтау камерасына сақтауға тапсырылады. Иесі табылмаған 
құжаттар, құнды қағаздар, хаттар, хат-хабарлар, жазу кітапшалары, фотосуреттер, орден мен 
медальдар еркін түрде толтырылған акт бойынша анықтаушыға, тергеушіге, сотқа беріледі, 
олардың көшірмесі күдіктінің немесе айыпталушының жеке ісіне тігіледі.

Ақшалар мен бағалы заттарды қабылдау туралы түбіртектің көшірмесі қол қойғыза отырып, 
уақытша ұстау изоляторына орналастырылған адамға беріледі, екінші көшірмесі - оның жеке 
ісіне тігіледі. Күдіктілер мен айыпталушыларды тергеу изоляторына ауыстырған кезде, орден-
дер, медальдар жəне оларға құжаттар, сондай-ақ жеке заттары, ақшалары (сəлемдемелер мен 
бандерольдар пошта арқылы) тергеу изоляторының қаржы бөліміне жіберіледі. 

37. Уақытша ұстау изоляторында табылған жəне иесі анықталмаған ақшалар, құнды 
қағаздар мен бағалы заттар алынады, ол туралы хаттама толтырылады жəне сату əрі тиісті 
бюджет кірісіне алу үшін белгіленген тəртіппен салы қ органдарына беріледі. 

38. Тексеру кезінде өз еркімен тапсырылған ақшалар, құнды қағаздар мен бағалы заттар 
алынады жəне осы Қағидаларға сəйкес ұстау орындарында болу кезінде оларды пайдалану 
жəне иелік ету құқығынсыз күдіктілер мен айыпталушылар босатылғанға дейін сақталады. 
Күзетпен ұсталған адам сотталған немесе бас бостандығынан айыру орындарына жіберілген 
жағдайда жоғарыда аталған ақшалар, құнды қағаздар мен бағалы заттар тізімдеме бойынша 
қылмыстық жазасын өтеу мекемелеріне беріледі. 

39. Күдіктілер мен айыпталушылардың пайдалануына жəне сақтауына тыйым салынған 
заттар, бұйымдар мен азық-түлік өнімдері күзетпен ұстау орнының əкімшілігіне сақтауға 
беріледі немесе сот шешімі бойынша жойылады. Жою кезінде еркін түрде акт толтырылады. 

40. Жеке тінту кезінде ал ып қойылған, сондай-ақ уақытша ұстау изоляторында сақтаудағы 
ақшаларды, қымбат бағалы хзаттарды, құнды қағаздарды, заттар мен азық-түлік өнімдерін 
күдіктінің немесе айыпталушының өтініші жəне қылмыстық істі жүргізуші адамның не о рганның 
келісімі бойынша күдіктінің немесе айыпталушының туыстарына немесе өзге адамдарға бе-
руге жол беріледі.

41. Күдікті немесе айыпталушы қайтыс болған жағдайда, сақтаудағы оған тиесілі ақшалар, 
құндылықтар, басқа бұйымдар, заттар жəне азық-түлік өнімдері Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен оның мұрагерлеріне беріледі. 

5-тарау. Күдіктілер мен айыпталушыларды материалдық-тұрмыстық 
қамтамасыз ету

42. Уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі күдіктілер мен айыпталушыларға гигие-
на, санитарлық, өрт қауіпсіздігі талаптарына жауап беретін жағдай жасайды. Камераның 
санитарлық алаң нормасы бір адамға кемінде 2,5 шаршы метр есебінен белгіленеді. 

43. Уақытша ұстау изоляторында ұсталатындар жеке пайдалану үшін:
1) ұйықтау орнымен;
2) төсек жабдықтарымен: матрац, жастық, көрпе;
3) төсек орын заттарымен: екі жайма, жастық тыс;
4) тамақ ішетін асханалық ыдыстармен;
5) ұзындығы 50 см аспайтын орамалмен;
6) сабынмен қамтамасыз етіледі. 
44. Мүлік уақытша ұстау изоляторларында ұсталу кезеңінде уақытша пайдалануға тегін 

беріледі. Пайдалануға тізбесі мен саны осы Қағидалардың 153-тармағында белгіленетін өзінің 
төсек жабдықтарын, сондай-ақ басқа да заттары мен бұйымдарын қабылдауға жол беріледі. 

45. Уақытша ұстау изоляторларының камералары:
1) ұйықтау орнымен;
2) үстелмен;
3) санитарлық тораптармен (кəріз болмаған кезде, дəрет алуға арналған ыдыстармен);
4) су құбыры кранымен (су құбырлары болмаған кезде аспалы пластмасса  қол 

жуғыштармен);
5) сырт киімдерін ілуге арналған ілгіштермен;
6) жуынып-шайыну жабдықтарына арналған сөрелермен;
7) ауыз суға арналған шағын бакпен;
8) радиохабар тарату құралдарымен;
9) қоқысқа арналған урнамен жабдықталады.
Күн сайынғы қажеттігіне қарай  камераларға қайнаған ауыз су беріледі.
Аптасына бір рет əрбір күдікті мен айыпталушыға ұзақтығы кемінде 15 минут душта шо-

мылу мүмкіндігі беріледі.
Күдіктілер мен айыпталушыларға қырынатын құралдар олардың өтініші бойынша 

белгіленген уақытта, аптасына екі рет беріледі.
Шағымдар мен өтініштер жазу, сондай-ақ олардың өтініші бойынша жазу құралдары (қағаз, 

шарикті қалам) беріледі. 
46. Əрбір уақытша ұстау изоляторында тамақ ысытуға арналған электр плитасы, су 

қайнат қыш, шкаф, ыдыс жууға арналған үш ұялы ваннасы (ыдыс) бар бөлме, сондай-ақ 
төсек жаб дықтарын жəне камераларда сақтауға рұқсат етілмеген жеке заттарын сақтайтын 
бөлме жабдықталады. 

47. Күдіктілер мен айыпталушылар күзетпен ұстау кезінде мемлекетке материалдық залал 
келтірілген үшін Заңға сəйкес материалдық жауапкершілікке тартылады. 

48. Келтірілген материалдық залалды күдіктінің немесе айыпталушының өтініші жəне 
олардың келісімі бойынша оның туыстарының немесе басқа да адамдардың өтеуіне жол 
беріледі. 

49. Сотталушыны бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жазаны орындайтын 
мекемеге жіберген жағдайда өндіріп алынбаған материалдық залалды сотталушының жеке 
есепшотына түскен қаражаттың есебінен аталған мекеменің əкімшілігі өндіріп алады. 

50. Уақытша ұстау изоляторы əкімшілігінің кінəсінен күдіктіге немесе айыпталушыға 
келтірілген материалдық залал Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сəйкес өндіріп алынады.

51. Уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі материалдық залал келтірген кінəлілерді 
анықтау үшін қызметтік тексеру жүргізеді, оны ішкі істер органының бастығы тағайындайды жəне 
залал келтіру фактісі анықталған күннен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей жүргізіледі.

Тексеру кезінде материалдық жауапкершілік басталатын мəн-жайлардың бар-жоғы, 
залалдың  нақты сипаты мен мөлшері не материалдық жауапкершілікке негіздің жоқтығы 
анықталады. 

52. Уақытша ұстау изоляторында ұсталатын күдіктіні немесе айыпталушыны материалдық 
жауапкершілікке тарту мүліктік зиян (материалдық залал) жəне осы адамның заңсыз əрекеті 
анықталған кезде орын алуы мүмкін. 

53. Уақытша ұстау изоляторы əкімшілігінің келтірілген залалды өтеу туралы шешіміне 
шағымдану залалды өтеуді  тоқтату үшін негіз болып табылмайды. Шағым қанағаттандырылған 
жағдайда, бұрын ұсталған сомасы қайтарылады. 

54. Күдікті немесе айыпталушы уақытша ұстау изоляторынан босатылған жағдайда, 
өтелмеген материалдық залал азаматтық сот өндірісі тəртібімен өтелуі мүмкін. Осы 
Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Ішкі істер органы сотқа залалды өтеу ту-
ралы талап арыз береді. 

55. Материалдық залалды өтеу туралы талап ету арызы 2 данада жауап берушінің 
тұрғылықты орны бо йынша сотқа беріледі. Жауап берушінің тұрғылықты орны белгісіз болған 
жағдайда, талап ету арызы оның тұрғылықты жеріндегі мүліктері немесе оның белгілі болған 
соңғы тұрғылықты орны не залал келтірілген орны бойынша көрсетіледі. 

56. Талап ету арызына ішкі істер органының бастығы (талап етуші) немесе оның орын-
басары қол қояды. Егер арызды сотқа өкілі берсе, арызға өкілдің өкілеттігін куəландыратын 
сенімхат қоса беріледі.

Талап ету арызы сотқа жауап берушілердің саны бойынша көшірмелерімен беріледі. 

6-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың азық-түлік өнімдерін, сондай-ақ бірінші 
кезекте қажет заттарды жəне басқа өндірістік тауарларды сатып алуы

57. Күдіктілер мен айыпталушылар «Күдіктілерді, айыпталушыларды, сотталғандарды жəне 
қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі балалар үйлеріндегі балаларды тамақтандырудың 
жəне материалдық-тұрмыстық қамтамасыз етудің заттай нормаларын жəне сотталғандардың 
киім нысандары үлгілерін , сондай-ақ Қамауға алу немесе бас бостандығынан айыру түріндегі 
жазаны өтеуден босатылатын адамдардың тұрғылықты жеріне немесе жұмысына жету үшін 
ақысыз жол жүрумен, тамақпен немесе ақшамен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 1255 қаулысымен 
белгілеген нормалар бойынша денсаулығы мен əл-қуатын қалыпты жағдайда ұстауға жеткілікті 
ақысыз тамақпен қамтамасыз етіледі. Күдіктілер мен айыпталушыларға осы Қағидалардың 
65-тар мағына сəйкес сақтауға жəне пайдалануға тыйым салынғандарды қоспағанда, қолма-
қол ақшасыз есепайырысу бойынша бірінші кезекте қажетті азық-түлік өнімдерін, заттарды, 
сондай-ақ басқа да өнеркəсіптік тауарларды сатып алуға құқығы беріледі.

58. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы осы Қағидалардың 61-тармағына сəйкес 
сақтауға жəне пайдалануға тыйым салынғандарды қоспағанда, азық түлік өнімдерін, бірінші 
кезекте қажет заттарды, сондай-ақ басқа да өндірістік тауарларды сатып алуға ниет білдірген 
күдіктілер мен айыпталушыларға осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
өтініш бланкілері беріледі, ол толтырылғаннан кейін ішкі істер органы қаржы бөлімінің жеке 
есепшоттағы ақшасы туралы түбіртегімен бірге у ақытша ұстау изоляторы бойынша кезекшіге 
беріледі. Күдіктілер мен айыпталушылар уақытша ұстау изоляторының сатып алу жүктелінген 
қызметкеріне ішкі істер органы қаржы бөлімінің кассасынан олардың жеке есеп шотындағы 
қажетті соманы есеп айырысу арқылы алуға сенімхат береді.

Берілген ақшалар аванстық есеп жəне бұл туралы өтініш жасаған күдіктілер мен 
айыпталушыларға сатып алынған азық-түлік өнімдерін жəне бірінші кезекте қажетті заттар-
ды беруді растайтын қ ұжаттар негізінде есепті адамның есебінен шығарылады. Өтініштің 
жəне азық-түлік өнімдерін алғаны туралы қолхаттың негізінде олардың құны күдіктілер м ен 
айыпталушылардың есеп шоттарынан шығарылады. 

Уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі күдіктілер мен айыпталушыларға азық-түлік 
өнімдерін жəне бірінші кезекте қажетті заттарды сатып алуға жұмсалған ақшаның сомасы 
(датасы көрсетіледі) туралы жеке ісінің арнайы парағына белгі жасайды. 

7-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың сəлемдемелерді, сауқаттарды 
қабылдауы жəне беруі

59. Күдіктілер мен айыпталушыларға саны шектеусіз сəлемдемелер мен сауқаттар алуға 
рұқсат етіл еді, олардың салмағы почта қызметі саласындағы заңнамада көзделген нормадан 

аспайды. Кəмелетке толмағандар мен ауруларға, ауыр сырқаттар мен ауыратындарға, 
жүкті əйелдерге, сондай-ақ өзімен бірге үш жасқа дейінгі балалары бар əйелдерге берілетін 
сəлемдемелердің салмағына шектеу қойылмайды.

Сəлемдемелерді қабылдау осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес белгіленген нысан бой-
ынша өтініш негізінде жүргізіледі.

Күдіктілер мен айыпталушыларға өзімен бірге алуына жол берілетін азық-түлік өнімдерінің, 
бірінші кезекте қажет заттар, аяқ  киімдер, киімдер жəне басқа да өндірістік тауарлардың 
саны мен тізбесі, оларды сақтау, сəлемдемелерді алу жəне қолмақол ақшасыз есеппен са-
тып алу, сондай-ақ белгіленген төлеммен оларға қызмет көрсету тізбесі осы Қағидалардың 
153-тармағында анықталады. 

60. Уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі дəрігердің қорытындысы бойынша күдіктілер 
мен айыпталушылар үшін дəрі-дəрмектерді олармен қамтамасыз етуге мүмкіндік болмаған 
жағдайда ғана қабылдайды. 

61. Адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін не месе қылмыс жасау, күзетпен ұстау 
мақсаттарына бөгет жасау құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін бұйымдар, заттар мен азық-
түлік өнімдерін күдіктілер мен айыпталушыларға беруге жол берілмейді. 

62. Сақтауға жəне пайдалануға тыйым салынған бұйымдарды, заттарды жəне азық-түлік 
өнімдерін, сондай-ақ осындай кез-келген бұйымдарды, заттарды жəне азық-түлік өнімдерін 
тексеруден жасыру немесе белгіленген тəртіпке қарамастан күдіктілер мен айыпталушыларға 
беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауапкершілікке əкеп соғады.. 

63. Сəлемдемелер тексерілуге жатады, оны құрамында кемінде екі полиция қызметкерінен 
тұратын комиссия жүзеге асырады. Тыйым салынған заттар табылған еркін түрде акт тол-
тырылады. Онда нақты алынған немесе сақтауға тапсырылған заттар көрсетіледі. Актіге 
комиссия мүшелері қол қояды, күдіктіге, айыпталушыға қол қойғыза отырып, хабарланады 
жəне оның жеке ісіне тіркеледі.

64. Сəлемдемемен келіп түскен, адресатқа беруге болмайтын азық-түлік өнімдері, заттар 
мен бұйымдар адресаттардың есебінен немесе жіберушінің төлемімен кері қайтарылады. 

65. Сəлемдемеден тауып алынған ақшалар күдіктілер мен айыпталушылардың жеке 
есепшотына осы Қағидалардың 73-тармағына сəйкес, пошта аударымдарын жібергені үшін 
төленетін тарифтер бойынша өндіріп алу арқылы аударылады. 

66. Басқа қылмыстық іс жүргізумен байланысты бас бостандығынан айыру түріндегі 
қылмыстық жазасын өтейтін мекемеден уақытша ұстау изоляторына ауыстырылған 
сотталғандардың алған сəлемдемелер саны туралы əкімшілік жеке істің арнайы парағына 
белгі жасайды. 

8-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың жеделхаттарды, хаттарды, 
ақша аударымдарын алуы жəне жөнелтуі

67. Күдіктілер  мен айыпталушыларға туыстары мен басқа да адамдарға айына кемінде 
екі хат немесе жеделхат жіберуге жəне алуға рұқсат етіледі. Хат-хабарларды алу мен жіберу 
күдіктілер мен айыпталушылардың қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

68. Күдіктілер мен айыпталушылардың хат алысуы тек уақытша ұстау изоляторының 
əкімшілігі арқылы осы қылмыстық істі жүргізетін органның немесе адамның рұқсатымен жүзеге 
асырылады жəне осы Қағидалардың 76-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
цензураға тартылады. Цензураны уақытша  ұстау изоляторының əкімшілігі, ал қажет болған 
жағдайда қылмыстық істі жүргізетін орган немесе адам жүзеге асырады. 

69. Жазаны немесе мəжбүрлеп емдеуді орындайтын мекемелерде ұсталатын күдіктілер 
мен айыпталушылардың хат алмасуы қылмыстық істі жүргізетін органның немесе адамның 
рұқсатымен жүзеге асыры  лады. 

70. Күдіктінің немесе айыпталушының атына келген хаттарды тапсыруды, сондай-ақ оның 
хаттарын адресаттарға жіберуді мереке жəне демалыс күндерін қоспағанда, хат келіп түскен 
немесе оны күдіктілерге немесе айыпталушыларға тапсырған күннен бастап күнтізбелік 
үш күннен кешіктірмей уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі жүргізеді. Хатты  Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тіліне жəне ресми қолданылатын орыс тілінен кері аудару қажет 
болған кезде, хатты беру мерзімі аудармаға қажет уақытқа ұзартылуына болады. 

71. Күдіктіге немесе айыпталушыға жақын туысының қайтыс болғаны немесе ауыр науқасы 
туралы мəліметтер оларды алғаннан кейін дереу хабарланады. 

72. Күдіктіге немесе айыпталушыға, ол уақытша ұстау изоляторынан кеткеннен кейін 
келіп түскен хаттар, оларды алған күннен бастап үш күндік мерзімнен кешіктірм ей кеткен 
жері бойынша жіберіледі. 

73. Уақытша ұстау изоляторына күдіктілер мен айыпталушыларға келіп түскен ақша 
аударымдары осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша олардың жеке есеп 
шоттарына аударылады. Уақытша ұстау изоляторы əкімшілігінің рұқсатымен күдіктілер 
мен айыпталушыларға туыстары мен өзге де адамдарға өз қаражатынан ақша аударымын 
жіберуіне жол беріледі. 

9-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың ұсыныстарды, өтініштер мен 
шағымдарды жолдауы

74. Уақытша ұстау изоляторы əкімшілігінің өкілдері күн сайын камераларды аралайды жəне 
оларда ұсталатындардан ұсыныстар, өтініштер мен шағымдарды жазбаша əрі ауызша нысанда 
қабылдайды. Ауызша нысанда қабылданған ұсыныстар, өтініштер мен шағымдар журналға 
жазылады жəне оны шешуге жауапты адамға баяндалады. Жазбаша нысанда жазылған жəне 
уақытша ұстау изоляторының əкімшілігіне жолданған ұсыныстар, өтініштер мен шағымдар 
журналға тіркеледі жəне уақытша ұстау изоляторының бастығына баяндалады, ол оларды 
шешуге шаралар қабылдайды. 

75. Мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, қоғамдық 
бірлестіктерге, бұқаралық ақпарат құралдарына жолданған ұсыныстар, өтініштер мен шағымдар 
уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі арқылы жолданады. 

76 . Прокурорға жəне сотқа жолданған ұсыныстар, өтініштер мен шағымдар цензураға 
жатпайды жəне жабылған түрінде дереу адресатқа жіберіледі. 

77. Мемлекеттік органдарға жолданған ұсыныстар, өтініштер мен шағымдар уақытша 
ұстау изоляторының əкімшілігінде қаралады жəне жолданған күннен бастап бір тəуліктен 
кешіктірілмей жіберіледі. 

78. Құпия жазумен, шифрмен орындалған, мемлекеттік немесе Қазақстан Респу бликасының 
заңымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын, сондай-ақ қылмыс жасауға ықпал ететін 
ұсыныстар, өтініштер мен шағымдар осы қылмыстық істі жүргізетін адамға немесе органға 
беріледі. 

 79. Соттың, анықтау жүргізген адамның, тергеушінің немесе прокурордың іс-əрекетіне жəне 
шешіміне шағымдар ҚР ҚПК 101-бабында көзделген тəртіпте дереу жолданады. 

80. Ұсыныстарға, өтініштерге, шағымдарға жауаптар күдіктілер мен айыпталушыларға қол 
қойғыза отырып жарияланады жəне олардың жеке ісіне тігіледі. 

81. Күдіктілер мен айыпталушыларды олардың құқықтары мен заңды мүдделерінің 
бұзылуына байланысты ұсыныстар, өтініштер немесе шағымдар жасағаны үшін қудалаудың 
кез келген нысанына жол берілмейді. Мұндай қудалауға кінəлі уақытша ұстау изоляторының 
лауазымды адамдары Қазақстан Респу бликасының заңнамасына сəйкес жауапкершілікке 
тартылады. 

82. Апелляциялықтарды қоспағанда ұсыныстарды, өтініштер мен шағымдарды жолдау бой-
ынша шығындарды төлеу жіберушінің есебінен жүргізіледі. Күдіктінің немесе айыпталушының 
жеке есеп шотында ақша болмаған кезде, шығыстар ішкі істер органдары есебінен жүргізіледі. 

10-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың діни жораларды орындауы
83. Күдіктілер мен айыпталушылар діни жораларды камераларда, ал мүмкіндік болған 

кезде осы мақсаттарға арнайы жабдықталған уақытша ұстау изоляторының үй-жайларында 
олар жататын діни конфессиялардың дəстүрлеріне сəйкес орындайды.

84. Тек уақытша ұстау изоляторының ұстау режимін  бұзбайтын шараларды орындауға 
рұқсат беріледі.

85. Күдіктілер мен айыпталушыларға өздерімен бірге діни əдебиеттерді, жеке пайдалану 
үшін денеге тағатын жəне қалтаға салып жүретін діни нəрселерді, үшкір жəне өткір заттардан 
басқа мəдени жəне тарихи құндылықты білдіретін қымбат тастардан жасалған бұйымдарды 
ұстауға жəне пайдалануға рұқсат беріледі. 

86. Күдіктілер мен айыпталушыларға олардың өтініші бойынша жəне қылмыстық істі 
жүргізетін адамның немесе органның рұқсатымен рухани көмек көрсету үшін дінге таб ыну 
қызметкерлерін тартуға жол беріледі. 

11-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың отбасылық-құқықтық қатынастарға 
жəне азам аттық-құқықтық мəмілелерге қатысуы

87. Күдіктілер мен айыпталушылар қылмыстық істі жүргізуші адамның немесе органның 
рұқсатымен Қағидаларда белгіленген тəртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, өз өкілдері арқылы немесе тікелей өзі азаматтық-құқықтық 
мəмілелерге қатысуға құқылы. 

88. Азаматтық-құқықтық мəмілелерді жүзеге асыру үшін күдіктілер мен айыпталушылар 
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін ің 167-бабына сəйкес тергеу изоляторының 
бастығы куəландыратын, белгіленген нысан бойынша сенімхат жазады.

Уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі күдіктілер мен айыпталушылардың өтініші бойын-
ша олардың есебінен сенімхат бланкілерімен қамтамасыз етеді жəне қажет болған жағдайда 
оны толтыру тəртібін түсіндіреді.

Қылмыстық істі жүргізуші адам немесе орган арқылы оған сенімхат жасалған адамға 
беріледі немесе жолданады.

Күдіктіден немесе айыпталушыдан сенімхат алғысы келген азаматтар жеке қабылдауда 
уақытша ұстау изоляторы əкімшілігінің өкіліне өтінішпен жүгінеді не оны пошта арқылы жібереді. 

12-тарау. Айыпталушылардың газеттерге жəне журналдарға жазылуын жүргізу
89. Айыпталушыларға Қазақстан Республикасының байланыс бөлімшелері арқылы тара-

тылатын газеттерге жəне журналдарғ а жазылу құқығы беріледі.
Айыпталушылар жазылуды ресімдеу үшін уақытша ұстау изоляторының бастығына 

өтінішпен жүгінеді. Жазылуды ресімдеуге ниет білдірген айыпталушыға өз есебінен абонемент 
жəне жеткізу карточкасының бланкілері беріледі.

Байланыс бөлімшесінде жазылуды ресімдеуді айыпталушының қаражаты есебінен уақытша 
ұстау изоляторының қызметкері жүргізеді.

Жазылуды басқа мекенжайға жіберу у ақытша ұстау изоляторы əкімшілігінің рұқсатымен, 
жазбаша өтініші бойынша жазылушының есебінен жүзеге асырылады.

Жазылу оның туыстарының немесе өзге де адамдар айыпталушының атына ресімделеді.
Жазылу ресімделетін басылымдардың сан ы шектелмейді. 

13-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың күнделікті серуендеуін жүргізу
90. Медицина қызметкерінің босату қағазы бар аурулар серуендеуге шығарылмайды.
91. Жүкті əйелдерге жəне өзімен бірге балалары бар əйелдерге ұзақтығы үш сағатқа дейін 

күнделікті серуендеу беріледі. 
92. Кəмелетке толмаған күдіктілер мен айыпталушылардың күнделікті серуендеу ұзақтығы 

кемінде екі сағат болып белгіленеді. Серуендеу кезінде кəмелетке толмағандарға дене 
шынықтыру жаттығулары жəне спорттық ойындар үшін мүмкіндік беріледі. 

93. Күдіктілер мен айыпталушыларға с еруендеуі тəуліктің жарық кездерінде кемінде бір 
сағатқа ұсынылады. 

94. Серуендеу аулалары отыруға арналған орындықтармен жəне жауыннан қорғайтын 
қалқалармен жабдықталады. 

95. Күдіктілер мен айыпталушыларды серуендеуге шығару уақытша ұстау изоляторының 
бастығы жасаған кесте бойынша күндізгі уақытта жүзеге асырылады. 

96. Бір камерада отырған күдіктілер, айыпталушылар серуендеуге шығарылады, олар 
маусым бойынша киінеді.

97. Əр түрлі камерада ұсталатын күдіктілер мен айыпталушыларды серуендеуге шығару 
уақыты ауыспалы кестемен белгіленеді. 

98. Соттың өлім жазасы түріндегі ең ауыр жаза тағайындауы көзделетін қылмыстың ауыр 
түрлерін жасауда күдіктілер мен айыпталушылар кісенмен жəне айдауылдың күшейтілген 
құрамымен серуендеуге жеке шығарылады. 

99. Серуендеу жүргізу үшін уақытша ұстау изоляторының күзетілетін аумағында арнайы 
серуендеу ауласы жабдықталады. 

100. Қолайсыз метеорологиялық жағдайларға байланысты, сондай-ақ төтенше жағдайларды 
жою, жағдайдың күрделенуі кезеңінде жəне ерекше жағдайлар режимінде уақытша ұстау изо-
ляторы бастығының өкімі бойынша серуендеу қысқартылады немесе тоқтатылады.

Серуендеу уақытында жүріс-тұрыс қағидаларын бұзған күдіктілер мен айыпталушылар 
уақытша ұстау изоляторы бастығының (ол болмағанда - ішкі істер органы немесе уақытша 
ұстау изоляторы кезекшісінің) өкімі бойынша камераға қайтарылады. 

14-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың қорғаушыларымен, туыстарымен жəне 
 өзге де адамдармен кездесулерін өткізу

101. Ұстаған сəттен бастап күдіктілер мен айыпталушыларға қорғаушымен оңаша жасырын 
кездесу берілед і. Кездесудің саны мен ұзақтығы шектелмейді. Мыналарға:

1) іске қорғаушы ретінде қатысатын адвокатпен - адвокаттың құжаты мен ордерін 
көрсеткенде кезде;

2) сот қаулысын, тергеушінің, анықтау жүргізген адамның қаулысын, сондай-ақ жеке басын 
куəландыратын құжатты көрсеткенде-іске қорғаушы ретінде қатысатын өзге де адамдармен 
кездесу беріледі. 

102. Күдіктінің немесе айыпталушының қорғаушымен кездесуі тергеу кабинеттерінде неме-
се уақытша ұстау изоляторының кездесуге арналған бөлмелерінде жұмыс уақытында, оңаша, 
бөліп тұратын қалқасыз жəне олардың саны мен ұзақтығын шектеусіз жүзеге асырылады. 
Кездесу уақытша ұстау изоляторының қызметкері күдікті немесе айыпталушы мен қорғаушыны 
көріп тұратындай, бірақ оларды естімейтіндей жағдайда жүргізіледі. 

103. Осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қылмыстық істі жүргізетін 
адамның немесе органның жазбаша рұқсатының негізінде күдіктілер мен айыпталушыларға 
туыстарымен жəне өзге де адамдармен кездесуі үшін əрқайсысының ұзақтығы үш сағатқа дейін 
айына кемінде екі, ал кəмелетке толмағандарға кемінде үш кездесу беріледі. 

104. Туыстарымен жəне өзге де адамдармен кездесуі уақытша ұстау изоляторы 
қызметкерінің бақылауымен жүзеге асырылады. Күдіктілер мен айыпталушыларға қылмыс 
жасауға ықпал ететін пайдалануға тыйым салынған заттарды, бұйымдарды жəне азық-
түлік өнімдерін не мəліметтерді беруге əрекет еткен жағдайда, кездесу уақытынан бұрын 
тоқтатылады, оны жүргізуге жауапты қызметкер бұл туралы уақытша ұстау изоляторын ың 
бастығына кездесудің тоқтатылу себептерін көрсете отырып, жазбаша түрде баяндайды.

105. Шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері рес ми өкілдері Қазақстан 
Республикасы Бас прокуратурасының шешімі бойынша егер бұл Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы болмаса, олар өкілдік ететін мемлекеттің шетелдік күдікті немесе айып-
талушы адамына келеді. 

106. Жұқпалы аурумен (АВТ, ЖҚТБ жəне туберкулезбен) ауыратындарға кездесудің 
саны мен ұзақтығы медицина қызметкерімен (дəрігермен) алдын ала сөйлесуден жəне ауру 
жұқт ырып алу ықтималдығы туралы жазбаша хабарламадан кейін белгіленген тəртіпте беріледі. 

107. Рұқсат тек бір кездесуге жарамды. Онда кімге жəне қандай адаммен кездесуге берілгені 
көрсетіледі. Уақытша ұстау изоляторында ұсталатын адаммен кездесуге 16 жасқа дейінгі ба-
лаларды есептемегенде, кемінде екі ересек адам жіберіледі. 

108. Тиісті негіздер болған кезде кездесу туралы өкімді уақытша ұстау изоляторының 
бастығы немесе ішкі істер органының бастығы береді. 

109. Кезд есу жеке басын куəландыратын құжатсыз келген немесе кездесуге берілген 
рұқсатта көрсетілмеген адамдарға берілмейді. 

110. Кездесу кезіндегі əңгіме айдауылға түсінікті тілде жүргізіледі. Қажет болған жағд айда 
аудармашы шақырылады. Кездесуге келгендерге, сондай-ақ уақытша ұстау изоляторын-
да ұсталушыларға кездесу уақытындағы іс-қимыл тəртібі түсіндіріледі. Оларға бір-біріне 
қандай да бір нəрселерді, затта рды, құжаттарды берулеріне жол берілмейді. Оларға осы 
Қағидаларды бұзушылық байқалатын болса, кездесу тоқтатылуы мүмкін екендігі туралы 
алдын ала ескертіледі.

Кездесу уақытында осы Қағидалар бұзылған жағдайда, айдауыл оларға ескерту жасайды, 
ал оның талаптары орындалмаған жағдайда, кезде суді тоқтатып, бұл туралы уақытша ұстау 
изоляторының немесе ішкі істер органының кезекшісіне баяндайды. 

111. Күдіктілер мен айыпталушылар кездесу бөлмесіне бір-бірден шығарылады.
112. Карантиндік і с-шараларға немесе жағдайдың күрделенуіне байланысты кездесуге 

уақытша тыйым салынған жағдайда, уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі бұл туралы про-
курорды, тергеу жəне сот органдарын хабардар етеді. 

113. Кездесуге шығарылған күдіктілер мен айыпталушылар кездесу алдында жəне кезде-
суден кейін тінтіледі, ал олардың заттары қарап-тексеріледі. Уақытша ұстау изоля торының 
əкімшілігі күзетпен ұсталушыларға кездесудің берілуі туралы оның жеке ісінің арнайы парағына 
кездесудің күні, кіммен жəне оған кімнің рұқсат бергендігі туралы белгі жасайды. 

15-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың тергеу əрекеттеріне жəне сот 
отырыстарына қатысуын  қамтамасыз ету

114. Уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі:
1) істі жүргізетін анықтаушының, тергеушінің, сондай-ақ прокурордың жəне соттың 

(судьяның) талап етуі бойынша күдіктілер мен айыпталушыларды қабылдауды, уақытша ұс тау 
изоляторында ұсталатын адамдарды камерадан шығаруды, сондай-ақ жауап алу немесе кез 
келген уақытта (жергілікті уақытпен сағат 6.00-ден 22.00-ге дейін), кейінге қалдыруға болмайтын 
жағдайларда жəне түнгі уақытта өзге де тергеу іс-əрекеттерін жүргізуге қатысу үшін полиция 
айдауылына беруді қамтамасыз етеді;

2) сот өтінімдеріне сəйкес күзетпен ұсталатындарды полиция айдауылдарына (Ұлттық ұлан 
қарауылдарына) сот отырыстарына айдауылдау үшін беруді қамтамасыз етеді;

3) соттан айыптау актісін немесе үкімнің көшірмесін алған күні уақытша ұстау изоляторында 
ұсталатын адам тапсырады, ал қолхатты сотқа ұсынады. 

115. Уақытша ұстау изоляторының аумағында тергеу əрекеттерін жүргізу үшін тергеушінің, 
анықтауды жүргізетін адамның, прокурордың немесе соттың (соттардың) нұсқауы бойынша 
уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі:

1) үй-жайлар береді;
2) күдіктілерді немесе айыпталушыларды жеткізуге жəне олардың күзетілуін қамтамасыз 

ете ді;
3) уақытша ұстау изоляторына тергеу əрекеттеріне қатысу үшін өзге де адамдарды өткізуді 

қамтамасыз етеді.
116. Күдіктілер мен айыпталушылар уақытша ұстау изоляторынан тыс жерлерге тергеу 

əрекеттеріне немесе сот отырыст арына қатысу үшін жөнелтілер алдында ыстық тамақ алады. 

Олар маусым бойынша киінеді, сыртқы түрі ұқыпты болады. Қажет болған жағдайларда 
көрсетілген адамдар құрғақ тамақпен қамтамасыз етіледі

117. Күдіктілер мен айыпталушыларды тергеу əрекеттері мен сот отырыстарына қатысудан 
босату Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздерде жүзеге асырылады. 

16-тарау. Көтертелеу жəне жазалау шараларын қолдану
118. Күдіктілер мен айыпталушыларға міндеттерді үлгілі орындағаны, күзетпен ұстаудың 

белгіленген тəртібін сақтағаны үшін мынадай ынталандыру шараларын қолдануға жол беріледі:
1) бұрын берілген жазалау шарасын мерзімінен бұрын алып тастау;
2) спорттық сабақтарға арналған үй-жайларға қосымша баруға, сондай-ақ кəмелетке 

толмаған күдіктілер мен айыпталушыларға ғана бос уақытын өткізудің басқа да нысандары-
на баруына рұқсат беру. 

119. Көте рмелеуді уақытша ұстау изоляторының бастығы немесе оны алмастыратын 
адам қолданады. 

120. Күдіктілер мен айыпталушыларға белгіленген міндеттерді орындамағаны үшін мы-
надай жазалау шаралары:

1) ескерту;
2) сөгіс;
3) он бес тəулікке дейінгі мерзімге тəртіптік изоляторға жабу;
4) кəмелетке толмаған күдіктілер мен айыпталушыларды жетпіс екі сағатқа дейінгі мерзімге 

уақытша оқшаулау үй-жайына жабу қолдануға жол беріледі. 
121. Күзетпен ұстаудың белгіленген тəртібін бұзғаны үшін жаза уақытша ұстау изоляторы 

бастығының немесе оның орынбасарының дəлелді қаулысы бойынша салынады.
Кінəліге бір бұзушылық жасағаны үшін бір жаза қолданылады. 
122. Жаза заң бұзушылық жасау жағдайлары жəне күдікті мен айыпталушының мінез-

құлқы ескеріле отырып қолданылады. Жаза заң бұзушылық анықталған күннен, ал егер 
заң б ұзушылыққа байланысты тексеру жүргізілсе, ол аяқталған күннен бастап 10 тəуліктен 
кешіктірілмей, бірақ теріс қылық жасалған күннен бір айдан кешіктірілмей қолданылады. Жаза, 
əдетте дереу, ал оны дереу қолдану мүмкін болмаған жағдайда - ол салынған күннен бастап 
бір айдан кешіктірілмей қолданылады. 

123. Жаза қолданылғанға дейін күдіктіден немесе айыпталушыдан жазбаша түсініктеме 
алынады, ал түсініктеме беруден бас тартылған жағдайда тиісті акті еркін түрде жасалады. 

124. Ескерту немесе сөгіс түріндегі жаза ауызша немесе жазбаша түрде, басқа жазалар 
жазбаша түрде қолданылады.

125. Күдіктілер мен айыпталушылардың жазаға шағымданып, жоғары  тұрған лауазымды 
адамға, прокурорға немесе сотқа жүгінуге құқығы бар.

Шағым беру жазаның орындалуын тоқтатпайды. 
126. Жүкті əйелдер жəне өздерімен бірге балалары бар əйелдер тəртіптік изоляторға 

орналастыруға жатпайды.
127. Күдіктілер мен айыпталушыларды тəртіптік изоляторға немесе бір адамдық камераға:
1) басқа күдіктілер мен айыпталушыларды ығыстырғаны жəне балағаттағаны;
2) уақытша ұстау изоляторы қызметкерлерінің немесе өзге де адамдардың заңды талап-

тарына бағынбағандығы не оларды балағаттағаны үшін;
3) осы Қағидаларды бірнеше рет бұзғаны;
4) алкоголь ішімдіктерін сақтағаны, дайындағаны жəне пайдаланғаны;
5) сақтауға жəне пайдалануға тыйым салынған басқа нəрселерді, заттарды, азық-түлік 

өнімдерін сақтағаны, дайындағаны жəне пайдаланғаны;
6) құмар ойындарға қатысқаны үшін қамауға жол беріледі. 
128. Тəртіптік изоляторға немесе бір адамдық камераға орналастыру түріндегі жаза бұрын 

екі немесе одан да көп тəртіптік жазалар қолданылған адамдар ға да қолданылады. 
129. Тəртіптік изоляторға немесе бір адамдық камераға қамау осы Қағидаларға 

11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша уақытша ұстау изоляторы бастығының уақытша ұстау 
изоляторында ұсталатын күдіктіні, айыпталушыны тəртіптік изоляторға немесе бір адамдық 
камераға орналастыру туралы қаулысының жəне медицина қызметкерінің оның тəртіптік изо-
ляторда немесе бір адамдық камерада болу мүмкіндігі туралы қорытындысының негізінде 
жүзеге асырылады.

Тəртіптік изоляторға, бір адамдық камераға орналастырылған күдіктілерді нем есе айып-
талушыларды уақытша ұстау изоляторы бойынша кезекші осы Қағидаларға 12-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша тəртіптік изоляторға, бір адамдық камераға орналастырылған адам-
дарды есепке алу кітабына тіркейді. 

130. Күдіктілер мен айыпталушыларды бір адамдық тəртіптік изоляторда ұстау. Тəртіптік 
изоляторға немесе бір адамдық камераға орналастырылғандар жеке ұйықтау орнымен жəне 
төсек орын жабдықтарымен тек қана ұйықтайтын уақытқа белгіленген сағаттарда қамтамасыз 
етіледі. Тəртіптік изол яторда немесе бір адамдық камерада ұстау кезінде күдіктілер мен 
айыпталушыларға қорғаушымен кездесуден басқа, хаттар жазысуға, кездесуге, сондай-ақ 
азық-түлік өнімдерін жəне бірінші кезекте қажетті нəрселерді сатып алуға, хат, сəлемдемелер 
алуға, үстел ойындарын, кітаптарды, газеттерді, журналдарды жəне басқа да əдебиеттерді 
пайдалануға жол берілмейді. Күдіктілер мен айыпталушыларға сəлемдемелер олардың 
тəртіптік изоляторда немесе бір адамдық камерада б олу мерзімі аяқталғаннан кейін беріледі. 
Тəртіптік изоляторда немесе бір адамдық камерада ұсталатын күдіктілер мен айыпталушылар 
ұзақтығы бір сағатқа дейінгі күнделікті серуендеуді пайдаланады.

Тəртіптік изоляторда немесе бір адамдық камерада ұстал атын күдіктілер мен 
айыпталушыларға қатысты заңда көзделмеген өзге де шектеулерге жол берілмейді. 

131. Уақытша ұстау изоляторының бастығы тəртіптік изоляторға немесе бір адамдық 
камераға орналастыруды кейінге шегеруге, ұстау мерзімін қысқартуғ а не күдіктіні немесе айып-
талушыны тəртіптік изолятордан немесе бір адамдық камерадан медициналық көрсеткіштерін 
есепке ала отырып немесе басқа да негіздер бойынша мерзімінен бұрын босатуға құқығы 
бар. Кейінге шегеру кезінде жаңадан бұзушылық жасалмаса, жазадан босатылуы мүмкін. 

132. Тəртіптік изоляторда немесе бір адамдық камерада ұсталатындарды анықтаушыға, 
тергеушіге немесе сотқа шақыру, сондай-ақ уақытша ұстау изоляторынан уақытша əкету 
оларды одан əрі жазасын өтеуден босатпайды. Уақытша ұстау изоляторында ұзақтығы бір 
тəуліктен астам болмаған уақыт тəртіптік изоляторда немесе бір адамдық камерада ұстау 
мерзімінде есепке алынбайды. 

133. Тəртіптік изолятор - жалғыз ұстауға арналған арнайы жабдықталған камера. Оның 
қабырғалары тегіс сыланған, едені ағаштан жасалған. Есігі түрме құлпы бар камералық типті. 
Онда бақылау «көзі», тамақ беретін ойық жабдықталады, оның сыртқы жағынан сенімді жа-
былатын құлып орнатылады. 

Тəртіптік изолятордың өлшемі 80х100 см терезесі болуы тиіс. Оның темір торы жəне сыртқы 
жағынан тор жалюзиі бар. Терезе ішкі жағынан 5х5 см ұяшықтары бар тормен оқшауланады. 
Электр шамы есіктің үстінде немесе төбеде орнатылады жəне темір тормен оқшауланады. 

134. Тəртіптік изоляторда:
1) ағаш жатқышы бар темір кереует қабырғаға бекітіледі, ұйқыдан тұрғаннан баста п ұйқыға 

жатқанға дейін көтеріледі жəне бекітіп жабылады;
2) еденге немесе қабырғаға бекітілген стол жəне орындық;
3) санитарлық торап орнатылады. 

17-тарау. Уақытша ұстау изоляторы бастығының немесе ол уəкілеттік берген 
адамдардың күдіктілер мен айыпталушыларды жеке қабылдауы

135. Күдіктілер мен айыпталушыларды уақытша ұстау изоляторының бастығы немесе ол 
уəкілеттік берген адамдар демалыс жəне мереке күндерінен басқа, күн сайын жұмыс уақытында 
жеке қабылдауды жүзеге асырады. 

136. Күдіктілер мен айыпталушыларды жеке қабылдауды уақыт ша ұстау изоляторының 
бастығынан басқа оны ң орынбасары жүргізеді, қажет болған кезде көрсетілген лауазымды 
адамдарға күдіктілер мен айыпталушыларды кестеден тыс қосымша жеке қабылдауды жүзеге 
асыруға жол беріледі. 

137. Қабылдау туралы өтініш уақытша ұстау изоляторы бастығының атына жазбаша 
беріледі немесе ауызша айтылады жəне күдіктілер мен айыпталушылардың қандай лауазым-
ды адамның қабылдауында болғысы келетінін көрсете отырып, олар берген кезек тəртібімен 
жеке қабылдау журналына тіркеледі.

18-тарау. Уақытша ұстау изоляторында қайтыс болған күдіктілер мен 
айыпталушылардың мəйіттерін беру

138. Уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі күдіктінің немесе айыпталушын ың өлімі ту-
ралы ішкі істер органының кезекші бөліміне, оның жақын туыстары мен прокурорға, сондай-ақ 
қылмыстық істі жүргізетін адамға немесе органға дереу хабар береді. Қайтыс болған адамның 
денесі патологоанатомиялық зерттеуден кейін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген əрекеттерді жүргізгеннен кейін оны талап еткен адамдарға беріледі. 

139. Шетелдік қайтыс болған жағдайда уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі бұл тура-
лы ішкі істер органының кезекші бөліміне, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, 
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрлігіне жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне дереу хабар-
лайды. Сонымен қатар, күзетпен ұстау орындарында Қазақстан Республикасы заңдарының 
қолданылуын қадағалауды жүзеге асыратын прокурорға, сондай-ақ қайтыс болған адам аза-
маты болып табылатын мемлекеттің елшілігіне немесе өкілдігіне жазбаша түрде хабарланады. 

140. Мəйіттерді беру талап еткен адамның жазбаша өтініші бойынша қылмыстық істі 
жүргізетін адамның немесе органның рұқсатымен жүзеге асырылады.

 19-тарау. Күдіктілер мен айыпталушыларды күзетпен ұстаудан босату тəртібі
141. Күдіктілер мен айыпталушыларды күзетпен ұстаудан босатуға арнал ған негіздер:
1) тергеушінің, анықтаушының, прокурордың немесе судьяның қаулысы, сондай-ақ ҚР ҚПК 

сəйкес шығарылған сот қаулысы;
2) күзетпен ұстау орны əкімшілігі басшысының немесе көрсетілген күдіктіні немесе айып-

талушыны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген күзетпен ұстау мерзімінің 
аяқталуына байланысты прокурордың күзетпен ұстаудан босату туралы қаулысы болып 
табылады. 

142. Күдіктілер мен айыпталушыларды уақытша ұстау изоляторынан босатуды соттың 
тиісті шешімін не тергеушінің, анықтау органының, прокурордың немесе судьяның қаулысын 
алғаннан кейін уақытша ұстау изоляторының бастығы жүргізеді. 

143. Егер ҚР ҚПК 139-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімі аяқталғанға дейін жи-
ырма төрт сағат ішінде күзетпен ұстау орнының бастығына бұлтартпау шарасы ретінде күзетке 
алынған күдіктіге қамауға алу, əрекетін саралау туралы қаулысы туралы хабарлама келіп 
түспесе , уақытша ұстау изоляторының бастығы бұл туралы қылмыстық істі жүргізетін органға 
немесе адамға,  сондай-ақ прокурорға хабарлайды. Егер ҚР ҚПК 139-бабының бірінші бөлігінде 
көрсетілген мерзім аяқталған соң күдіктіге айып тағу немесе бұлтартпау шарасын алып тастау 
туралы тиісті шешім келіп түспесе, уақытша ұстау изоляторының бастығы оны осы Қағидаларға 
13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өз қаулысымен босатады, оның көшірмесін жиырма төрт 
сағат  ішінде қылмыстық істі жүргізетін органға немесе адамға жəне прокурорға жолдайды. 

144. Егер ҚР ҚПК белгіленген ұсталған мерзім ішінде уақытша ұстау изоляторының 
бастығына күдіктіні күзетпен ұстауды санкциялау туралы сот қаулысы келіп түспесе, уақытша 
ұстау изоляторының бастығы оны осы Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өзінің 
қаулысымен дереу босатады жəне ол туралы ҚР ҚПК сəйкес іс жүргізуінде іс жатқан адамға 
жəне прокурорға хабарлайды.

145. Күзеттен босатылған күдіктілер мен айыпталушыларға жеке құжаттары, заттары, оның 
есепшотында сақталынған ақшалары, сондай-ақ осы Қағидаларға 16-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша күзетпен ұсталған мерзімі жəне босату негіздері көрсетілген анықтама беріледі. 

146. Күзетпен ұсталатындарды босатуды анықтауды жүргізген адамның, тергеушінің, 
прокурордың, судьяның тиісті қаулысы не соттың үкімі негізінде уақытша ұстау изоляторының 
бастығы (кезекші) жүргізеді. Анықтау жүргізген адамның шығарған қаулысын анықтау органының 
бастығы бекітеді. 

147. Сот залынан күзетпен ұстаудан босату соттың үкіміне (ұйғарымына) сəйкес дереу 
жүргізіледі. Босатылған күдіктіден немесе айыпталушыдан алынған құжаттар, бағалы заттар 
мен нəрселерді, сондай-ақ оның есепшотындағы ақшаны оған уақытша ұстау изоляторының 
əкімшілігі қайтарады. 

148. Егер күдікті немесе айыпталушы уақытша ұстау изоляторынан оны босату кезінде 
ауырып қалса, ол туыстарына тапсырылады немесе денсаулық сақтау органдарының емдеу 
мекемесіне жіберіледі. 

20-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылардың уақытша ұстау изоляторларындағы 
жүріс-тұрыс тəртібі

149. Уақытша ұстау изоляторларында ұсталатын күдіктілер мен айыпталушылар:
1) заңмен жəне осы Қағидалармен белгіленген уақытша ұстау изоляторындағы ұстау 

тəртібін сақтайды;
2) уақытша ұстау изоляторы əкімшілігінің заңды талаптарын орындауға;
3) гигиена жəне санитария талаптарын сақтайды;
4) өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтайды;
5) уақытша ұстау изоляторының мүліктеріне ұқыпты қарайды;
6) камераларды жəне уақытша ұстау изоляторларының басқа да үй-жайларын кезекпен 

жинауды жүргізеді;
7) уақытша ұстау изоляторы қызметкерлерінің, күдіктілер мен айыпталушылардың қадір-

қасиетін түсіретін əрекеттер жасамайды;
8) уақытша ұстау изоляторының қызметкерлеріне, сондай-ақ уақытша ұстау изоляторында 

ұстау тəртібін қамтамасыз ететін өзге д е адамдарға олардың қызметтік міндеттерін орындау 
кезінде кедергі жасамайды;

9) өзінің өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ басқа да адамдардың өмірі мен денсаулығына 
қатер төндіретін қасақана əрекеттер жасамайды;

10) күн сайынғы серуендеуге шығады;
11) заңнамалық актілерде көзделетін өзге де талаптарды сақтайды. 
150. Камераларда тəртіп пен тазалықты сақтау үшін күдіктілер мен айыпталушылар ара-

сынан камера бойынша кезекшілік қойылады.
151. Камера кезекшісі:
1) камераға уақытша ұстау изоляторының  қызметкелері кірген кезде, оларға онда ұсталатын 

адамдардың саны туралы хабарлайды;
2) камерадағы жабдықтар мен басқа да мүліктердің сақталуын қадағалайды;
3) ыдыстар алады жəне оны тапсырады;
4) камерадағы тазалықты сақтайды;
5) табиғи қажеттіліктерге арналған кішкентай бакты жуады жəне шығарады. 
152. Күдіктілер мен айыпталушылардың уақытша ұстау изоляторында болу кезеңінде 

құқықтары Заңның 16-бабымен көзделген. 

21-тарау. Күдіктілер мен айыпталушылар сақтауға, сəлемдемеде алуға, алдыруға 
жəне ақша аудару арқылы алуға болатын азық-т үлік, алғашқы қажеттілік заттары, аяқ 

киім, киімдер жəне басқа да өндірістік тауарлардың тізбесі жəне саны
153. Күзетпен ұсталатын күдіктілер мен айыпталушыларға өзімен бірге сақтауға, 

сəлемдемелермен алуға жəне ақша аудару арқылы мыналарды сатып алуына жол беріледі:
1) сақтау мерзімі өткен тез бүлінетін жəне жылытуды талап ететін, сондай-ақ ашытқылар, 

алкогольдік ішімдіктер мен сырадан басқа, азық-түлік өнімдерін. Азық-түлік өнімдерінің тізбесі 
санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің талабы бойынша шектеледі. Күзетпен ұстауға 
қамал ған адамның өзімен бірге сақтай алатын азық-түлік өнімінің жалпы салмағы 50 кило-
грамнан аспайды;

2) темекі бұйымдары, сіріңке;
3) белбеусіз, иық баусыз жəне галстуксыз бір жинақтағы киім (оның ішінде белгіленген 

үлгідегі), сондай-ақ бас киім, маусымға сəйкес аяқ киім (супинаторсыз, метал нəлсіз);
4) бір жинақтағы спорт костюмі немесе əйелдерге арналған үйде киетін х алат (белгіленген 

үлгідегі киімдерді алған күзетпен ұсталатын адамдардан басқа);
5) іш киімдер;
6) шұлық;
7) шұлықтар мен колготкалар (əйелдерге арналған); 
8) қолғап немесе биялай; 
9) бет орамал;
10) бөлмеде киетін жəне спорттық аяқ киімдер (бір жұп);
11) дəретхана бұйымдары (иіс жəне кір сабындары, сұйық сабын немесе шампун, тіс па-

стасы, тіс щеткасы, сабын мен тіс щеткаларына арналған пластмасс сауыттар, крем, тарақ);
12) қалта айнасы (камерада айна болмаған кезде), электрлі сақал алғыш немесе 

механикалық ұстара, бір рет қолдануға арналған қауіпсіз ұстаралар (тек колдану уақытында);
13) киім-кешек қабы немесе сөмке;
14) көзілдірік жəне көзілдірікті салатын пластмасс сауыттар;
15) бас орамал, рейтуздар, белдіктер, бюстгальтерлер, дəке, шашқа тағатын бұйымдар, 

мақта, гигиеналық жəне косметикалық бұйымдар, пластмасс бигудилер (əйелдерге арналған);
16) балдақтар, ағаш таяқтар, протездер (дəрігердің рұқсаты бойынша);
17) жөке немесе жұмсақ ысқыш;
18) шарикті қалам, оның стержені (қара, күлгін, көк түсті), жай қарындаш;
19) хат жазу үшін қағаздар, оқушы дəптерлері, пошта конверттері, открыткалар, пошта 

маркалары;
20) дəретхана қағазы;
21) қалтада алып жүретін немесе тағатын діни бұйымдар;
22) бір жиынтық төсек жабдықтары (екі жайма жəне жастық тыс), орамал;
23) көркем жəне өзге де əдебиеттер, сондай-ақ уақытша ұстау изоляторы кітапханасының 

мерзімді басылымдары не оның əкімшілігі арқылы сауда желілерінен сатып алынған басы-
лымдар;

24) фотосурет екеуден көп емес;
25) үстел ойындары (дойбы, шахмат, домино, нарды);
26) балалар күтіміне арналған заттар (дəрігердің тағайындауы бойынша өзімен бірге үш 

жасқа дейінгі балалары бар əйелдерге);
27) дəрігердің тағайындауы бойынша дəрі-дəрмектер.
Санамаланған заттардан басқа күзетпен ұсталатын адамдарға қылмыстық іске жататын 

не ол ардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты құжаттар мен жазбаларды, сондай-
ақ пошта жөнелтімінің бланктерін, сақтауға тапсырылған ақша, құнды заттар, құжаттар жəне 
басқа да заттар түбіршектерін өзімен бірге алуына жол беріледі.

Осы Тізбеде көзделмеген заттар мен бұйымдарға тыйым салынған болып саналады. 

(Соңы 22-бетте) 
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Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 1-қосы мша 

 Нысан

 Бекітемін 
Бастық __________________________

 (атағы, аты-жөні) (қолы) 
 20___ жылғы «___» __________ 

Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікпен ұстау туралы
ХАТТАМА (қылмыстық іске қоса тігіледі)

20___ жылғы «___» _____________ _______________________________________________ 
                    (хаттаманы толтыру уақыты)
1. Елді мекеннің атауы ________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 (хаттаманы толтырған адамның лауазымы, атағы, аты-жөні) 
 Қылмыстық-процестік кодексінің _______ бабына сəйкес қылмыстық құқық бұзушылық 
жасады деген күдікпен ұсталды _________________________________________________ 
 (аты-жөні, туған жері, жылы, күні, айы, жұмыс орны, лауазымы, _____________________ 
      тұратын жері) 
Оны тергеушіге (анықтау органына) жеткізген уақыты немесе анықтау 
органының не тергеушінің қаулысымен негізінде, ұстау уақыты 
 20___ жылғы «___» ______________ ____________________________________________ 
   (хаттаманың толтырылған уақыты)
2. Ұстау негізі (керегінің астын сызу керек): 
1) Ол адам қылмыстың үстінде ұсталса немесе қылмыс жасағаннан кейін ұсталса; 
2)  Куəгерлер, оның ішінде жəбірленушілер, қылмыс жасаған адамға көрсеткенде неме-

се ол адамды Қылмыстық-процестік кодекстің 130-бабында көзделген тəртіпте ұстағанда;
3) Күдіктінің үстінде, киімінде, үйінде анық қылмыс іздері анықталғанда; 
4) Адамға қатысты жедел-іздестіру қызметі жəне (немесе) жасырын тергеу əрекеттерінің 

заңға сəйкес алынған материалдарында ол жасаған немесе дайындаған қылмыс туралы 
анық деректер болса;

3. Ұстау себебі:  
___________________________________________________________________________ 
Күдікті _____________________________________________________________________
  (жасалған қылмыстың орны, уақыты, тəсілі жəне өзге де маңызды себептер,
___________________________________________________________________________
 ұстаған уақытта ол қаншалықты анықталғандығы жəне осы қылмысты дараландыруға 

_______________________________________ қылмыс жасағанға күдікті екені жарияланады. 
жеткілікті ме екендігі көрсетіледі)
Сонымен қатар ________________ айыпталушы мен күдіктінің
                             (тегі, аты-жөні)
құқықтары түсіндірілді; не үшін айыпталатыны; ұсталған кезде
қорғаушы алуға; прокурордан ұсталудың заңдылығын тексеруді талап ету;
анықтаушы, тергеушінің немесе прокурордың əрекетіне 
шағымдануға; дəлелдеме, жауап беру; белгіленген тəртіп бойынша 
мемлекеттік органдарға, қоғамдық ұйымдарға жəне лауазымды адамдарға 
шағым жазуға; өз киімімен, аяқ киімімен жүруге; басқа қажетті заттарды пайдалануға, 
олардың тізбесі ішкі тəртіп қағидаларымен анықталады. Қылмыстық құқық бұзушылық 
жасады деген күдікпен ұсталған адамдар Уақытша ұстау изоляторының ішкі тəртіп 
қағидаларының талабын сақтауға міндетті. 
Ұстау себебі жөнінде _____________________ мынаны түсіндірді:
   (тегі, аты жөні) 
 ___________________________________________________________________________ 
 Хаттамамен таныстым, құқығым түсіндірілді, түсініктеменің 
 жазылғаны дұрыс _______________
            (күдіктінің қолы) 
 Анықтаушы _________________________________________________________________ 
 Тергеуші ___________________________________________________________________ 
 Жедел уəкіл ________________________________________________________________ 
 Күдікті _____________ қорғаушы _______________________________________________ 
   (тегі, аты жөні) қорғаушының аты-жөні немесе адвокаттар 
_________________________ болуы туралы хабарлады 
алқасының тағайындауымен) 
 сəттен бастап _____________________________ 
   (күдіктінің қолы) 
 маған 20___ жылғы «___» _________________________ «___» сағат «___» 
 минутта _______________________________________________________
 (хабар алған заң кеңесінің атауы немесе қоғамдық ұйымның 
______ хабарланды.
атауы)
 20____ жылғы «___» ___________________ қорғаушы ретінде қатысу үшін 
 «___» сағат «___» минутта ___________________________________ келді. 
 (қорғаушының аты-жөні) 
 _____________________ ұстау туралы хабар 20____ жылғы 
 «___» ________________ __________________ прокурорға жіберілді. 
__________________________________ ұсталғаны туралы таныстырылды. 
 __________________________________________________ ескере отырып 
 ұсталғанның отбасы хабардар етілген жоқ. 
 Анықтаушы _________________________________________________________________ 
 Тергеуші ___________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікпен

 ұстау туралы № ___ хаттамаға түбіртек

20___ жыл «___» __________ «___» сағат «___» минут 
 (хаттаманы жасаған уақыты, күні) 
 ___________________________________________________________________________ 

 (хаттама толтырылған елді мекен, орны) 
 ____________________________________________________________________________ 
(хаттаманы толтырушы адамның тегі жəне атағы, лауазымы) 
 20___ жылғы «___» __________ «___» сағат «___» минут 
 Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің ______________ 
 бабына сəйкес __________________________________________________ 
 (тегі, аты-жөні, туған жылы жəне күні, орны, жұмыс орны, лауазымы) 
 қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін ұсталды. 
 Оны тергеушіге жеткізу уақыты (анықтау жүргізуші адамға) немесе 
 нақты ұсталуы __________________________________________________ 
 Ұсталушының жасаған қылмысының күдіктілігі бойынша қылмыс түрі 
 _______________________________________________________________ 
 (тегі, аты, əкесінің аты, тұжырымдау Қазақстан Республикасының 
 Қылмыстық кодексі) 
 Ұстаудың негіздері мен дəлелдері __________________________________ 
 ___________________________________________________ ұсталу туралы 
 (тегі, аты, əкесінің аты) 
 хабарлар __________________ 20___ жылғы «___» сағат «___» минутта, 
 _________________ кіріс нөмірімен (қала, аудан) прокурорына жіберілді. 
 ______________________________________________ ұстау туралы 
 (тегі, аты, əкесінің аты) 
 ол ____________________________________________________________ 
 (туыстық қатынасын, тегін, атын, əкесінің атын көрсету керек) 
 _____________________________________________________ 
 Ұсталушының отбасына хабарланған жоқ, себебі (себебін көрсету) 
 Ұсталушы қамауға алынды _______________________________________ 
 (күні мен уақыты) 
 Тергеуші ________________ Анықтаушы ___________________________ 
 Ұсталушы босатылды ___________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 (босатылған күні, уақыты, кім босатты) 
 4. Босату негіздері (керегінің астын сызыңыз): 
 1) жасалған қылмысқа күдік расталған жоқ; 
 2) күзетпен ұстау түрінде бұлтартпау шаралары қажеттілігі болмағанда; 
 3) заңмен белгіленген ұстау мерзімі өтті. ________________________ 
 (босатылатын адамның қолы) 
5. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікпен ұстау туралы № ___ хаттамаға 
 түбіртек 2 данада жасалады: біріншісі-ұсталушы босатылған жағдайда 
 оның қылмыстық ісіне қосылады, ал күзетпен ұстау түрінде бұлтартпау
 шаралары таңдалған кезде-күзетпен ұсталушының жеке ісіне; екіншісі 
 - уақытша ұстау изоляторының кезекшісінде сақталады. 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 2-қосымша 

Нысан

Уақытша ұстау изоляторларында ұсталынатын күдіктілер мен айыпталушыларды 
есепке алу журналы

№
 р

/р
те

гі,
ат

ы
-ж

өн
і, 

ту
ға

н 
жы

лы
, 

аз
ам

ат
ты

ғы
Ту

ға
н 

же
рі

Қы
лм

ы
ст

ы
қ қ

ұқ
ы

қб
ұз

уш
ы

лы
қ 

жа
са

уғ
а 

кү
ді

кт
ін

і ұ
ст

ау
ға

 н
ег

ізі
 

бо
ла

ты
н 

ҚР
 Қ

ы
лм

ы
ст

ы
қ к

од
ек

сі
ні

ң 
ба

бы
, ұ

ст
ау

 кү
ні

, у
ақ

ы
ты

Кү
ді

кт
ін

і ұ
ст

ағ
ан

 л
ау

аз
ы

мд
ы

 а
да

м,
 

уа
қ ы

тш
а 

ұс
та

у 
из

ол
ят

ор
ы

на
 қа

ма
у 

не
гіз

де
рі

ад
ам

ды
 қа

ма
уғ

а 
қа

бы
лд

ағ
ан

Уа
қы

тш
а 

ұс
та

у 
из

ол
ят

ор
ы

 ке
зе

кш
іс

ін
ің

 (І
ш

кі 
іс

те
р 

ор
га

ны
ны

ң 
ке

зе
кш

іс
ін

ің
) т

ег
і, 

ат
ы

-ж
өн

і, 
ат

ағ
ы

 (к
үн

і, 
уа

қы
ты

, қ
ол

ы
)

Кү
ді

кт
і, 

ай
ы

пт
ал

уш
ы

 с
от

та
лғ

ан
 кі

мг
е 

бе
кіт

іл
ге

н
Ке

ту
ін

ің
 н

ег
ізі

: б
ос

ат
ы

лу
ы

; У
ақ

ы
тш

а 
ұс

та
у 

из
ол

ят
ор

ы
нд

а 
қа

ма
уд

ағ
ы

ға
 

Қа
за

қс
та

н 
Ре

сп
уб

ли
ка

сы
ны

ң 
Қы

лм
ы

ст
ы

қ п
ро

це
ст

ік 
ко

де
кс

ін
ің

 
13

6-
ба

бы
ны

ң 
1б

. 2
б.

 1
42

, 1
50

-б
а

пт
ар

ы
ны

ң 
не

гіз
ін

де
 б

ұл
та

рт
па

у 
ш

ар
ас

ы
н 

өз
ге

рт
у;

 Т
ер

ге
у 

из
ол

ят
ор

ы
на

 а
уы

ст
ы

ры
лу

ы
 (к

үн
і, 

бо
са

тқ
ан

 б
ұл

та
рт

па
у 

ш
ар

ас
ы

н 
өз

ге
рт

уш
і л

ау
аз

ы
мд

ы
 а

да
м)

кү
зе

тп
ен

 ұ
ст

ау
да

ғы
ны

 У
ақ

ы
тш

а 
ұс

та
у 

из
ол

ят
ор

ы
на

н 
бо

са
ту

ш
ы

 
(с

он
да

 ж
іб

ер
ге

н 
ла

уа
зы

мд
ы

 
ад

ам
ны

ң 
те

гі,
 а

ты
, ə

ке
сі

ні
ң 

ат
ы

, 
ат

ағ
ы

 к
үн

і, 
уа

қы
ты

, қ
ол

ы
)

 
Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 

қағидаларына 3-қосымша 

Нысан
Күдіктілер мен айыпталушыларды камерадан шығаруды тіркеу 

 ЖУРНАЛЫ
р/б
№

Күдіктінің, 
айыпталу-

шының тегі, 
аты, əкесінің 

аты

Шығару-
дың 

мақсаты

Камерадан 
шығару

 негіздемесі

Жауап 
алудың, 

кездесудің 
тергеу 

əрекеттерінің, 
ұзақтығы мен 

күні

Шыға-
рушы

Күдіктіні 
айыпталушыны 

камераға 
орналастыру 

туралы 
кезекшінің 
қолхаты

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 4-қосымша 

Нысан
Ішкі істер органының бастығына

Уақытша ұстау изоляторының бастығына

Күдіктіні, айыпталушыны процестік əрекеттерін 
жүргізу жəне кездесу үшін № _____ шығару талабы

 Сізден Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 128 (131)-бабына сəйкес 
(Қазақстан Республикасы Қылмысты-процестік кодексінің 139, 147-бабына сəйкес айыпталушы-
ны) ұсталушы __________________________________________________________________ 

             (тегі, аты, əкесінің аты, Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 
қай бабымен күдікті айыпталады, күні жəне беру уақыты) беруіңізді сұраймын. Жауап алу, 

жедел тергеу əрекеттерін, кездесу 
жүргізу үшін_________________________________________________________________ 
(жауап алу, тергеу əрекеттерін, кездесу жүргізу орны, күдіктілерді, _____________________ 
айыпталушыны уақытша ұстау изоляторына нақты уақытта жеткізу) 
 Кездесуге шақырушы адам (тегі, аты-жөні, лауазымы, куəлігінің № _______________________ 
Сіздің өкіміңізбен айдауыл тағайындалды, құрамында: 
1. _________________________________________________________ 
(лауазымы, атағы, тегі, аты-жөні) 
2. _________________________________________________________ 
(лауазымы, атағы, тегі, аты-жөні) 
 3._________________________________________________________
(лауазымы, атағы, тегі, аты-жөні)
Айдауылға нұсқама жүргізуші __________________________________ 
(лауазымы, атағы, тегі, аты-жөні) 
Айдауылды арнайы автомобильмен:  ___________________________ 
(маркасы, мемлекеттік нөмірі) 
қол кісендермен (саны) ____ , табельдік қарулармен (саны)  ________ 
___________________________________________________________ 
 (күдікті немесе айыпталушыға жауап беруші қызметкердің лауазымы,
 ________________________________ қамтамасыз етеді. 
 атағы, тегі, аты-жөні жəне қолы) 
 Жауап алу, жедел-тергеу əрекеттері мен кездесудің уақыты туралы мəлімет 
20__ жылғы «___» _____________ «___» сағат «___» минутта басталды. 
 «___» сағат «___» минутта аяқталды. 
 Жауап алуды, жедел-тергеу əрекеттерін жүргізуші адамның немесе қорғаушының қолы __

_____________________________________________________________ 
 Күдіктіні (айыпталушыны) камераға орналастырушы кезекшінің 
 қолы _____________________________________________________ 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 5-қосымша 

Нысан
Күдікті немесе айыпталушыны жеке тінту жəне киімдерін тексеру 

ХАТТАМАСЫ
____________________________________________________________________ 
 (хаттаманы толтырған адамның лауазымы, атағы, аты-жөні) 
 20__ жылғы «___» ____________ «___» сағат «___» минут 
 ____________________________________________________________________ 
 (Уақытша ұстау изоляторының атауы) 
 орын-жайында _______________________________________________________ 
 (қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікпен ұсталған адамның тегі) 
 жеке тінту жасады, сондай-ақ оның заттарын тексерді:______________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 (тінтілетін адам киінген киімі мен аяқ киімін атап кету) 

НƏТИЖЕЛЕРІ
 Тінту жəне тексеру барысында табылған жəне алынған заттар: 
 ____________________________________________________________________ 
 (тінту кезінде алынған заттардың, құжаттардың жəне қымбат бағалы заттардың жеке белгі ле-

рімен тізбесі көрсетіледі, қажет болса орны жəне оларды табудың өзге жағдайлары көрсетіледі) 
 Тінту жəне тексеру барысында жасалған ескертулер мен өтініштер _____________________ 
                    (тінтілген адамның) 
 ________________________________________________________________ 
 Хаттама дауыстап оқылды, дұрыс жазылды  __________________________ 
 (күдіктінің, айыпталушының қолдары) 
 Тінту жəне тексеру жүргізген жəне хаттама жазған адамдар______________ 
________________________________________________________________ 
 Тінту жəне тексеруде алынған заттар, құжаттар, құнды заттар 
________________________________________________________________ 
           (не зат екені көрсетілсін) 
 (қылмыстық іске тігілді, күдіктінің, күзетпен ұсталатын айыпталушының өтініші бойын-

ша жойылды, туыстарына берілді, сақтауға тапсырылды, қайда тапсырылды, түбіртектің № 
көрсетіледі) ____________________________________________________________________ 

                                        (хаттаманы толтырған адамның қолы) 

 Ақшалар мен құнды заттарды сақтауға қабылдап алу түбіртегінің көшірмесін алдым 
______________________________________________________________ 
                     (күдікті немесе айыпталушының қолы) 
Тінту мен тексеруде алынған заттарды, құжаттарды, құндылықтарды қабылдап алдым
_____________________________________________________________ 
 (не зат екені көрсетілсін) 
 _____________________________________________________________ 
 (күдіктінің немесе айыпталушының қолы) 
 20___ жылғы «___» ______________ 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 6-қосымша 

Нысан
________________________________ сотына арызданушы ________________________ 

(Ішкі істер органының тұрған жері, өкілдің атауы жəне мекен жайы) 
Жауапкер ___________________________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты, оның мекен жайы)
 

Материалдық залалды өндіріп алу туралы 
ТАЛАП АРЫЗ

20__ жыл «___» ____________ азамат (ша) ___________________ уақытша 
             (тегі, аты-жөні) 
 ұстау изоляторында болған кезде __________ қаласы ________көшесі, _____ үйде 

орналасқан __________________________________________ (ішкі істер органының атауы) 
уақытша ұстау изоляторына материалдық залал келтірген 

 ________________________________________________________________ 
   (істің мəн-жайы) 
 Осы əрекеттерімен уақытша ұстау изоляторының мүлкіне 
___________________________ _______теңге _______ тиын материалдық залал келтірілді.
 (ішкі істер органының атауы) 
 ________________________________________________________________ 
 (материалдық залалды есептеу жəне оны растаушы айғақтар) 
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің __________ бабына сəйкес 
________________________________________________________________ 
 (ішкі істер органының атауы) 
 азаматтық талап етуші ретінде танылсын. 
 Жауапкер _______________________________, 
                                   (тегі, аты-жөні) 
 __________ теңге ___________ тиын __________________ сомадағы материалдық залал 
_________________________________________мүддесіне 
 (ішкі істер органының атауы) алынсын. 
 Осы талапты орындау жөнінде шаралар қолданылсын. 
  _______________________ 
                   (қолы) 
 Қосымша: 
 1. Талап арыздың көшірмесі _______ 
 2. ______________________________________________________________ 
 (материалдық залалдың мөлшері жəне бар екені туралы жазбаша жəне өзге де айғақтар) 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 7-қосымша 

Нысан
Жеке есепшотта № _____ камера 
№ _____ түбіртек _____ теңге _____тиын 
 __________________________________________ 
 (күдіктінің, айыпталушының тегі, аты, əкесінің аты) 
Бухгалтер ________________ 
20___жыл «___» __________ 

ӨТІНІШ
 Мына азық-түліктерді жəне алғашқы қажеттілік заттарын алуыңызды сұраймын: 

№ Азық-түліктердің немесе заттардың 
атаулары

Қанша 
алу қажет

Саны, 
салмағы

Жіберілді, құны, 
теңге тиын

1 2 3 4 5
Барлығы: ___________________________ 
 Күдікті, айыпталушы өтініште сатып алғысы келетін əрбір азық-түліктің немесе заттардың 

атауын көрсетіп, өтінішті толтыру керек. 
 Күдіктінің, айыпталушының қолы _______________________________________________ 
 Алғандығы жөніндегі қолхат 
 Азық-түлік пен алғашқы қажеттілік заттарды мына сомаға __________________________
___________________________________________________________________________ 
 (жазбаша) алдым. Осы соманы менің жеке есепшотымнан шығаруыңызды сұраймын. 
 ___________________________________________________________________________ 
 (күдіктінің, айыпталушының қолы) 
 20___ жыл «___» __________ 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 8-қосымша 

Нысан
ӨТІНІШ

Азамат (ша)  _____________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты) 
 ________________________________________________________________ 
   (тұратын жері) 
________________________________________________ ________________ 
________________________________________________________________ 
 (Уақытша ұстау изоляторында ұсталушыға қандай қатысы бар) 
 ________________________________________________________________ 
 (аты-жөні, тегі) 
 сəлемдеме алуыңызды өтінемін 

р/б № Азық-түліктің атауы Салмағы Саны Ескерту
килограмм/грамм

Өтініш берушінің қолы _______________________ 
20____жылғы «___» _________________________ 
Сəлемдемеге рұқсат берді  __________________________________ 
                              (қызметкердің аты-жөні, тегі, лауазымы) 
Сəлемдемені қабылдады ____________________________________ 
                    (сəлемдемені қабылдаған қызметкердің қолы) 
Сəлемдемені алды _________________________________________ 
                    (сəлемдемені алған адамның қолы) 
20___ жылғы «___» _____________ 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 9-қосымша 

Нысан
Ішкі істер органдарының мөртаңбасы 

№ ____ ЕСЕПШОТЫ
_____________________________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты) 
Туған жылы __________________ жеке іс №_______________________________
Органның қаржы бөлімінің бастығы (басшысы) _____________________________ 
     (қолы) 

Кіріс 
жəнеқаржы-

ландыру көзі 

күдіктінің, айыпталушының, 
ақшасының шығындалу

лимиті

Шығын Қалдық Қалдықты растау 
жөніндегі қолхат

________________ 
 (жеке қолы) 
 Күдіктінің, айыпталушының
 жеке басын жəне қолын куəландырамын 
 ___________________________________ 
 Уақытша ұстау изоляторының бастығы 
 (ішкі істер органы бойынша кезекші) 
 ____________________ 
 (қолы) 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 10-қосымша 

Нысан

_______________________________ 
 (ішкі істер органының атауы) 

Уақытша ұстау изоляторының бастығына

____________________________________________________ есепте тұрған 
 (анықтаушы, тергеушінің т.б. мəліметтері) 
 ________________________________________________________________ 
 (күдікті немесе айыпталушының тегі, аты-жөні) 
 ________________________________________________________________ 
 (аты-жөні, тегі, туған жылы, тұратын мекен жайы, қызметі) 
 кездесуге рұқсат беруіңізді сұраймын. 
 20___ жылғы «___» _____________ __________________________________ 
 (кездесуге рұқсат берген адамның қолы) 
 Кездесу өткізу туралы белгі (Уақытша ұстау изоляторының əкімшілігі  толтырады) 
 ________________________________________________________________ 
 (күдіктінің немесе айыпталушының тегі) 
20 жылғы «___» _____________ «___» сағат «___» 
 м инуттан «___» сағ. «___» минутқа дейін______________________________ 
(қандай құжат ұсынылды, ___________________________________________ 
 №, берілген күні жəне кіммен)
 _____________________________________________ кездесуге рұқсат берілді.
 (аты-жөні, тегі, туған жылы, тұратын мекен жайы, қызметі) 
Бастық (кезекші) ___________________________________________________ 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 11-қосымша 

Нысан
Уақытша ұстау изоляторындағы күдіктіні, айыпталушыны тəртіптік изоляторға, 

бір адамдық камераға жабу туралы 
ҚАУЛЫ

Күдікті, айыпталушы  _______________________________________________ 
   (тегі, аты, əкесінің аты) 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 («Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде 

ұстау тəртібі мен шарттары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39- бабына сəйкес бір 
адамдық камераға жабуға негіз болатын жағдайлар баяндалады) 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:
Күдікті, айыпталушы ________________________________________________ 
    (тегі, аты, əкесінің аты) 
 _____________________________________ бір адамдық камераға жабылсын. 
 Ішкі істер органы уақытша ұстау изоляторының бастығы ____________________________ 
     (атағы, тегі, қолы) 
 20__ жылғы «___» __________________ 
 Қаулы маған хабарланды 
 __________________________________ 
 (күдіктінің немесе айыпталушының қолы) 
 Қаулыны хабарлаған 
 __________________________________ 
 (атағы, тегі, қолы) 
Тінту жүргізілді ______________________________________ 
   (тінту жүргізген адамның қолы) 
 Салынған жазаның орындалғаны туралы белгі 
тəртіптік изоляторға 20 жылғы «___» _____«___» сағат «___» минутта жабылған. 
 Уақытша ұстау изоляторының бастығы (кезекшісі) ____________________ 
 (атағы, тегі, қолы) 
 20___ жылғы «___» ______ «___» сағат «___» минутта бір адамдық камерадан босатылды. 
 Уақытша ұстау изоляторының бастығы (кезекшісі) ____________________ 
 (атағы, тегі, қолы) 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 12-қосымша 

Нысан
Тəртіптік изоляторға, бір адамдық камераға жабылған адамдарды есепке алу 

КІТАБЫ
20___ жылғы «___» ___________ басталды 
20___ жылғы «___» ___________ аяқталды
Ішкі беті 

№ Тегі, аты, 
əкесінің 

аты

Туған 
жылы

Жаза салуға 
негіз болған 

қаулының күні

Қандай 
режимді 
бұзды

Жазаның түрі жəне қандай 
мерзімге бір адамдық 
камераға жабылады

1 2 3 4 5 6
Кестенің жалғасы:

Тəртіптік 
изоляторға 

жабылған уақыты

Өтеу мерзімі Жазасын нақты 
тоқтатқан уақыты

Босатуды жүзеге 
асырған кезекшінің 
қолы, күні уақыты

күні, уақыты 
сағаты, минуты

күні, уақыты 
сағаты, минуты

күні, уақыты сағаты, 
минуты

7 8 9 10
Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 

қағидаларына 13-қосымша 

Нысан
Уақытша ұстау изоляторынан босату туралы 

ҚАУЛЫ

Елдімекен ____________ 20___ жыл «___» ____ «___» сағат «___» минут 
Уақытша ұстау изоляторының бастығы _________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 күдіктінің, айыпталушының тегі, аты-жөні, атағы)
 ______________________________________________________уақытша ұстау 
 (ішкі істер органының атауы, тегі, аты-жөні, атағы) 
 изоляторында қамауда ұстау жөніндегі материалдарды қарап ______________ 
 
Белгіледі: 
 ___________________________________________________________________ 
 (уақытша ұстау изоляторында ұсталушының аты-жөні, тегі) 
 уақытша ұстау изоляторында _____________________________ негізінде ұсталады.
    (құжаттың атауы) 
Күзетпен ұстау мерзімі __________________ _____________________________ өтті. 
    (тегі) (күні, уақыты) 
 Ұстау мерзімінің өтуіне байланысты ____________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 (ішкі істер органының атауы, анықтаушысына, тергеушісіне) 
________ № ________________ хабарлама жіберілді. 
 (күні) 

Бірақ күдікті, айыпталушы __________________ босату туралы, немесе оған күзетпен 
ұстау мерзімін

 ұзарту жөнінде қаулы УҰИ-ға келген
Баяндалғанды ескере отырып жəне «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды 

қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тəртібі мен шарттары туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабын басшылыққа ала отырып 

Қаулы етеді:
______________________________________ уақытша ұстау изоляторынан 
 (ішкі істер органдарының атауы) 
 ____________________________________________________________________ 
                    (күдіктінің, айыпталушының тегі, аты, əкесінің аты) 
 босатылсын. 
Уақытша ұстау изоляторының бастығы ___________________________________ 

Ішкі істер органдары уақытша ұстау изоляторларының ішкі тəртіптеме 
қағидаларына 14-қосымша 

Нысан
Ішкі істер органдарының 
мөртаңбасы 

АНЫҚТАМА
____________________________________________________________________ 
 (аты, əкесінің аты, тегі)
 
 20___ жылғы «___» ______________ 20 жылғы «___» _________________ дейін 
____________________________________________________________________
                                      (ішкі істер органының атауы)
 уақытша ұстау изоляторында ұсталды. 
 Босату негіздемесі____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Уақытша ұстау изоляторының бастығы  __________________________________ 
_______________________________  20___ жыл «___» _____________________ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 20 ақпан-
да Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16389 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 5 қаңтардағы          №24          Астана қаласы

«Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу 
мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі №233 

бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
1. «Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу мəселелері бойынша мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі № 233 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11384 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 9 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік 
тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақмынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Əділет министрлігі жəне аумақтық əділет органдары 

(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 «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.». 
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Құжаттарды тапсырған кезден бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
 1) Мемлекеттік корпорацияға:
 қызметін үлгілік болып табылмайтын жарғы негізінде жүзеге асыратын акционерлік 

қоғамдарды, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектілеріне 
жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік 
тіркеу қажетті құжаттарды қоса бере отырып, өтініш берілген күннен кейінгі бір жұмыс күнінен 
кешіктірілмей жүргізіледі;

саяси партияларды қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды 
тұлғаларды, сондай-ақ қызметін үлгілік болып табылмайтын жарғы негізінде жүзеге асыра-
тын акционерлік қоғамдарды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік 
тіркеу: қажетті құжаттарды қоса бере отырып, өтініш берілген күннен кейін көрсетілетін қызмет 
берушінің орналасқан жері бойынша он жұмыс күннен кешіктірмей, көрсетілетін қызмет 
берушінің орналасқан жерінен тыс он бес жұмыс күннен кешіктірілмей жүргізіледі; 

 cаяси партияларды мемлекеттік тіркеу жəне олардыңфилиалдарын (өкілдіктерін) есептік 
тіркеу қажетті құжаттарды қоса бере отырып, өтініш берілген күннен бастап бір айдан 
кешіктірілмей жүргізіледі.

 Құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетінең ұзақ уақыты – 15 минуттан аспайды;
 Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20 

минуттан аспайды;
 2) порталда – акционерлік қоғамдарды, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда, 

шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, 
өтініш берілген кезден бастап жұмыс күнінің бір сағаты ішінде көрсетіледі.

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған, оларда кемшіліктер болған, құрылтай құжаттары 
бойынша сарапшының (маманның) қорытындысын алу қажеттігі болған жағдайларда, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер 
бойынша заңды тұлғаны, филиалды немесе өкілдікті мемлекеттік (есептік) тіркеу мерзімі 
анықталған кемшіліктер жойылғанға немесе тиісті қорытынды (сараптама) алынғанға дейін 
тоқтатылатұрады.

Банктерді, республикалық жəне өңірлік мəртебесі бар қоғамдық жəне діни бірлестіктерді, 
оның ішінде саяси партияларды, шетелдік жəне халықаралық коммерциялық емес үкіметтік 
емес бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік (есептік) тіркеуді Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігі (бұдан əрі –Министрлік) жүргізеді.

Жергілікті мəртебесі бар қоғамдық жəне діни бірлестіктерді, қорларды жəне заңды 
тұлғалардың бірлестіктерін мемлекеттік тіркеуді, тиісті облыстағы жəне Астана мен Алматы 
қалаларындағы қоғамдық жəне діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктерін есептік 
тіркеуді облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының Əділет департаменттері жүзеге 
асырады.

Министрлікте, облыстық Əділет департаменттерінде тіркеуге жататындардан басқа, тиісті 
облыстарда құрылған, қайта ұйымдастырылғанзаңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жəне 
филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуді Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
аудандық (қалалық) Əділет басқармалары жүзеге асырады.».

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық.».
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:
осы стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

туралы жəне 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу туралы 
анықтама (бұдан əрі – анықтама) не осы стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайларда 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден жазбаша түрде дəлелді бас тарту.

Порталға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондық 
цифрлық қолтаңбамен(бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі жолданады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес 

құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері 
өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.».

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушілер:
Министрлікте жəне аумақтық əділет органдарда – Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексіне сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

2) Мемлекеттік корпорацияда - Қазақстан Республикасының Еңбеккодексінесəйкес 
жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, үзіліссіз 
сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жеделдетілген қызмет көрсету жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық 
кезекті брондауға болады.

3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне 
мереке күндері жүгінген кезде,Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес өтінішті 
қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асы-
рылады).».

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) жүгінген кезде 

мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
Мемлекеттік корпорацияға
1) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу үшін:
осы стандартқа 5, 6, 7 жəне 8-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша өтініштер (бұдан 

əрі - өтініш);
қызметінің мəні қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсаты қосымша ұсынылады;
тиісті тауар нарығында монополиялық жағдайға ие нарық субъектілеріне жататын заңды 

тұлғаларды, сондай-ақ мемлекеттік кəсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды жəне 
өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын олармен үлестес 
тұлғаларды, мұндай құру 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексінің 172-бабында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік тіркеу үшін 
тіркеуші орган монополияға қарсы органның келісімімен жүзеге асырады;

 орта жəне ірі кəсiпкерлiк субъектiсіне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттiк тіркеу 
үшін өтінішке құрылтайшы немесе құрылтайшылардың бірі не шетелдік немесе шетелдік 
заңды тұлға, Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе мемлекеттік органдар не Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі жалғыз құрылтайшы не құрылтайшылардың бірі болып табыла-
тын жағдайларда, құрылтайшының уəкілеттік берген адамы қол қояды жəне «Заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабында көзделген жағдайларда нотариаттық 
тəртiппен куəландырылған құрылтай құжаттарын қоса бере отырып, оны тіркеуші органға береді;

орта кəсiпкерлiк субъектісіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттiк тіркеу үшін құрылтайшы 
(құрылтайшылар)осыстандартқа 9-1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша орта кəсіпкерлік 
субъектісін мемлекеттік тіркеу туралыжəне банктік шотты ашуға жəне қызметкерді жазатай-
ым оқиғалардан міндетті сақтандыруға (заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) 
қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынастарын жасамай жүзеге асыратын жағдайларды 
қоспағанда) өтініш береді;

жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу үшін 
өтінішке құрылтайшы (құрылтайшылар) не осыған уəкілеттік берілген адам қол қояды жəне 
оны «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабында, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 31-бабында жəне «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабында 
көзделген жағдайларда, нотариаттық тəртiппен куəландырылған құрылтай құжаттарын қоса 
бере отырып, тіркеуші органға береді;

акционерлiк қоғам:
өз қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын акционерлік қоғамды қоспағанда, жарғы;
құрылтай жиналысының хаттамасы немесе жалғыз қатысушының шешімі;
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда, заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн бюджетке 
алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;

Егер заңды тұлғатиісті тауар нарығында монополиялық жағдайға ие нарық субъектілеріне, 
сондай-ақ акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы 
мемлекетке тиесілі мемлекеттік кəсіпорындарды заңды тұлғаларды жəне құру Қазақстан 
Республикасының заңдарында өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге 
асыратын олармен үлестес тұлғаларға жатқан жағдайда тікелей көзделген жағдайларды 
қоспағанда, тіркеуші орган монополияға қарсы органның алдын-ала келісімімен жүзеге асы-
рылады;

коммандиттік серiктестiк:
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда, заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн бюджетке 
алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;

толық серiктестiк:
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда, заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн бюджетке 
алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;

өндiрiстiк кооператив:
тегi, аты, əкесiнiң аты (ол болған кезде), ЖСН, тұрғылықты жерін көрсете отырып, өндiрiстiк 

кооператив мүшелерiнiң тiзiмi;
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда, заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн бюджетке 
алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат.

тұтыну кооперативi:
жарғы;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
тұтыну кооперативi азаматтар үшiн –осы кооператив мүшелерiнiң тегі, аты, əкесiнiң аты (ол 

болған кезде), ЖСН жəне тұрғылықты жерi жəне заңды тұлға үшiн – тұрғылықты жері, банктік 
деректемелері туралы мəліметтер жəне БСН көрсетілген олардың тiзiмі ұсынады;

қосымша жауапкершілігі бар серiктестiк:
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда, заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн бюджетке 
алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;

жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк:
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда, заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн бюджетке 
алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;

мемлекеттiк кəсiпорын:
жарғы;
Қазақстан Республикасы Үкiметiнің немесе жергiлiктi атқарушы органның кəсiпорынды 

құру туралы шешiмi;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
мемлекеттік мекеме:
мемлекеттiк мекеменi құру туралы шешiм;
ереже (жарғы);
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
тұрғын үй-құрылыс кооперативi жəне тұрғын үй кооперативi:
жарғы;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат.
Тұрғын үйжəне тұрғын үй-құрылыс кооперативтері осы кооператив мүшелерiнiң тегі, 

аты, əкесiнің аты (ол болған кезде), тұрғылықты жерi жəне ЖСН көрсетілген тiзiмін ұсынады.
үй-жай (пəтер) иелерiнiң кооперативi:
кондоминиум объектiсiндегi үй-жай (пəтер) иелерiнің құрылтай жиналысының хаттамасы 

немесе жазбаша сауалнама бойынша нəтижесі бардауыс беру парақтары хаттама;
жарғы;
кондоминиум объектісін тіркеу немесе қайта тіркеу туралы мемлекеттік акт нетіркеуші 

органның мөртабаны бар кондоминиум объектісін мемлекеттік тіркеуді растайтын құжат;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
адвокаттар алқасы:

адвокаттар алқасы мүшелерiнiң құрылтай жиналысында (конференциясында) бекiтiлген 
жарғы;

уəкілетті органның жарғыны бекіту туралы шешімі;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
нотариаттық палата:
нотариаттық палата басқармасы мүшелерінің құрылтай жиналысында (конференция-

сында) бекітілген жарғы;
уəкілетті органның жарғыны бекіту туралы шешімі;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
қор:
жарғы;
құрылтай шарт (құрылтайшысы бiр адамнан көп болғанда);
уəкілетті органның жарғыны бекіту туралы шешімі;
алқалы органының (қамқоршылық кеңестің) атқарушы органды тағайындау туралышешімі;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
қоғамдық бiрлестiк:
құрылтай съезiнде (конференциясында, жиналысында) қабылданған жарғы;
төрағасы жəне съезд (конференция, жиналыс) хатшысы қол қойған, жарғыны қабылдаған 

құрылтай съезiнiң (конференциясының, жиналысының) хаттамасы;
тегi, аты, əкесiнің аты (ол болған кезде), ЖСН, тұрғылықты жері, үй жəне қызметтік теле-

фоны, жеке қолтаңбасы көрсетiлген қоғамдық бiрлестiктің бастамашы азаматтарының тiзiмi;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат.
Саяси партияларды тiркеу кезінде қосымша мыналар ұсынылады:
партия бағдарламасы;
Партияның мүшелерінің тізімі құрамында кем дегенде қырық мың партия мүшелерін 

білдіретін құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) партияның барлық 
облыстардағы, республикалық маңызы бар қалада жəне астанада, саны кемінде алты жүз 
партия мүшесінің əрқайсысының тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), ЖСН, тұрғылықты 
мекен-жайы;

заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) нысанындағы бiрлестiгі, даракəсіпкерлер мен 
заңды тұлғалар бірлестігі, дара кəсіпкерлер бірлестігі:

 жарғы;
бiрлестiктiң барлық құрылтайшылары қол қойған құрылтай шарты; 
уəкілетті органның заңды тұлғаны құру туралы шешімі;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
аудиторлар палата:
жарғы;
уəкілетті органның заңды тұлғаны құру туралы шешімі;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
дiни бiрлестiк:
діни бірлестіктің басшысы қол қойған діни бірлестіктің жарғысы;
құрылтай жиналысының (съезінің, конференциясының) хаттамасы;
 құрылатын діни бiрлестiктiң бастамашы азаматтарының осы стандартқа 10-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша электрондық жəне қағаз жеткізгіштегі тiзiмi;
дiни бiрлестiктiң орналасқан жерiн растайтын құжат;
діни ілімнің, пайда болу тарихын жəненегіздерін ашатын жəне өзіне тиісті діни қызмет ту-

ралы мəліметтердіқамтитын діни баспа материалдары;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
діни бiрлестiктің басшысын тағайындау туралы шешім немесе басшысын шетелдік діни 

орталық тағайындаған жағдайда уəкілетті органмен келісімді растайтын құжат.
Өңірлік діни бірлестікті тіркеу кезінде өңірлік діни бірлестікті құруға бастамашы болған əрбір 

жергілікті діни бірлестік қатысушыларының тіркеуші орган белгілеген нысан бойынша тізімі, 
сондай-ақ олардың жергілікті діни бірлестіктерінің жарғыларыныңнотариаттық куəландырылған 
көшірмелері қосымша ұсынылады;

республикадан тыс жерде басқарушы орталығы бар дiни бiрлестiк қосымша мыналарды:
қазақ жəне орыс тiлдерінде нотариаттық куəландырылған аудармасы бар шетелдік орталық 

жарғысының көшiрмесiн;
дiни орталық өз елiнiң заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатындығын 

куəландыратын қазақ жəне орыс тiлдерінде нотариаттық куəландырылған аудармасы бар 
тiзiлiмнен үзінді көшiрме немесе басқа құжатты ұсынады.

Дiни басқармалар (орталықтар) негiзiн салған рухани оқу орындарының, мешiттердiң, 
монастырьлардың жəне өзге де дiни бiрлестiктердiң жарғыларын (ережелерiн) осы дiни 
басқармалар (орталықтар) бекiтедi. 

тiркеу үшiн оларды құру туралы дiни басқарманың (орталықтың) уəкілетті органының 
шешiмi ұсынылады.

мекеме:
меншiк иесiнің мекеменi құру туралы шешiмi;
ереже (жарғы);
құрылтай шарты немесе ұқсас келiсiм (меншік иелері (құрылтайшылар) бiреуден көп 

болғанда);
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
бағалаушылар палатасы:
жарғы;
уəкілетті органның заңды тұлғаны құру туралы шешімі;
заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн 

бюджетке алым төленгенiн растайтын түбiртек немесе өзге құжат;
2) филиалдарды (өкілдіктерді) есептік тіркеу үшін:
қазақстандық заңды тұлғаның филиалы (өкiлдiгi):
осы стандартқа 5-қосымшаға сəйкес нысан бойыншаесептiк тiркеу туралы өтiнiш (бұдан 

əрі – өтініш);
Өтінішке филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу үшін тіркеу алымының бюджетке төленгенін 

растайтын түбіртек немесе өзге құжат қоса беріледі.
Жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғалардың филиалдары (өкілдіктері), 

сондай-ақ акционерлік қоғамдар үшін заңды тұлға бекіткен қазақ жəне орыс тілдерінде үш 
данадағы филиал (өкілдік) туралы ереже, жарғының (ереженің) көшірмесі жəне филиалдың 
(өкілдіктің) басшысына берілген заңды тұлғаның (қоғамдық жəне діни бірлестіктерді қоспағанда) 
сенімхаты қосымша беріледі.

Өтінішке филиалды (өкілдікті) құратын заңды тұлға уəкілеттік берген адам қол қояды жəне 
заңды тұлғаның мөрімен (болған кезде) бекітіледі.

Заңды тұлғаның басшысы филиалдың (өкілдiктің) басшысы болып табылатын жағдайда, 
тіркеуші органға сенімхатты ұсыну талап етілмейді.

Мемлекеттік кəсіпорын филиал (өкілдiк) құрған кезде, Ұлттық банктің не мемлекеттік мүлікті 
басқару жөніндегіуəкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) филиал (өкілдiк) құруға 
келісімін растайтын құжат қосымша беріледі.

шетелдiк заңды тұлғаның филиалы (өкiлдiгi):
осы стандартқа 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептiк тiркеу туралы өтiнiш (бұдан 

əрі – өтініш);
заңды тұлға органы бекiткен филиал (өкiлдiк) туралы ереже;
қазақ жəне орыс тiлдерінде нотариаттық куəландырылған аудармасы бар филиал немесе 

өкілдiк басшысына заңды тұлға органы берген сенімхат;
қазақ жəне орыс тiлдерінде нотариаттық куəландырылған аудармасы бар филиал (өкілдік) 

құру үшін заңды тұлғаның шешімі;
филиал (өкілдік) ашатын осы субъект өз елінің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып 

табылатынын куəландыратын, қазақ жəне орыс тілдерінде нотариаттық куəландырылған ауда-
масы бар сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірме, немесе басқа да заңдастырылған 
құжат;

заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының қазақ жəне орыс тiлдерінде нотариаттық 
куəландырылған аудармасы бар көшірмесі;

филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу үшiн бюджетке алым төленгенiн растайтын 
түбiртек немесе өзге құжат ұсынылады.

3) қайта ұйымдастыру жолымен құрылатын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу үшін:
осы стандартқа 5, 6, 7 жəне 8-қосымшаларға сəйкес өтініш (бұдан əрі – өтініш);
заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесінiң немесе меншiк иесi уəкiлеттік берген органның, 

құрылтайшылардың (қатысушылардың) шешiмi, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында 
уəкiлеттік берiлген органның шешiмi немесе 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексінің 231-бабында жəне 1994 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 45-бабының 3-тармағында көзделген 
жағдайларда сот шешiмi;

заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру туралы шешім 
қабылдаған орган бекіткен, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның міндеттемелері бойын-
ша құқықтық мирасқорлық туралы ережелері көрсетіле отырып, бірігу, қосылу, қайта құрылу 
кезінде – тапсыру актісі, бөліну, бөлініп шығу кезінде – бөліну балансы жəне заңды тұлғаның 
уəкілетті органының тапсыру актісі мен бөліну балансын бекіту туралы шешімі;

заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылғаны туралы кредиторлардың жазбаша хабардар 
етілгенін растайтын құжат;

қайта ұйымдастырылған заңды тұлға қызметін тоқтату үшін бюджетке тіркеу алымы 
төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге құжат беріледі.

Мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жасалған құрылтай құжаттары тігілген жəне нөмірленген 
түрінде, үш данада ұсынылады.

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

Мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде көрсетілетін қызметтерді алушылардан:
1) ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды;
2) Қазақстан Республикасының зейнетақымен жəне əлеуметтік қамсыздандыру мəселелерін 

реттейтін заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, көрсетілетін қызметті берушіге 
салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылған құжаттардың нотариаттық куəландырылған 
көшірмелерін талап етуге жол берілмейді.

Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы, көрсетілетін қызметті алушының тіркеу жарнасының сомасының төлегенін рас-
тайтын құжат (ЭҮТШ арқылы төленген жағдайда) туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметтерді 
беруші жəне Мемлекеттік корпорацияның қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.».

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беруді 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жеке басын куəландыратын құжатты (не сенімхатты) 
көрсеткен кезде қабылдап алғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырады.

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

порталда:
шағын кəсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу үшін құрылтайшы 

(құрылтайшылар) кəсіпкерлік қызметтің жүзеге асырылуы басталғаны туралы банктік шотты 
ашып жəне қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруға (заңды тұлғаның 
құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынастарын жаса-
май жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда) осы Стандартқа 9-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша хабарлама береді; 

орта кəсiпкерлiк субъектісіне жататын заңды тұлғаны мемлекеттiк тіркеу үшін құрылтайшы 
(құрылтайшылар) орта кəсіпкерлік субъектісін мемлекеттік тіркеу туралы жəне банктік шотты 
ашуға жəне қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруға (заңды тұлғаның 
құрылтайшысы (құрылтайшылары) қызметті жеке тұлғалармен еңбек қатынастарын жасамай 
жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда) осы Стандартқа 9-1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш береді;

Портал арқылы жүгінген кезде ЭЦҚ көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетіне» 
куəландырылған электрондық құжат нысанындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі 
алынған күн мен уақыт көрсетіле отырып хабарлама жіберіледі.».

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартудың негіздері:
1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде, оның ішінде 1994 жылғы 

27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 45-бабында жəне 
«Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 
жылғы 22 сəуірдегі Заңның VI тарауында белгіленген заңды тұлғаны құру(қайта ұйымдастыру) 
тəртiбінің бұзылуы, құрылтай құжаттарының «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне 
филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес келмеуі;

2) тапсыру актiсiн немесе бөліну балансын ұсынбау не оларда қайта ұйымдастырылған 
заңды тұлғаның құқықтық мирасқоры туралы ережелердің болмауы;

3) егер заңды тұлға немесе заңды тұлғаның жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) əрекет 
етпейтiн заңды тұлға болып табылса;

4) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) жəне (немесе) басшысы бо-
лып табылатын жеке тұлға əрекет етпейтiн заңды тұлғалардың жалғыз құрылтайшысы 
(қатысушысы) жəне (немесе) басшысы болып табылса жəне (немесе) əрекетке қабiлетсiз 
немесе əрекет қабiлетi шектеулі деп танылса жəне (немесе) хабарсыз кеткен деп танылса 
жəне (немесе) қайтыс болған деп жарияланса жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексiнiң 237, 238 жəне 240-баптары бойынша қылмыстары үшін өтелмеген не-
месе алынбаған соттылығы бар болса, сондай-ақ мерзімдік төлемдерді өндіріп алу туралы 
атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкер болып табылатын жəне мерзімдік өндіріп алу 
туралы атқарушылық іс жүргізу бойынша үш айдан асатын берешегі жоқ адамды қоспағанда, 
заңды тұлғаның құрылтайшысы (жеке тұлға жəне (немесе) заңды тұлға), басшысы, заңды 
тұлғаның заңды тұлғаны құрған құрылтайшысы жəне (немесе) басшысы атқарушылық құжат 
бойынша борышкер болып табылса;

5) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) жəне (немесе) басшысы болып табы-
латын жеке тұлға терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы» 2011 жылғы 11 қазандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес енгізілген болса;

6) жеке басты куəландыратын жоғалған жеке (немесе) жарамсыз құжаттарды, сондай-ақ 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған анық емес 
құжаттарды жəне (немесе) олардағы деректерді (мəліметтерді) ұсыну;

7) сот орындаушыларының жəне құқық қорғау органдарының сот актілері мен қаулыларының 
(тыйым салуларының, қамауға алуларының), оның ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алуды талап ететін қызметтің немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы сот 
шешімдерінің (үкімдерінің), сондай-ақ алушыны мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға бай-
ланысты арнайы құқықтан айыруға негіз болған сот шешімдерінің болуы;

8) уəкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін, келісу 
туралы сұрау салуғатеріс жауабы, сондай-ақ сараптаманың, зерттеудің не тексерудің теріс 
қорытындысы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

Діни бірлестіктерді мемлекеттік тіркеуден бас тартудың қосымша негіздері «Діни қызмет 
жəне діни бірлестіктер туралы» 2011 жылғы 11 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Заңында белгіленеді.

Филиалды (өкілдікті) есептік қайта тіркеуден бас тарту Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiнде, сондай-ақ «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабында жəне 1994 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 43-бабында белгiленген филиалды (өкілдікті) 
бұзылған құру тəртібі, сондай-ақ есептік тіркеуге ұсынылған құжаттар«Заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы»1995 жылғы 17 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес келмеген жағдайд жүзеге асырылады.».

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды заңнамада белгіленген 

тəртіппен өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өздігінен қозғалуды, бейімделуді жүзеге асыру қабілетінен 
немесе мүмкіндігінен толық немесе ішінара айырылған көрсетілетін қызметті алушыларға: 1414, 
8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.».

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекен-жайы интернет-ресурстарда 

орналастырылған:
 көрсетілетін қызметті беруші – www.adilet.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі;
Мемлекеттік корпорация – www.gov4с.kz.».
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Көрсетілетін қызметті алушының порталда «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ Бірыңғай 

байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметті көрсету 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.».

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметінің байланыс теле-

фоны: 8 (7172) 58 00 58. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.»;
4-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
«Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік 

қайта тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында»:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Əділет министрлігі жəне аумақтық əділет органдары 

(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

(Соңы. Басы 21-бетте) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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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 «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.».
4-тармақмынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Құжаттарды тапсырған кезден бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияға:
қызметін үлгілік болып табылмайтын жарғы негізінде жүзеге асыратын акционерлік 

қоғамдарды, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектілеріне 
жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) 
есептік қайта тіркеу қажетті құжаттарды қоса бере отырып, өтініш берілген күннен кейінгі бір 
жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі;

саяси партияларды қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды 
тұлғаларды, сондай-ақ қызметін үлгілік болып табылмайтын жарғы негізінде жүзеге асыратын 
акционерлік қоғамдарды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік 
қайта тіркеу: қажетті құжаттарды қоса бере отырып, өтініш берілген күннен кейін көрсетілетін 
қызмет берушінің орналасқан жері бойынша он жұмыс күннен кешіктірмей, көрсетілетін қызмет 
берушінің орналасқан жерінен тыс он бес жұмыс күннен кешіктірілмей жүргізіледі; 

cаяси партияларды мемлекеттік қайта тіркеу жəне олардың филиалдарын (өкілдіктерін) 
есептік қайта тіркеу қажетті құжаттарды қоса бере отырып, өтініш берілген күннен бастап бір 
айдан кешіктірілмей жүргізіледі.

Құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 минуттан аспайды;
Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20 

минуттан аспайды;
2) порталда – қызметін үлгілік болып табылмайтын жарғы негізінде жүзеге асыратын 

акционерлік қоғамдарды, олардың филиалдарын (өкілдіктерін), шетелдік коммерциялық емес 
заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктерін қоспағанда, шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды жəне олардың филиалдарын (өкілдіктерін) 
мемлекеттік қайта тіркеу бір жұмыс уақыты ішінде көрсетіледі. Көрсетілетін қызметті алушы 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде, Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін беру келесі жұмыс күнінен жүзеге асырылады).

Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған, оларда кемшіліктер болған, құрылтай құжаттары 
бойынша сарапшының (маманның) қорытындысын алу қажеттігі болған жағдайларда, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойын-
ша заңды тұлғаны, филиалды немесе өкілдікті мемлекеттік (есептік) қайта тіркеу мерзімі 
анықталған кемшіліктер жойылғанға немесе тиісті қорытынды (сараптама) алынғанға дейін 
тоқтатыла тұрады.

Банктерді, республикалық жəне өңірлік мəртебесі бар қоғамдық жəне діни бірлестіктерді, 
оның ішінде саяси партияларды, шетелдік жəне халықаралық коммерциялық емес үкіметтік 
емес бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік (есептік) қайта тіркеуді 
Министрлік жүргізеді.

Жергілікті мəртебесі бар қоғамдық жəне діни бірлестіктерді, қорларды жəне заңды 
тұлғалардың бірлестіктерін мемлекеттік қайта тіркеуді, тиісті облыстағы жəне Астана мен 
Алматы қалаларындағы қоғамдық жəне діни бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктерін 
есептік тіркеуді, қайта тіркеуді, есептен алуды облыстардың, Астана мен Алматы облыстарының 
Əділет департаменттері жүзеге асырады.

Министрлікте, облыстық əділет департаменттерінде тіркеуге жататындардан басқа, тиісті 
облыстарда заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, филиалдар мен өкілдіктерді есептік 
қайта тіркеуді Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің аудандық (қалалық) Əділет 
басқармалары жүзеге асырады.».

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. мемлекеттік қызмет нысаны: электрондық.».
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижесі:
осы стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша заңды тұлғаны мемлекеттік қайта 

тіркеу туралы жəне 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша филиалды, өкілдікті есептік қайта 
тіркеу туралы анықтама (бұдан əрі –анықтама) не осы стандарттың 10-тармағында көзделген 
жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден жазбаша түрде дəлелді 
бас тарту.

Порталға жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондық 
цифрлық қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін алу күні мен уақыты көрсетіле отырып, хабарлама 
ұсынылады.».

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес 

құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері 
өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.».

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушілер:
Министрлікте жəне аумақтық əділет органдарда – Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексіне сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

2) Мемлекеттік корпорацияда –Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес, 
жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес, дүйсенбіден 
бастап сенбіні қоса алғанда, үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жеделдетілген қызмет көрсету жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық 
кезекті брондауға болады.

 3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне 
мереке күндері жүгінген кезде,Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес өтінішті 
қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күнінен жүзеге 
асырылады).».

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) жүгінген кезде 

мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) Мемлекеттік корпорацияға:
осы стандартқа 5, 6, 7 жəне 8-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша өтініш (бұдан əрі 

– өтініш);
заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) бекемделген, заңды тұлғаның құрылтай 

құжаттарына, филиал (өкілдік) туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделетін, 
мемлекеттік (есептік) қайта тіркеу туралы заңды тұлғаның уəкілетті органының шешімі не 
шешімінен үзінді көшірме;

жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлік қоғам, олардың 
филиалдары (өкілдіктері) үшін енгізілген өзгерістерімен жəне толықтыруларымен құрылтай 
құжаттарының (ережелері) үш данасы;

жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның 
бұрынғы құрылтай құжаттарының, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелердің 
төлнұсқалары;

заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу немесе филиалды (өкілдікті) есептік қайта тіркеу 
үшін бюджетке тіркеу алымы төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге құжат.

Шаруашылық серiктестiгіне қатысушылардың тiзiлiмiн жүргiзудi бағалы қағаздарды 
ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар 
бағалы қағаздар нарығына кəсiби қатысушы жүзеге асыратын шаруашылық серiктестiктерін 
қоспағанда, қатысушылар құрамының өзгеруі негізі бойынша шаруашылық серiктестiктерiн 
мемлекеттік қайта тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне жəне 
құрылтай құжаттарына сəйкес шаруашылық серiктестiгінің шығатын қатысушысының серіктестік 
мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығының иелiктен 
шығарылғанын (бiреуге берiлгенiн) растайтын құжат ұсынылады.

Тарапы жеке тұлға болып табылатын шаруашылық серiктестiгінің шығатын қатысушысының 
серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығын 
иеліктен шығару (басқаға беру) шарты нотариаттық куəландырылуға жатады.

Табиғи монополиялар субъектiлерiн мемлекеттік қайта тiркеу үшiн табиғи монополиялар 
салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкiлеттi органның келiсiмi талап етiледi,тиiстi 
тауар нарығында монополиялық жағдайға ие нарық субъектiлерiн, сондай-ақ мемлекеттік 
кəсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы 
мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды жəне өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында 
жүзеге асыратын олармен үлестес тұлғаларды, мұндай құру Қазақстан Республикасының 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында немесе Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулыларында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, қайта 
тiркеу үшiн монополияға қарсы органның келiсiмi талап етіледi.

Филиалдар мен өкілдіктер атауы өзгерген жағдайда қайта тіркеуге жатады.
Мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жасалған құрылтай құжаттары тігілген жəне нөмірленген 

түрінде, үш данада ұсынылады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті 

көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы, қатысушы) ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша 
келісімін береді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушылардан:
1) ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды;
2) Қазақстан Республикасының зейнетақымен жəне əлеуметтік қамсыздандыру мəселелерін 

реттейтін заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, көрсетілетін қызметті берушіге 
салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылған құжаттардың нотариаттық куəландырылған 
көшірмелерін талап етуге жол берілмейді.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беруді 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жеке басын куəландыратын құжатты (не сенімхатты) 
көрсеткен кезде қабылдап алғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырады. 

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

2) порталда:
жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу үшін 

құрылтайшы (құрылтайшылар):
электрондық өтініш;
жарғылық капиталының мөлшерi азайтылған жəне баспасөз басылымдарында жарияланған 

кезде жарияланым туралы үзіндінің сканерленген көшірмесі;
егер көрсетілетін қызметті алушы ЭҮТШ арқылы қызмет көрсету үшін мемлекеттік алым-

ды төлеу тəсілін таңдамаған жағдайда, түбіртектің/төлем тапсырмасының сканерленген 
электрондық көшірмесі;

орналасқан жерін өзгерткен кезде:
жылжымайтын мүлікке объектісіне меншік құқығыжағдайында: ЖТ МДҚ ЭЦҚ қолы қойылған 

көрсетілетін қызмет алушы көрсеткен мекен-жай бойынша орналасқан бастапқы немесе 
қайталама жылжымайтын мүлік объектісіне меншік құқығына көрсетілген қызмет алушының 
БСН тіркелгені электрондық растау;

ЗТ немесе ДК-ден үй-жайды жалға алған жағдайда: жалға алу шартының сканерленген 
көшірмесі.ЖТ-дан үй-жайды жалға алған жағдайда: заңды тұлғаның орналасқан жері ретінде 
үй-жайды ұсыну туралы жеке тұлғаның ноториаттық куəландырылған келісімінің сканерлен-
ген көшірмесі;

үй-жайды қосалқы жалға деру жағдайында: жалдау жəне қосалқы жалға берудің сканер-
ленген көшірмелері;

Қазақтан Республикасы бейрезидентін қатысушылардың құрамына енгізу кезінде, 
құрылтайшы – шетелдiк заңды тұлға шет мемлекеттiң заңнамасы бойынша заңды тұлға болып 
табылатынын куəландырылған, нотариаттық куəландырылған қазақ жəне орыс тiлдеріндегі 
аудармасы бар сауда тiзiлiмiнен заңдастырылған үзiндi көшiрменің сканерленген көшірмесі, 
немесе басқа да заңдастырылған құжат;

Шетелдік тұлғаны қатысушылар құрамына енгізу кезінде, егер басшы, енгізілген жаңа 
қатысушы/құрылтайшы шетелдік тұлға болып табылатын болса, құрылтайшы – шетелдіктің 
жеке басын куəландыратын, нотариаттық куəландырылған қазақ жəне орыс тілдеріндегі ау-
дармасы бар паспорттың сканерленген көшірмесі немесе басқа құжат;

Акционерлік қоғам немесе шаруашылық серiктестiгіне қатысушылардың тiзiлiмiн жүргiзудi 
бағалы қағаздар нарығына кəсiби қатысушы жүзеге асыратын шаруашылық серiктестiгі 
қатысушылар құрамын өзгерткен кезде, тіркеушінің мөрімен куəландырылған, қатысушылар 
тiзiлiмiнің сканерленген көшірмесі;

Электрондық өтініштекөрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ – сы қойылады. Егер 
көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті тұлғасының басшысы болып табылса, онда 
өтінішбасшымен келісіледі. Шаруашылық серіктестіктерді, акционерлік қоғамдарды жəне 
өндірістік кооперативтерді қоспағанда, заңды тұлға үшін электрондық өтініш ЭҮҚ-да оның 
қатысушыларымен келісілуі қажет. Ал филиал (өкілдік) үшін – оның заңды тұлғасы, басшы-
сымен келісілуі қажет.

 Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтынмəліметтерді пайдалануға келісім береді.

Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы, көрсетілетін қызметті алушының тіркеу жарнасының сомасының төлегенін рас-
тайтын құжат (ЭҮТШ арқылы төленген жағдайда) туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметтерді 
беруші жəне Мемлекеттік корпорацияның қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.».

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін:
1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде, сондай-ақ 1994 жылғы 

27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 45-бабында жəне 
«Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 
жылғы 22 сəуірдегі Заңның VI тарауында белгіленген заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу 
жəне қайта ұйымдастыру тəртiбінің бұзылуы, құрылтай құжаттарының «Заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес келмеуі;

2) тапсыру актiсiн немесе бөліну балансын ұсынбау не оларда қайта ұйымдастырылған 
заңды тұлғаның құқықтық мирасқорлығы туралы ережелердің болмауы;

3) егер заңды тұлға немесе заңды тұлғаның жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) əрекет 
етпейтiн заңды тұлға болып табылса;

4) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) жəне (немесе) басшысы болып та-
былатын жеке тұлға əрекет етпейтiн заңды тұлғалардың жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) 
жəне (немесе) басшысы болып табылса жəне (немесе) əрекетке қабiлетсiз немесе əрекет 
қабiлетi шектеулі деп танылса жəне (немесе) хабарсыз кеткен деп танылса, жəне (немесе) 
қайтыс болды деп жарияланса, жəне (немесе) оның Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексiнiң 237, 238 жəне 240-баптары бойынша қылмыстары үшін өтелмеген немесе алынбаған 
соттылығы бар болса, сондай-ақ мерзімді төлемдерді өндіру туралы атқарушылық іс жүргізу 
бойынша борышкер болып табылатын жəне өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу бойын-
ша үш айдан аса берешегі жоқ тұлғаны қоспағанда, заңды тұлғаның құрылтайшысы (жеке тұлға 
жəне (немесе) заңды тұлға), басшысы, заңды тұлғаны құрған заңды тұлғаның басшысы жəне 
(немесе) құрылтайшысыатқарушылық құжат бойынша борышкер болып табылса;

5) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) жəне (немесе) басшысы болып табы-
латын жеке тұлға терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы» 2011 жылғы 11 қазандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес енгізілген болса;

6) жеке басты куəландыратын жоғалған жеке (немесе) жарамсыз құжаттарды, сондай-ақ 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған анық емес 
құжаттарды жəне (немесе) олардағы деректерді (мəліметтерді) ұсыну;

7) сот орындаушыларының жəне құқық қорғау органдарыныңсот актілері мен қаулыларының 
(тыйым салуының, қамауға алуының), соның ішінде мемлекеттік қызметті алуды талап ететін 
қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы сот шешімдерінің 
(үкімдерінің), сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен 
байланысты арнайы құқықтан айырылуына негіз болған от шешімдерінің болуы;

8) уəкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік қызметті көрсету үшін талап етілетін келісу 
туралы сұрау салуға теріс жауап беруі, сондай-ақ сараптаманың, зертеудің не тексерудің теріс 
қорытындысы негіз болып табылады.

 Филиалды (өкілдікті) есептік қайта тіркеуден бас тарту Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiнде, сондай-ақ «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабында есептік тіркеу үшін ұсынылған, 
жəне 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 43-бабын-
да белгіленген филиалды (өкілдікті) құру тəртібі бұзылған жағдайларда жүзеге асырылады.».

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды заңнамалық тəртіппен 

белгіленген өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өздігінен қозғалуды, бейімделуді жүзеге асыру қабілетін 
немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға: 1414, 
8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс-орталығы арқылы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.».

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызметтерді көрсету орындарының мекенжайлар интернет-ресурстар-

да орналастырылған:
көрсетілетін қызметті беруші – www.adilet.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 

бөлімі;
 Мемлекеттік корпорация – www.gov4с.kz.».

15-тармақ толықтырылсын:
«15. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың 

«жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызметті 
көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.».

16-тармақ толықтырылсын:
«16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметінің байланыс 

телефоны: 8 (7172) 58 00 58. Бірыңғай байланыс-орталығы: 1414, 8 800 080 7777.»;
4-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
«Заңды тұлғаларды, тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 

есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрлік жəне аумақтық əділет органдары (бұдан 

əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
 Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беруді:
 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.».
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дартына 1, 2, 3 жəне 4-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша заңды тұлғаны, филиалды 
(өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу туралы анықтама жəне мемлекеттік (есептік) қайта 
тіркеу туралы анықтама. 

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік 
корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметстандартын 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхаты береді.».

 Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін көрсетіледі.».
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Жұмыс кестесі:
 1) көрсетілетін қызметті берушілер:
 Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес, демалыс 

жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

 Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жеделдетілген қызмет көрсету жүзеге асырылады, портал арқылы электронды 
кезекке тапсырыс беруге болады. 

 2) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, 
тəулік бойы.».

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) жүгінген 

кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
 1) Мемлекеттік корпорацияға:
 осы стандартқа 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама 
алуға сұрау салу, бұл сұрау салуда берілетін ақпараттың түрі көрсетіледі;

 заңнамада белгіленген жағдайларда өкілдің өкілеттіктерін куəландыратын құжат;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттары туралы 

мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

2) порталға:
заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 

есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама алуға электрондық құжат нысанындағы сұрау салу.
 Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгесі көзделмесе, көрсетілетін қызметті алу-

шы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттар туралы мəліметтерді 
көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы алады.

Порталға жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондық 
цифрлық қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін алу күні мен уақыты көрсетіле отырып, хабарлама 
жолданады.».

 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Көрсетілетін қызметті берушілер жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының, 

Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану 
тəртiбi

10. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, 
Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметінің мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсiздiгiне) шағымдану:

1) шағым осы стандарттың 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
пошталық мекенжайы, заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, пошталық мекенжайы, 
шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі. Шағымға өтініш беруші қол қоюға тиіс. 

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы, «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы 
не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жұмыс күндері қолма-қол қабылданады.

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

2) Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсiздiгiне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның басшысына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 13-тармағында 
көрсетілген мекенжайлар не телефондар арқылы: 1414, 8 800 080 7777 мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелер жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығына жүгіну арқылы жіберіледі.

Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы келіп түскен шағымды Мемлекеттік корпорацияда 
қабылдауды растау оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады. Тіркелгеннен кейін 
шағым жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шараларды қолдану үшін Мемлекеттік 
корпорацияның басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы ол тіркелген күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде қаралуға тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін 
қызметті алушыға пошта арқылы, «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы жіберіледі, 
не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты алу Мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығының телефоны арқылы 
жүзеге асырылады.

Шағымпортал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, оны көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеуі 
(жеткізу, тіркеу туралы белгі жасау, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) бары-
сында жаңартылады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгінуге құқылы.

 Көрсетілген қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызмет сапасын бағалау жəне 
бақылау жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап он 
бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.».

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда 

көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.».

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды заңнамалық тəртіппен 

белгіленген өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өздігінен қозғалуды, бейімделуді жүзеге асыру қабілетін 
немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға: 1414, 
8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс-орталығы арқылы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.».

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда 

орналастырылған:
1) көрсетілетін қызметті беруші – www.adilet.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 

бөлімі;
2) Мемлекеттік корпорация – www.gov4с.kz.».
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болса портал арқылы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар.».
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың «жеке 

кабинеті», сондай-ақ бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі 
мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.».

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметінің байланыс теле-

фоны: 8 (7172) 58 00 58. Бірыңғай байланыс-орталығы: 1414, 8 800 080 7777.»;
«Жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның,сондай-ақ акционерлік қоғамның 

құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген 
өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызметінің 
стандартында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Мемлекеттік қызметті Əділет Министрлігі жəне аумақтық əділет органдары (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 – Мемемлекеттік корпорация);
2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.».
4-тармақтың 1-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Құжаттар тапсырылған кезден бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияда:
Жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғалардың, сондай-ақ үлгілік болып 

табылмайтын жарғының неізінде қызметін жүзеге асыратын акционерлік қоғамдардың құрылтай 
құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу: қажетті құжаттарды 
қоса бере отырып, өтініш берілген күннен кейін көрсетілетін қызмет берушінің орналасқан жері 
бойынша он жұмыс күннен кешіктірмей, көрсетілетін қызмет берушінің орналасқан жерінен тыс 
он бес жұмыс күннен кешіктірілмей жүргізіледі.».

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық.».
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, филиалдарды, өкілдіктерді есептік 

тіркеу туралы анықтама не осы стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне 
негіздер бойынша осы стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден дəлелді бас тарту.

 Көрсетілетін Порталға жүгінген кезде қызметті алушының «жеке кабинетіне»мемлекеттік 
қызмет көрсету нəтижесінің дайын екендігі туралы хабарлама оны алу орны мен күні көрсетіле 
отырып не электрондық цифрлық қолтанбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық 
құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсетуден дəлелді бас тарту жолданады.

 Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған, құрылтай құжаттары бойынша сарапшының 
(маманның) қорытындысын алу қажеттігі болған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша заңды тұлғаны, 
филиалды немесе өкілдікті мемлекеттік (есептік) тіркеу мерзімі анықталған кемшіліктер 
жойылғанға немесе көрсетілетін қызметті беруші «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне 
филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сəуірдегі №2198 Заңның 
9-бабына сəйкес тиісті қорытындыны (сараптама қорытындысын) алғанға дейін тоқтатылады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері 
өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.».
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
 1) көрсетілетін қызметті берушілер:
 Министрлікте жəне аумақтық əділет органдарында – Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексіне сəйкес, демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес 
жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, үзіліссіз 
сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

 Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады, портал арқылы электронды 
кезекті броньдауға болады. 

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

9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
 1) осы стандартқа 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша өтініш;
 2) заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) бекітілген заңды тұлғаның құрылтай 

құжаттарына, филиал (өкілдік) туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
заңды тұлғаның уəкілетті органының шешімі не шешімінен үзінді көшірме;

 3) заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) бекітілген заңды тұлғаның құрылтай 
құжаттарына, филиал (өкілдік) туралы ережеге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар мəтінінің 
үш данасы немесе жаңа редакцияда ресімделген заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының, 
филиал (өкілдік) туралы ереженің үш данасы;

 4) заңды тұлғаның бұрынғы құрылтай құжаттарының, филиал (өкілдік) туралы ереженің 
төлнұсқалары;

 5) орналасқан жерін растайтын құжат(орналасқан жері өзгертілген жағдайда);
 6) хабарламаға:
заңды тұлға мөрімен (ол болған кезде) бекітілген, құрылтай құжаттарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы заңды тұлғаның уəкiлеттi органының шешімі не шешімінен үзінді 
көшірме, сондай-ақ құрылтай құжаттарына енгізілген өзгірістер мен толықтырулардың мəтіні;

 акционерлік қоғамды, оның филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда, жеке кəсіпкерлік 
субъектісіне жататын заңды тұлға үшін нақты орналасқан жерін растайтын құжат.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен мемлекеттік жəне 
орыс тілдерінде жасалған құрылтай құжаттары тігілген жəне нөмірленген түрінде, үш дана-
да ұсынылады.».

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас тарту үшін:
 1) заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына, филиал (өкілдік) туралы ережеге өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу тəртібінің бұзылуы,Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде, 
сондай-ақ «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 21-бабында белгіленген құрылтай құжаттарының (ереженің) келмеуі;

2) жеке басшы куəландыратын жоғалған жəне (немесе) жарамсыз құжаттарды, сондай-ақ 
мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған анық емес құжаттарды 
жəне (немесе)оларда қамтылған деректерді (мəліметтерді) ұсыну;

3) сот орындаушылардың жəне құқық қорғау органдарының сот актілері мен қаулыларының 
(тыйым салуларының, қамауға алуларының), оның ішінде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алуды талап ететін қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы сот 
шешімдерінің (үкімдерінің), сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланысты 
арнайы құқықтан көрсетілетін қызметті алушының айырылуына негіз болған сот шешімдерінің 
болуы негіз болып табылады.».

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды заңнамалық тəртіппен 

белгіленген өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өздігінен қозғалуды, бейімделуді жүзеге асыру қабілетін 
немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға: 1414, 
8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс-орталығы арқылы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып.».

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда 

орналастырылған:
 көрсетілетін қызметті беруші – www.adilet.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 

бөлімі;
Мемлекеттік корпорация – www.gov4с.kz.»

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың «жеке 

кабинеті», сондай-ақ бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі 
мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.».

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметінің байланыс теле-

фоны: 8 (7172) 58 00 58. Бірыңғай байланыс-орталығы: 1414, 8 800 080 7777.»;
«Жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлік қоғам, 

олардың филиалдары мен өкілдіктері жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Министрлік жəне аумақтық əділет органдары (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 «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.». 
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Құжаттарды тапсырған кезден бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияда:
жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлік қоғам, олардың 

филиалдары мен өкілдіктері жарғысының телнұсқасын беру үшін: қажетті құжаттарды қоса 
бере отырып, өтініш берілген күннен кейін көрсетілетін қызмет берушінің орналасқан жері 
бойынша үш жұмыс күннен кешіктірмей, көрсетілетін қызмет берушінің орналасқан жерінен 
тыс сегіз жұмыс күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Мемлекеттік корпорацияға жүгіну кезінде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді.

 Құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің ең ұзақ уақыты – 15 минуттан аспайды;
 Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20 

минуттан аспайды;
2) порталда –үш жұмыс күн ішінде.».
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:
жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлік қоғам, олардың 

филиалдары мен өкілдіктері жарғысының (ережесінің) телнұсқасын қағаз жеткізгіште беру.
Порталға жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік 

қызмет көрсету нəтижесінің дайын екендігі туралы хабарлама оны алу орны мен күні көрсетіле 
отырып, электрондық цифрлық қолтанбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық 
құжат нысанында жолданады.

Осы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес көрсетілетін қызметті алу-
шы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері 
өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты береді.

 Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне қағаз.».
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
 1) көрсетілетін қызметті берушілер:
 Министрлікте жəне аумақтық əділет органдарында – Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексіне сəйкес, демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

 2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне жəне 
белгіленген жұмыс кестесі сəйкес, демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бас-
тап сенбіні қоса алғанда, үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

 Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады, портал арқылы электронды 
кезекті броньдауға болады. 

 3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады).».

9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлік қоғам, 

олардың филиалдары мен өкілдіктері жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру туралы осы 
стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысандағы өтініш (бұдан əрі – өтініш);

2) жарғының (ереженiң) телнұсқасын алу туралы заңды тұлғаның уəкiлеттi органының заңды 
тұлға мөрiмен (ол болған кезде) бекітілген шешiмi не шешімінен үзiндi көшірме;

3) жарғы (ереже) телнұсқасының жоғалғаны туралы ақпараттың мерзiмдi баспасөз басы-
лымында жарияланғанын растайтын құжат.».

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды заңнамалық тəртіппен 

белгіленген өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өздігінен қозғалуды, бейімделуді жүзеге асыру қабілетін 
немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға: 1414, 
8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс-орталығы арқылы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.».

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда 

орналастырылған:
1) көрсетілетін қызметті беруші – www.adilet.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі;
2) Мемлекеттіккорпорация – www.gov4с.kz.».
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті электрондық нысанда портал 

арқылы алу мүмкіндігі бар.».
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың «жеке 

кабинеті», сондай-ақ бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі 
мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.».

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметінің байланыс теле-

фоны: 8 (7172) 58 00 58. Бірыңғай байланыс-орталығы: 1414, 8 800 080 7777.»;
«Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу,филиал мен өкілдікті есептік 

тіркеуден шығару» мемлекеттіккөрсетілетін қызмет стандартында:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Мемлекеттік қызметті Министрлік жəне аумақтық əділет органдары (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 – Мемемлекеттік корпорация);
 2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.». 
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Құжаттардың топтамасы тапсырылған кезден бастап мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзімдері:
порталда:
Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік 

тіркеуден шығару қажетті құжаттар қоса беріле отырып, заңды тұлғаны таратуды мемлекеттік 
тіркеу туралы өтініш тапсырылған күннен кейінгі бес жұмыс күні ішінде жүргізіледі. 

Мемлекеттік корпорацияға:
Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік 

тіркеуден шығару қажетті құжаттар қоса бере отырып, заңды тұлғаны таратуды мемлекеттік 
тіркеу туралы өтініш берілген күннен кейін көрсетілетін қызмет берушінің орналасқан жері 
бойынша бес жұмыс күннен кешіктірмей, көрсетілетін қызмет берушінің орналасқан жерінен 
тыс он бес жұмыс күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі аяқталғанға дейін бір күн бұрын мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.

 құжаттарды тапсыру үшін күтудің ең ұзақ уақыты – 15 минуттан аспайды;
 көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20 

минуттан аспайды;
 Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған, құрылтай құжаттары бойынша сарапшының 

(маманның) қорытындысын алу қажеттігі болған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша заңды тұлғаны, 
филиалды немесе өкілдікті мемлекеттік (есептік) тіркеу мерзімі анықталған кемшіліктер 
жойылғанға немесе тиісті қорытынды (сараптама қорытындысы) алынғанға дейін тоқтатылады.

 Банктердің, республикалық жəне өңірлік мəртебесі бар қоғамдық жəне діни бірлестіктердің, 
оның ішінде саяси партиялардың тоқтатылуын мемлекеттік тіркеуді, жəне шетелдік жəне 
халықаралық коммерциялық емес үкіметтік емес бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктерін 
есептік тіркеуден шығаруды Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі (бұдан əрі – 
Министрлік) жүргізеді. 

Жергілікті мəртебесі бар қоғамдық жəне діни бірлестіктердің, қорлар мен заңды тұлғалар 
бірлестіктерінің таратуылуынмемлекеттік тіркеуді, жəне тиісті облыстағы жəне Астана мен 
Алматы қалаларындағы қоғамдық жəне діни бірлестіктерінің филиалдары мен өкілдіктерін 
есептен шығаруды облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының Əділет департаменттері 
жүзеге асырады. 

Министрлікте, облыстың Əділет департаменттерінде тіркеуге жататындардан басқа, 
заңды тұлғалардың таратылуы, тиісті облыстарда филиалдар мен өкілдіктерді есептік 
тіркеуден шығару негіздері бойынша заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеуді 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің аудандық (қалалық) Əділет басқармалары 
жүзеге асырады.».

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық.».
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:
заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу туралы немесе филиал мен 

өкілдікті есептік тіркеуден шығару туралы бұйрық не осы стандарттың 10-тармағында көзделген 
жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден дəлелді бас тарту.

 Порталда жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» заңды 
тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу туралы немесе филиал мен өкілдік есептік 
тіркеуден шығару туралы бұйрық не электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті 
қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.».
 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
 1) көрсетілетін қызметті берушілер:
 Министрлікте жəне аумақтық əділет органдарында – Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексіне сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

 2) Мемлекеттік корпорацияда - Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне жəне 
белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден 
бастап сенбіні қоса алғанда, үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

 Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жеделдетілген қызмет көрсету жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық 
кезекті броньдауға болады. 

 3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады).».

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы стандартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын 

мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару өтініші (бұдан əрі – өтініш);
 2) заңды тұлғаның мөрімен (ол егер болса) бекітілген, құрылтай құжаттарымен уəкілеттік 

берілген заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің немесе меншік иесі уəкілеттік берген органның 
не заңды тұлға органының шешімі; 

3) заңды тұлғаны тарату, кредиторлардың наразылықтар мəлімдеуі тəртібі мен мерзімі 
туралы ақпараттың Əділет министрлігінің ресми баспа басылымдарында жарияланғанын 
растайтын құжат;

Наразылықтар мəлімдеу мерзімі, банкроттық жағдайларын қоспағанда, таратылғаны 
туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап екі айдан кем болмайды. Банкроттық 
кезінде кредиторлардың банкротқа қоятын талаптары кредиторлардың талаптарын мəлімдеуі 
тəртібі туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде 
мəлімделуі тиіс;

4) облигациялардың жəне (немесе) акциялардың күшін жою туралы куəлік жəне (не-
месе) облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есеп не бағалы қағаздар нарығын 
мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уəкілетті органның акциялар жəне (немесе) облигация-
лар шығарылымдарының бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын 
уəкілетті органда жоқ екендігі туралы хаты;

5) заңды тұлға мөрінің (болған кезде) жойылғаны туралы құжат;
6) шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларды 

қоспағанда, заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін тіркеу алымының 
бюджетке төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат;

7) құрылтай құжаттары;
8) Қазақстан Республикасыныңзаңнамасында көзделген жағдайларда қосымша:
табиғи монополия субъектiсi үшін табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты 

жүзеге асыратын уəкiлеттi органның алдын ала келiсiмi беріледі; 
 мүліктік кешен ретінде жекешелендірілген мемлекеттік кəсіпорын қызметінің тоқтатылуын 

мемлекеттік тіркеу үшін көрсетілетін қызметті алушы: 
мемлекеттік кəсіпорынды мүліктік кешен ретінде жекешелендіру туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің (жергілікті атқарушы органның) шешімін; 
мемлекеттік кəсіпорынның мүліктік кешенін сатып алу-сату шартының көшірмесін;
 мемлекеттік кəсіпорынның тапсыру актісінің көшірмесін ұсынады;
9) филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

алушылар мынадай құжаттарды: 
 осы стандартқа 2-қосымшаға сəйкес заңды тұлға, филиал (өкілдік) қызметінің тоқтатылуын 

тіркеу туралы өтінішті;
филиал (өкілдік) туралы ережені; 
филиалды (өкілдікті) есептік тіркеуден шығару үшін тіркеу алымының бюджетке төленгенін 

растайтын түбіртекті немесе өзге де құжатты ұсынады.
Соттың шешімі бойынша таратылған заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік 

тіркеу соттың шешімі жəне тарату іс жүргізуін аяқтау туралы сот ұйғарымы негізінде жүзеге 
асырылады. 

Мəжбүрлеп тарату туралы сот шешімі шығарылған заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) 
есептік тіркеуден шығару:

1) филиал (өкілдік) туралы ереже;
2) филиалды (өкілдікті) есептік тіркеуден шығару үшін тіркеу алымының бюджетке 

төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат қоса беріле отырып, осындай шешім 
негізінде жүзеге асырылады.

сот борышкерді банкрот деп тану жəне банкроттық рəсімін қозғай отырып, оны тарату 
туралы шешім қабылдаған заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тіркеуден шығару 
заңды күшіне енген соттың банкроттық рəсімін аяқтау туралы ұйғарымының негізінде жүзеге 
асырылады. 

Порталда заңды тұлға, филиал жəне өкілдік қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу 
үшін осы стандарттың 9-тармағында көзделген құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса 
бере отырып жəне «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы тіркеу алымын төлей отырып, 
электрондық құжат нысанында толтыру арқылы заңды тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің 
қызметін тоқтату туралы өтініш беріледі.

Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу), көрсетілетін қызметті алушының жарна сомасын төлегенін растайтын құжат (ЭҮТШ 
арқылы төленген жағдайда) туралы мəліметтерді, қызметін тоқтатып отырған заңды тұлға, фи-
лиал (өкілдік), шетелдік заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) бойынша салық берешегінің, міндетті 
зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы(болуы) 
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

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

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды заңнамалық тəртіппен 

белгіленген өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өздігінен қозғалуды, бейімделуді жүзеге асыру қабілетін 
немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға: 1414, 
8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс-орталығы арқылы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.».

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда 

орналастырылған:
1) көрсетілетін қызметті беруші – www.adilet.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 

бөлімі;
2) Мемлекеттік корпорация – www.gov4с.kz.».
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың 

«жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.».

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметінің байланыс 

телефоны: 8 (7172) 58 00 58. Бірыңғай байланыс-орталығы: 1414, 8 800 080 7777.».
4-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
« З а ң д ы  т ұ л ғ а л а р »  м е м л е к е т т і к  д е р е к т е р  қ о р ы н а н  а н ы қ т а м а  б е р у »

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі мыналар:
тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы;
заңды тұлғаның филиалдары мен өкілдіктерінің бар екендігі туралы;
заңды тұлғаның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы;
 жеке тұлғаның заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы туралы;
 заңды тұлғаны əрекетсіз заңды тұлға деп тану немесе оның қатысушыларынының əрекетсіз 

заңды тұлғаларға қатысы бар екендігі тану туралы;
 құрылатын заңды тұлғаның атауы тіркелген шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы-

мен сəйкес келуі туралы;
 заңды тұлғаның барлық тіркеу əрекеттері туралы;
 көрсетілген күнде тіркелген заңды тұлға туралы;
 құрылтай құжаттарына енгізілгенсоңғы өзгерістер туралы;
 заңды тұлғаның үлесіне салынған ауыртпалықтар (тыйым салу) туралы анықтамалар 

болып табылады.
«Сəйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңның 

11-бабына сəйкес төменде көрсетілген анықтамалар келесі жағдайларда:
Заңды тұлғаны əрекетсіз заңды тұлға деп тану немесе оның қатысушыларының əрекетсіз 

заңды тұлғаларға қатысы бар екендігі туралы анықтама мына жағдайларда:
егер заңды тұлға тұлғаның өзі туралы мəліметтерді сұратса;
егер жеке тұлға өзі басшы немесе құрылтайшы болып табылатын заңды тұлға туралы 

мəліметтерді сұратса;
егер жеке тұлға өзінің басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы мəліметтерді сұратса;
егер заңды тұлға өзінің басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы мəліметті сұратса;
егер заңды тұлға өзі құрылтайшы болып табылатын заңды тұлға туралы мəліметті 

сұратса, ұсынылады.
«Заңды тұлғаның үлесіне салынған ауыртпалықтар (тыйым салу) туралы» анықтама 

мына жағдайларда ғана:
егер заңды тұлға тұлғаның өзі туралы мəліметтерді сұратса;
егер жеке тұлға өзі басшы немесе құрылтайшы болып табылатын заңды тұлға туралы 

мəліметтерді сұратса;
егер заңды тұлға өзі құрылтайшы болып табылатын заңды тұлға туралы мəліметтерді 

сұратса, ұсынылады.
Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес 

құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті 
қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «9. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген 

кезде мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті құжаттар тізбесі:
 1) Мемлекеттік корпорацияға:
 осы стандарттың 2-қосымшаға сəйкес берілген ақпарат түрін көрсете отырып, нысан бойын-

ша «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер қорынан анықтама алуға өтініш (бұдан əрі – өтініш);
 жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын сəйкестендіру үшін талап етіледі);
 2) порталға: 
осы стандартың 2-қосымшаға сəйкес берілген ақпарат түрін көрсете отырып, нысан бойын-

ша «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер қорынан электрондық өтініш бойынша анықтама 
алуға (бұдан əрі - өтініш);

 Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгесі көзделмесе, көрсетілетін қызметті алу-
шы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттары туралы 
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші жəне Мемлекеттік корпорация қызметкері иісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

 Порталға жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» электрондық 
цифрлік қолмен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында, мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күні мен уақыты көрсетіле отырып, хабарлама жіберіледі.

 Көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ болған кезде портал арқылы электрондық нысанда 
немесе порталдың есеп жазбасына ұялы байланыс операторымен ұсынылатын көрсетілетін 
қызметті алушының абоненттік нөмірін тіркеу жəне қосу жағдайында, бір реттік парольды пай-
далану арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алады.».

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды заңнамалық тəртіппен 

белгіленген өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өздігінен қозғалуды, бейімделуді жүзеге асыру қабілетін 
немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушыларға: 1414, 
8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс-орталығы арқылы Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.».

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда 

орналастырылған:
1) көрсетілетін қызметті беруші – www.adilet.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 

бөлімі;
2) Мемлекеттік корпорация – www.gov4с.kz.».
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «14 Көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ болған жағдайда портал арқылы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар.».
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың 

«жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызметті 
көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.».

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметінің байланыс теле-

фоны: 8 (7172) 58 00 58. Бірыңғай байланыс-орталығы: 1414, 8 800 080 7777.».
2. Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнiң Тiркеу қызметi жəне заң қызметiн 

ұйымдастыру департаментi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттiк тiркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнiң интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етсiн.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Əдiлет министрiнiң 
жетекшiлiк ететiн орынбасарына жүктелсiн. 

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

Қазақстан Республикасы Əдiлет министрiнің 
міндетін атқарушы Э.ƏЗІМОВА
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 «КЕЛIСIЛДI»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрiнің міндетін атқарушы 
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Қазақстан Республикасы Əділет министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 5 қаңтардағы №24 бұйрығына 1-қосымша

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 
есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

 
Алым 
мөлшерлемесі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
алымдарды төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш 
(бұдан əрі осы баптың мəтіні бойынша - АЕК) мөлшері негізге алына 
отырып есептеледі жəне мыналарды құрайды:

р/с
№ Тіркеу іс-əрекеттерінің түрлері

Алым 
мөлшерлемелер 

(АЕК)
1 2 3

1.
Заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 
мемлекеттік (есептік) тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені 
үшін:

1.1

заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені (қайта тіркегені), 
олардың қызметінің тоқтатылуын (оның ішінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қайта 
ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, олардың филиал-
дары мен өкілдіктерін есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік 
тіркеуден шығарғаны үшін:

1.1.1. заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 6,5

1.1.2. шағын кəсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды 
тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 0

1.1.3. саяси партияларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 14

1.2

бюджет қаражатынан қаржыландырылатын мекемелерді, 
қазыналық кəсіпорындарды жəне үй-жайлардың (пəтерлердің) 
меншік иелерінің кооперативтерін мемлекеттік тіркегені 
(қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын (оның 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркегені (қайта 
тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны үшін:

1.2.1. қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені, есептік тіркегені, 
есептік тіркеуден шығарғаны үшін 1

1.2.2. қайта тіркегені үшін 0,5

1.3

балалар мен жастардың қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ 
мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерін мемлекеттік тіркегені 
(қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын (оның 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін, республикалық жəне 
өңірлік ұлттық-мəдени қоғамдық бірлестіктердің филиалдарын 
есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны 
үшін:

1.3.1.
тіркегені үшін (оның ішінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру 
кезінде)

2

1.3.2.
қызметінің тоқтатылуын қайта тіркегені, мемлекеттік тіркегені 
(оның ішінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) есептік 
тіркеуден шығарғаны үшін:

1

Қазақстан Республикасы Əділет министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 5 қаңтардағы №24 бұйрығына 2-қосымша

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен 
өкілдіктерін есептік қайта тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

4-қосымша
 

Алым 
мөлшерлемесі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне
алымдарды төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш
(бұдан əрі осы баптың мəтіні бойынша - АЕК) мөлшері негізге
алына отырып есептеледі жəне мыналарды құрайды:

р/с
№ Тіркеу іс-əрекеттерінің түрлері

Алым 
мөлшерлемелер

(АЕК)
1 2 3

1.
Заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 
мемлекеттік (есептік) тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені 
үшін:

1.1

заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені (қайта тіркегені), 
олардың қызметінің тоқтатылуын (оның ішінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қайта 
ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, олардың филиал-
дары мен өкілдіктерін есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік 
тіркеуден шығарғаны үшін:

1.1.1. заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 6,5

1.1.2. шағын кəсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды 
тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 0

1.1.3. саяси партияларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 14

1.2

бюджет қаражатынан қаржыландырылатын мекемелерді, 
қазыналық кəсіпорындарды жəне үй-жайлардың (пəтерлердің) 
меншік иелерінің кооперативтерін мемлекеттік тіркегені 
(қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын (оның 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркегені (қайта 
тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны үшін:

1.2.1. қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені, есептік тіркегені, 
есептік тіркеуден шығарғаны үшін 1

1.2.2. қайта тіркегені үшін 0,5

1.3

балалар мен жастардың қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ 
мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерін мемлекеттік тіркегені 
(қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын (оның 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін, республикалық жəне 
өңірлік ұлттық-мəдени қоғамдық бірлестіктердің филиалдарын 
есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны 
үшін:

1.3.1.
тіркегені үшін (оның ішінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру 
кезінде)

2

1.3.2.
қызметінің тоқтатылуын қайта тіркегені, мемлекеттік тіркегені 
(оның ішінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) есептік 
тіркеуден шығарғаны үшін:

1

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Соңы 24-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Əділет министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 5 қаңтардағы №24 бұйрығына 3-қосымша

«Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу,филиал мен өкілдікті 
есептік тіркеуден шығару мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

 
Алым
мөлшерлемесі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне
алымдарды төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш
(бұдан əрі осы баптың мəтіні бойынша - АЕК) мөлшері негізге
алына отырып есептеледі жəне мыналарды құрайды:

р/с
№ Тіркеу іс-əрекеттерінің түрлері

Алым 
мөлшерлемелер

(АЕК)
1 2 3

1.
Заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 
мемлекеттік (есептік) тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені 
үшін:

1.1

заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені (қайта тіркегені), 
олардың қызметінің тоқтатылуын (оның ішінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда қайта 
ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, олардың филиал-
дары мен өкілдіктерін есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік 
тіркеуден шығарғаны үшін:

1.1.1. заңды тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 6,5

1.1.2. шағын кəсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды 
тұлғаларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 0

1.1.3. саяси партияларды, олардың филиалдары мен өкілдіктерін 14

1.2

бюджет қаражатынан қаржыландырылатын мекемелерді, 
қазыналық кəсіпорындарды жəне үй-жайлардың (пəтерлердің) 
меншік иелерінің кооперативтерін мемлекеттік тіркегені 
(қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын (оның 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркегені (қайта 
тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны үшін:

1.2.1. қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені, есептік тіркегені, 
есептік тіркеуден шығарғаны үшін 1

1.2.2. қайта тіркегені үшін 0,5

1.3

балалар мен жастардың қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ 
мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерін мемлекеттік тіркегені 
(қайта тіркегені), олардың қызметінің тоқтатылуын (оның 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) мемлекеттік тіркегені, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін, республикалық жəне 
өңірлік ұлттық-мəдени қоғамдық бірлестіктердің филиалдарын 
есептік тіркегені (қайта тіркегені), есептік тіркеуден шығарғаны 
үшін:

1.3.1.
тіркегені үшін (оның ішінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру 
кезінде)

2

1.3.2.
қызметінің тоқтатылуын қайта тіркегені, мемлекеттік тіркегені 
(оның ішінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда қайта ұйымдастыру кезінде) есептік 
тіркеуден шығарғаны үшін:

1

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 6 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16318 бо-
лып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 қаңтар          №10          Астана қаласы 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды 
аяқтамаған адамдарға анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 

14 наурыздағы №114 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 14 наурыздағы № 114 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15080 болып тіркелген, 2017 жылғы 18 
мамырда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа қосымшамен бекітілген «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Жоғары жəне жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім департаменті (Г.І. Көбенова) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 

көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орна-
ластыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар  Ұлттық экономика министрінің
министрі    міндетін атқарушы
____________ Д. Абаев  _________________ Р. Дəленов
2018 жылғы 26 қаңтар   2018 жылғы 23 қаңтар

 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2018 жылғы 11 қаңтардағы №10 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 14 наурыздағы №114 бұйрығымен бекітілді

«Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

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

3. Мемлекеттік қызметті жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары 
(бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет өтініштерін қабылдау жəне нəтижелерін беру: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі - Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) орналасқан жері бойынша көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға 

құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – 10 (он) жұмыс күні, көрсетілетін қызметті 
берушінің орналасқан жерінде болмаса – 15 (он бес) жұмыс күні.

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

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
етілген ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорация – 15 (он бес) минут;

3) көрсетілген қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 
(отыз) минут, Мемлекеттік корпорация – 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз жүзінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) нысан бойынша жоғары жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз жүзінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) тегін 

көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен 
көрсетілетін қызметті берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес;

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

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызмет алушының таңдауы бойынша «электронды» 
кезек тəртібінде, не жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электронды үкімет» веп-порталы арқылы 
электронды кезекті броньдау жолымен жүзеге асырылады. 

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

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымы басшысының атына жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру туралы өтініш; 

2) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (түпнұсқасы сəйкестендіру үшін та-
лап етіледі).

Құжаттардың қабылданғандығын растау құжаттарды қабылдаған тұлғаның тегі жəне 
аты-жөні көрсетіле отырып қолхат (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) беру болып табылады.

Мемлекеттік корпорацияға:
1) көрсетілетін қызметті алушының (не оның заңды өкілінің) осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымы басшысының атына жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру туралы өтініші; 

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (түпнұсқасы 
сəйкестендіру үшін талап етіледі);

Жеке басын куəландыратын құжат туралы мəліметті Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады жəне 
оны көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
беруші мен Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының ақпараттық 
жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісімін алады.

Көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы тапсырған 
жағдайда, тиісті құжаттарды қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 

Мемлекеттік корпорацияға жеке куəлікті көрсеткен кезде (немесе нотариалды 
куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) дайын құжаттарды беру тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін бір ай ішінде сақтауды 
қамтамасыз етеді, содан кейін оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілген қызметті берушіге тапсырады. 

10. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың дұрыс еместігі анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда:

Көрсетілетін қызметті беруші еркін түрде құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді; 

Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Орталық мемлекеттік органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің 
жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының, мемлекеттік корпорацияларының 
жəне (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 

бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым жазбаша түрде: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына береді.

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

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол, сол сияқты поштамен түскен шағымның 
қабылдануының расталуының тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияға түскен көрсетілетін 
қызмет алушының шағымы тіркелген күнінен 5 жұмыс күні ішінде қаралады. Шағымды қарау 
нəтижесі туралы дəлелді жауап пошта арқылы немесе көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесінде 
немесе Мемлекеттік корпорацияда беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
беруші 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 қаралуға жатады. 

Шағымдар портал арқылы жіберілген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» мемлекеттік қызметті берушінің шағымды өңдеу барысында (жеткені, тіркелгені, 
орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылатын 
өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады. 

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

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

13. Өз-өзіне қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, бағдар жасау қабілетін немесе мүмкіндігін 
толық немесе жартылай жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушылардан 1414, 8 800 080 
7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгіну кезінде мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттар қабылдауды көрсетілетін қызметті алушының тұратын жеріне бара отырып, 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның www.con.gov4с.kz. 
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі ту-

ралы ақпаратты 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
16. Көрсетілетін қызметті берушінің байланыс телефондары Министрліктің www.edu.gov.kz 

жəне бірыңғай байланыс орталығының www.egov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. 

«Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

___________________________________
жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы 

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

_______________________________________________   курстың
_______________________________________________ тобының
_____________________________________мамандығы бойынша
__________________________________________ оқу нысанында 

      _____________________________________________оқуға түскен
 ______________________________________ оқудан шығарылған 

көрсетілетін қызмет алушы 
_______________________________________________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) толық
_______________________________________________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) өзгерген жағдайда
_______________________________________________________
_______________________________________________________

көрсетілетін қызметті алушының байланыс деректері 

Нысан
Өтініш

Маған_____________________________________________________________
себебін көрсету
___________________________________________________________________ жоғары (не-

месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім алуды аяқтамағаным туралы анықтама беруді сұраймын.
Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелерде қамтылған мəліметтерді 

пайдалануға келісемін.
«____»_______________20__ ж. _____________________
   /қолы/
Ескертпе: мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 

жағдайда) жеке басын куəландыратын құжатқа сəйкес баспа əріптермен толтырылады

«Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының
Т.А.Ə (болған жағдайда)
немесе ұйымның атауы)

_______________________________________
_______________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Нысан 
Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 

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

Жоқ құжаттардың атауы: 
1) _______________________________;
2) _______________________________.
Осы қолхат əрқайсысына бір-бірден 2 (екі) данада жасалды. 

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

Орындаушы: Т.А.Ə. (болған жағдайда)
Телефоны _____________
Алдым: Т.А.Ə. (болған жағдайда) / көрсетілетін қызметті алушының қолы
«___» _________ 20__ ж.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16353 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 қаңтар               №11           Астана қаласы 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
саласында көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі №186 бұйрығына 
өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік 

қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 9 сəуірдегі №186 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2015 жылғы 28 мамырда № 11212 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 15 маусымда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшамен бекітілген «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
бiлiм беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дарты осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Жоғары жəне жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім департаменті (Г.І. Көбенова) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 

көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орна-
ластыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды; 

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар  Ұлттық экономика министрінің
министрі    міндетін атқарушы
_________________ Д.Абаев  _________________ Р.Дəленов
2018 жылғы 26 қаңтар  2018 жылғы 23 қаңтар

 
 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2018 жылғы 11 қаңтардағы №11 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 9 сəуірдегі №186 бұйрығына 1-қосымша

 
«Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм беру туралы құжаттардың 

телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм беру туралы құжаттардың телнұсқаларын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

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

3. Мемлекеттік қызметті жоғары оқу орындары (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау жəне нəтижелерін беру: 
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

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

асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияға, сондай-ақ порталға жүгіну арқылы құжаттарды тапсырған 

сəттен бастап – күнтізбелік 30 (отыз) күн.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің нəтижесін мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін кемінде 
бір тəулік бұрын жеткізуді қамтамасыз етеді;

2) көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды тапсыруы үшін 
күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут; 

3) Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат 
етілген ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз жүзінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм 
беру туралы құжаттардың телнұсқасы.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз жүзінде.
Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет нəтижесін 

алу орны көрсетілген құжаттардың дайын болғаны туралы еркін түрде хабарлама жолданады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) тегін 

көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 
13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, көрсетілетін қызметті 
берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес;

2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қаарашадағы 
Еңбек кодексіне сəйкес жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні 
қоса алғанда, түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша «электронды» 
кезек тəртібінде не жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электронды үкімет» веп-порталы арқылы 
электронды кезекті броньдау жолымен жүзеге асырылады. 

3) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қаарашадағы Еңбек кодексіне сəйкес демалыс жəне мереке 
күндерінде жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін 
беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

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

Мемлекеттік корпорацияға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес көрсетілетін 

қызметті алушының немесе оның заңды өкілінің (нотариалды куəландырылған көрсетілетін 
қызметті алушының сенімхаты) білім беру ұйымы басшысының атына өтініші; 

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (түпнұсқасы 
сəйкестендіру үшін талап етіледі).

Жеке басын куəландыратын құжат туралы мəліметті Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады жəне 
оны көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
беруші мен Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының ақпараттық 
жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісімін алады.

Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы қабылданған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 

Мемлекеттік корпорацияда жеке басын куəландыратын құжатты көрсеткен кезде (немесе 
нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) дайын құжаттарды беру тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Осы көрсетілген стандарттың 4-тармағында көзделген мерзім өткеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушы болмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №52 бұйрығымен (нормативтік құқықытық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13248 болып тіркелген) бекітілген «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясының қызметі қағидаларына сəйкес Мемлекеттік корпорация 
бір ай ішінде кепілдік шартын сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін оны одан əрі сақтау 
үшін көрсетілген қызметті берушіге тапсырады. 

Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген жағдайда Мемлекеттік корпорацияның 
сұранысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін жолдайды;

порталда:
көрсетілетін қызметті алушының электронды цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған 

немесе порталдың есептік жазбасына ұялы байланыс операторы ұсынған, көрсетілетін қызметті 
алушының абоненттік нөмірі қосылған жəне тіркелген жағдайда, бір рет қолданылатын пароль-
мен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1-қосымшаға сəйкес өтініш. 

10. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігі анықталған 
кезде көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда не-
месе мерзімі өткен құжаттарды берген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазым-
ды адамдарының, мемлекеттік корпорацияларының жəне (немесе) олардың 

қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым жазбаша түрде: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына береді.

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

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол, сол сияқты поштамен түскен шағымның 
қабылдануының расталуының тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияға түскен көрсетілетін 
қызмет алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде қаралады. Шағымды 
қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап пошта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде немесе Мемлекеттік корпорацияда беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет 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 қаралуға жатады. 

Шағымдар портал арқылы жіберілген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» мемлекеттік қызметті берушінің шағымды өңдеу барысында (жеткені, тіркелгені, 
орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылатын 
өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады. 

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

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

13. Өз-өзіне қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, бағдар жасау қабілетін немесе мүмкіндігін 
толық немесе жартылай жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушылардан 1414, 8 800 080 
7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгіну кезінде мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттар қабылдауды көрсетілетін қызметті алушының тұратын жеріне бара отырып, 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсында;
2) Мемлекеттік корпорацияның www.con.gov4с.kz интернет-ресурсында;
3) порталда орналасқан. 
15. Электрондық цифрлық қолтаңба бар болған жағдайда қызмет алушы мемлекеттік 

қызметті электронды түрде портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.
16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 

туралы ақпаратты 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығы арқылы алады.
17. Көрсетілетін қызметті берушінің ақпараттық қызметтерінің байланыс телефондары 

Министрліктің www.edu.gov.kz жəне бірыңғай байланыс орталығының www.egov.kz интернет-
ресурстарында орналастырылған. 

«Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм беру туралы құжаттардың 
телнұсқаларын беру» Қазақстан Республикасы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 1-қосымша
_____________________________________________
_____________________________________________

/ЖОО басшысының тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда) толық/

_____________________________________________
/мамандығы бойынша/

_____________________________________________
_____________________________________________

/ЖОО атауы, бiтiрген жылы/
_____________________________________________
_____________________________________________

/тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) толық
______________________________________
/тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) 

өзгерген жағдайда
_____________________________________________
/көрсетілетін қызмет алушының байланыс деректері/

_____________________________________________
/ЖОО атауы жəне мекен-жайы, өзгерген жағдайда/

Нысан
Өтiнiш

Маған ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

/себебiн көрсету/
_____________________________байланысты дипломның телнұсқасын (қосымшасымен 

бірге дипломның телнұсқасын, қосымшаның телнұсқасын) беруiңiздi сұраймын.
Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелерде қамтылған мəліметтерді 

пайдалануға келісемін.
«____»_______________20 __ж. ________________________
                     /қолы/

Ескертпе: мемлекеттік көрсетілетін қызмет алушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 
жағдайда) жеке басын куəландыратын құжатқа сəйкес баспа əріптермен толтырылады

«Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм беру туралы құжаттардың 
телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының
Т.А.Ə (болған жағдайда) немесе ұйымның атауы)

______________________________
______________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Нысан
Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 

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

Жоқ құжаттардың атауы: 
1) _______________________________;
2) _______________________________.

Осы қолхат əрқайсысына бір-бірден 2 (екі) данада жасалды. 
_____________________________ _____________________
(Т.А.Ə (болған жағдайда) 
Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері)   (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ə. (болған жағдайда)
Телефоны _____________
Алдым: Т.А.Ə. (болған жағдайда) / көрсетілетін қызметті алушының қолы
«___» _________ 20__ ж.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 ақпан-
да Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16350 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 8 ақпан            №43       Астана қаласы

«Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің 
жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі 

№355 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 
9-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру жəне оны сай-
лау тəртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі №355 бұйрығына (Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15584 болып тіркелген, Нормативтік 
құқықтық актілердің эталондық бақылау банкі 2017 жылы 7 қыркүйекте жарияланған) мына-
дай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастыру жəне оны сайлау тəртібінің үлгілік қағидаларында:

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Білім беру ұйымының Қамқоршылық кеңесі: 
1) білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тəрбиеленушілердің құқықтарының 

сақталуына, сонымен қатар білім беру мекемелерінің шотына түсетін қайырымдылық көмектің 
жұмсалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады;

2) білім беру ұйымының жарғысына өзгерістер жəне/немесе толықтырулар енгізу туралы 
ұсыныстар əзірлейді;

3) білім беру ұйымын дамытудың басым бағыттары бойынша ұсынымдарды əзірлейді; 
4) қазақстандық азаматтардың отбасына жетім жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды орналастыру мəселелері жөнінде шалаларды жетілдіру бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді;

5) қайырымдылық көмек түрінде білім беру ұйымдарына түскен қаржыны бөлуге қатысады 
жəне оның мақсатты жұмсалуы туралы шешім қабылдайды; 

6) білім беру ұйымының бюджетін қалыптастыру барысында ұсыныстарды əзірлейді; 
7) тиісті саланың уəкілетті органына немесе білім саласындағы жергілікті атқарушы орга-

нына Қамқоршылық кеңестің білім беру ұйымының жұмысында анықтаған кемшіліктерді жою 
туралы ұсыныстар енгізеді; 

8) орта білім беру ұйымдары басшысының лауазымына үміткерлермен əңгімелесу 
қорытындысы бойынша хаттамалық шешім шығарады жəне келіседі;

9) білім беру ұйымы басшысының білім беру ұйымының қызметі туралы, оның ішінде 
білім беру қызметін ұсыну сапасы, қайырымдылық көмектің жұмсалуы жəне қазақстандық 
азаматтардың отбасыларына жетім жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
орналастыру мəселесі жөнінде шараларды қабылдау туралы есебін тыңдайды; 

10) білім беру ұйымы қызметінің мəселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, 
семинарларға қатысады; 

11) білім беру ұйымының қызметімен, білім беру ұйымындағы білім алушыларға жəне 
тəрбиеленушілерге жасалған жағдайлармен танысады, білім беру ұйымының психологын 
қатыстыра отырып, олармен əңгімелеседі. 

Білім беру ұйымдарының (құрылымдық бөлімшесі) қызметкерлері Қамқоршылық кеңестің 
құзыретіне жататын мəселелер бойынша ақпараттарды ұсынуға ықпал етеді.».

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Қазақстан Республикасының

 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
______________ Ө.Шөкеев
2018 жыл 8 ақпан 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Мəдениет жəне спорт министрі
_______________ Б.Сұлтанов ___________ А.Мұхамедиұлы
2018 жыл 8 ақпан   2018 жыл 8 ақпан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 23 ақпан-
да Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16420 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 9 ақпан                №47              Астана қаласы

«Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық 
және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы 

№125 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық жəне қорытынды аттестат-

тау өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5191 болып тіркелген, «Заң газеті» газетінің 2008 жылғы 
30 мамырдағы №81 (1307) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім 
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың 
үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық жəне қорытынды аттестаттау жүргізудің 
үлгі қағидаларында: 

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Формативтік бағалау білім алушылардың оқыту мақсатына жету мониторингін жүргізу 

жəне орындалған үй жұмысы мен педагогтің жазбаша түрдегі (дəптерге немесе күнделікке) 
немесе ауызша ұсынымдамаларының қорытындысын ескере отырып сараланған жұмыстарды 
одан əрі теңестіру үшін жүргізіледі.»

мынадай мазмұндағы 13-1 жəне 13-2-тармақтармен толықтырылсын:
«13-1. Формативтік бағалау кезінде педагог білім алушылардың санын жəне кері байла-

нысты беру жиілігін дербес анықтайды.
13-2. Формативті бағалау нəтижелері басып шығару мен одан əрі сақтауды талап етпейді.
Формативті бағалау нəтижелерін қою бағаланатын жұмыс орындалған дəптерлерінде 

жүзеге асырылады.»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды тоқсан, бөлім (ортақ тақырып) 

аяқталғаннан кейін оқу материалдарының мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау жəне қадағалау 
үшін жиынтық бағалау нысанында педагогтер жүргізеді. 

Жиынтық бағалау үшінші тоқсаннан бастап 1-сыныптарда, бірінші тоқсаннан бастап 2-11 
(12) сыныптарда жүргізіледі.»;

мынадай мазмұндағы 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7 жəне 14-8 тармақтармен 
толықтырылсын:

«14-1. Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау (бұдан əрі - БЖБ) нəтижесі бойынша 
білім алушыларға тоқсандық оқу жетістіктерін бағалау кезінде ескерілетін балдар қойылады. 

14.2. БЖБ үшін максималды бал, БЖБ өткізу нысаны (бақылау, практикалық немесе 
шығармашылық жұмыс, жоба, ауызша сұрау, эссе) мен сабағы жəне БЖБ орындау уақыты 
реттелмейді.

14.3. Бөлім жəне тоқсандық жұмыс үшін жиынтық бағалауға қойылатын қорытынды бал-
ды қою кезінде қолмен жөнделген жер, сондай-ақ оқу тапсырмалары мен есептер шарттарын 
ресімдеу сапасы есептелмейді. 

14-4. Аптасына 1 сағат оқу жүктемесі кезінде БЖБ тоқсанда екі реттен артық емес 
жүргізіледі.

14-5. Бөлімдер/ортақ тақырыптар тоқсанына үш жəне одан да көп бөлімдерді (ортақ 
тақырыптар) оқып-зерделеген жағдайда тақырыптардың ерекшеліктерін жəне оқыту 
мақсаттарының санын ескере отырып біріктіріледі.

Тоқсанда бір бөлімді (ортақ тақырыпты) оқып-зерделеген жағдайда, БЖБ тоқсанның 
екінші жартысында, тоқсанның соңына дейін кемінде екі апта бұрын бір рет өткізіледі. Оны 
екі кезеңге бөліп жүргізуге болады. 

14-6. Пəндердің күрделілік деңгейін есепке ала отырып, бір күнде үш тоқсандық жиынтық 
бағалау жүргізуге болады. Олар тоқсан аяқталатын соңғы күні жүргізілмейді.

14-7. Үйде оқитын білім алушыларды бағалау кезінде педагог үйде оқитын білім 
алушылардың оқу жүктемесін жəне олардың оқып-зерделеген оқу материалын ескере отырып, 
сараланған жəне/немесе жеке тапсырмаларды əзірлейді.

14-8. Ерекше оқу қажеттіліктері бар білім алушыларды бағалау кезінде педагог сараланған 
жəне/немесе жеке тапсырмаларды қолданып, сондай-ақ, оқушының ерекшелігін есепке ала 
отырып, бағалау критерийлеріне өзгерістер енгізеді.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. «Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек», «Музыка», «Дене шынықтыру», «Кəсіпкерлік жəне 

бизнес негіздері», «Графика жəне жобалау», «Қоғам жəне дін» пəндері бойынша жиынтық 
бағалау өткізілмейді. 

Тоқсан («Дене шынықтыру», «Кəсіпкерлік жəне бизнес негіздері» жəне «Графика жəне 
жобалау»), жарты жыл («Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек», «Музыка», «Қоғам жəне дін») жəне 
оқу жылының соңында аталған пəндер бойынша «есептелінді» («есептелінген жоқ») деген 
белгі жазылады.»; 

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Білім алушы белгілі себептермен болмаған жағдайда (ауырып қалуына байланысты, 

жақын туыстарының қайтыс болуы, конференцияға, олимпиадалар мен ғылыми жобаларға 
(ғылыми жарыстарға) қатысу)) жеке кесте бойынша жиынтық бағалауды тапсырады.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Білім алушылардың жиынтық бағалау нəтижелері балл түрінде (қағаз/электрондық) 

журналға қойылады жəне осы Қағидаға 1-қосымшаға сəйкес балды бағаға ауыстыру шəкілі 
бойынша тоқсандық жəне жылдық бағаға ауыстырылады.»; 

27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. 2-11 (12) сынып білім алушыларының пəндер бойынша жылдық бағалары бөлім (ортақ 

тақырыптар) жəне тоқсандық жиынтық бағалары нəтижелерінің жиынтығы негізінде 50%-да 50% 
пайыздық арақатынаста қойылады жəне қорытынды баға болып табылады.»;

31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«31. Оқушылар бір мектептен екінші мектепке ауысқан кезде, оқу жылы көлеміндегі оның 

жиынтық бағалау нəтижесі (бөлім (ортақ тақырыптар) жəне тоқсан үшін жиынтық бағалаудың 
максималды балы жəне білім алушының қорытынды балдары) электронды (қағаз) журнал-
дан жазба арқылы ресімделіп, директор жəне мектеп мөрімен расталып, оқушының жеке іс 
қағазымен беріледі.»;

32-тармақ алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 39-1 жəне 39-2-тармақтармен толықтырылсын:
«39-1. Мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың 11 сынып білім алушыла-

рын қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі: 
1) ана тілі жəне əдебиетінен (оқыту тілі) эссе нысанында жазбаша емтихан: 
2) алгебра жəне анализ бастамалары пəнінен жазбаша емтихан.
39-2. Мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың 12 сынып білім алушыларын 

қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі: 
1) Қазақстан тарихынан ауызша емтихан;
2) орыс, өзбек, ұйғыр жəне тəжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен жəне қазақ 

тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен тестілеу; 
3) таңдау бойынша пəннен (физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі 

тарихы, əдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс), информатика) тестілеу.».
42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«42. Білім алушыларды «Технология» (Көркем еңбек), «Алғашқы əскери дайындық» 

(«Алғашқы əскери жəне технологиялық дайындық») жəне «Дене тəрбиесі» оқу пəндерінен 
Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген пəртіпте босату олардың үлгеріміне, 
қорытынды аттестаттауға жіберуге келесі сыныптарға көшіруге əсер етпейді.».

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

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

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 2 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16471 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 16 ақпан         №47          Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 19 ақпан           №239            Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
арқылы ұсынылатын салықтық өтініштер тізбесін бекіту 

туралы

БҰЙЫРАМЫЗ:
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 208-бабының 3-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫЗ:

1. Қоса беріліп отырған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы 
ұсынылатын салықтық өтініштердің тізбесі бекітілсін.

2. Мыналардың: 
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы ұсынылатын салықтық 

өтініштер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 8 
желтоқсандағы №630 жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 9 желтоқсандағы №1189 бірлескен бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12849 болып тіркелген, 2016 жылғы 26 қаңтарында «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2016 жылғы 26 қаңтарында «Заң газеті» газетінде № 9 (2787) 
жарияланған);

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы ұсынылатын 
салықтық өтініштердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 1189 жəне Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 630 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне даму министрінің 2017 жылғы 12 шілдедегі № 257 
жəне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 5 шілдедегі № 421 бірлескен 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15463 болып 
тіркелген, 2017 жылғы 18 тамызында Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

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

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

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

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

4. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің «Электрондық 
үкіметті» жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді дамыту департаменті (А.Н. Хатиев):

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігінің «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамымен орындалуын;

2) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

5. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн 
өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі    Қаржы министрі 
_____________ Д.Ə.Абаев    ______________ Б.Т.Сұлтанов

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2018 жылғы 16 ақпандағы №47 жəне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2018 жылғы 19 ақпандағы №239 бұйрығымен бекітілген

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы ұсынылатын 
салықтық өтініштер тізбесі

1. Жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды тіркеу есебі 
туралы салықтық өтініш.

2. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш.
3. Салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігін кері қайтарып алу туралы салықтық 

өтініш.
4. Бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы, сондай-ақ əлеуметтік төлемдер бой-

ынша жеке шоттан үзінді көшірме алуға салықтық өтініш.
5. Тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш.
6. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, кедендік төлемдерді, өсімпұлдарды, пай-

ыздар мен айыппұлдарды есепке жатқызу жəне (немесе) қайтару жүргізуге салықтық өтініш.
7. Салық резиденттігін растауды алуға салықтық өтініш. 
8. Электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш.
9. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың жəне ұсталған (төленген) 

салықтардың сомалары туралы анықтаманы алуға салықтық өтініш.
10. Салықтарды жəне (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салық міндеттемесін 

орындау мерзімдерін өзгерту туралы салықтық өтініш.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 6 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16531 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 22-23-беттерде) 
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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 14 қараша           №171        Астана қаласы

Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 61-нөмірде)

3.4.3 Қоғаммен байланыс, өнімді жəне қызметтерді 
өткізу жəне маркетинг жөніндегі кəсіби ма-
мандар
Специалисты-профессионалы по связям с обще-
ственностью, сбыту и маркетингу продукции 
и услуг 

3.5 Ақпараттық технологиялар (АТ) бойынша 
кəсіби мамандар
Специалисты-профессионалы по информацион-
ным технологиям (ИТ)

3.5.1 Бағдарламалық қамсыздандырулар мен 
қосымшалардың əзірлеушілері жəне талдау-
шылары
Разработчики и аналитики программного обеспе-
чения и приложений

3.5.2 Дерекқорлар жəне желілер жөніндегі кəсіби 
мамандар
Специалисты-профессионалы по базам дан-
ных и сетям 

3.6 Құқық, гуманитарлық жəне мəдениет 
саласындағы кəсіби мамандар
Специалисты-профессионалы в области права, 
гуманитарных областей и культуры 

3.6.1 Құқық саласындағы кəсіби мамандар
Специалисты-профессионалы в области права 

3.6.1.1 Заңгерлер
Юристы 

3.6.1.2 Судьялар
Судьи 

3.6.2 Кітапханашылар, архивариустар жəне музей 
сақтаушылары
Библиотекари, архивариусы и хранители музеев 

3.6.3 Гуманитарлық сала жəне дін жөніндегі кəсіби 
мамандар
Специалисты-профессионалы гуманитарной 
сферы и религии 

3.6.3.1 Талдаушы-зерттеушілер
Аналитики-исследователи

3.6.3.2 Социологтар, антропологтар жəне тектес 
қызметтердің кəсіби мамандары
Социологи, антропологи и специалисты-профес-
сионалы родственных занятий 

3.6.3.3 Философтар, тарихшылар жəне саясатта-
нушылар
Философы, историки и политологи 

3.6.3.4 Психологтар
Психологи 

3.6.3.5 Əлеуметтік жұмысты ұйымдастыру жəне 
жүргізу саласындағы кəсіби мамандар
Специалисты-профессионалы в области органи-
зации и ведения социальной работы 

3.6.3.6 Діни қайраткерлер
Религиозные деятели 

3.6.4 Жазушылар, журналистер жəне лингвистер
Писатели, журналисты и лингвисты 

3.6.5 Суретшілер жəне əртістер
Художники и артисты

4 Техник мамандар жəне басқа да кəсіби 
көмекші персонал
Специалисты-техники и иной вспомогательный 
профессиональный персонал 

4.1 Ғылым мен техника саласындағы техник 
мамандар
Специалисты-техники в области науки и техники 

4.1.1 Инженерлердің көмекшілері
Помощники инженеров 

4.1.2 Физика жəне техника ғылымдары 
саласындағы техниктер (1)
Техники в области физических и технических наук (1)

4.1.2.1 Химия жəне физика ғылымдары саласындағы 
техниктер
Техники в области химических и физических наук 

4.1.2.2 Өнеркəсіп пен өндірістегі техниктер
Техники в промышленности и на производстве 

4.1.2.3 Техник-құрылысшылар
Техники-строители 

4.1.2.4 Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі техниктер
Техники по охране окружающей среды 

4.1.2.5 Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі техниктер
Техники-механики 

4.1.2.6 Химия өндірісі техниктері
Техники химического производства 

4.1.2.7 Тау-кен техниктері, техник-металлургтер 
жəне тектес қызметтер саласындағы техник 
мамандары
Горные техники, техники-металлурги и специали-
сты-техники родственных занятий 

4.1.2.8 Мұнай-газ ісінің техниктері
Техники нефтегазового дела 

4.1.3 Физика жəне техника ғылымдары 
саласындағы техниктер (2)
Техники в области физических и технических 
наук (2) 

4.1.3.1 Техник-электриктер
Техники-электрики 

4.1.3.2 Техник-электроншылар
Техники-электроники 

4.1.3.3 Сызушылар
Чертежники 

4.1.3.4 Б.т.к. физика жəне техника ғылымдары 
саласындағы техниктер
Техники в области физических и технических 
наук, н.в.д.г. 

4.1.4 Биологиядағы, ауыл жəне орман 
шаруашылығындағы кəсіби көмекші персонал
Вспомогательный профессиональный персонал в 
биологии, сельском и лесном хозяйстве 

4.1.4.1 Биологиялық зерттеулер саласындағы техник 
мамандар (орта медициналық персоналды 
қоспағанда)
Специалисты-техники в области биологических 
исследований (за исключением среднего меди-
цинского персонала) 

4.1.4.2 Ауыл шаруашылығындағы кəсіби көмекші 
персонал
Вспомогательный профессиональный персонал в 
сельском хозяйстве 

4.1.4.3 Орман шаруашылығы жəне ағаш дайындау 
өндірісі жөніндегі техник мамандар
Специалисты-техники по лесному хозяйству и 
лесозаготовительному производству 

4.1.5 Құрлық, əуе, теңіз жəне су көлігі техниктері 
мен диспетчерлері
Техники и диспетчера сухопутного, воздушного, 
морского и водного транспорта 

4.1.6 Құрылыс жұмыстарының, сапаны бақылау 
жəне еңбекті қорғау жөніндегі инспекторлар
Инспекторы строительных работ, по контролю 
качества и охране труда 

4.2 Денсаулық сақтау саласындағы техниктер, 
орта медициналық жəне фармацевтикалық 
персонал
Техники, средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал в области здравоохранения 

4.2.1 Орта медициналық персонал, медициналық 
жабдықтарға қызмет көрсету жөніндегі техник-
тер жəне фармацевтер
Средний медицинский персонал, техники по 
обслуживанию медицинского оборудования и 
фармацевты 

4.2.1.1 Медициналық жабдықтарға қызмет көрсету 
жөніндегі техниктер
Техники по обслуживанию медицинского обо-
рудования 

4.2.1.2 Фельдшерлер
Фельдшеры

4.2.1.3 Техник-фармацевтер жəне фамацевтердің 
көмекшілері
Техники-фармацевты и помощники фармацевтов 

4.2.1.4 Тіс техниктері
Зубные техники 

4.2.1.5 Техник-протезшілер
Техники-протезисты 

4.2.2 Күтім жəне акушерлік жөніндегі орта 
медициналық персонал
Средний медицинский персонал по уходу и аку-
шерству 

4.2.3 Ветеринариялық фельдшерлер
Ветеринарные фельдшеры 

4.2.4 Денсаулық сақтау саласындағы басқа да орта 
медициналық персонал
Прочий средний медицинский персонал в облас-
ти здравоохранения 

4.3 Экономикалық жəне əкімшілік қызмет 
жөніндегі кəсіби көмекші персонал
Вспомогательный профессиональный персонал по 
экономической и административной дея тельности

4.3.1 Қаржылық қызмет, есеп, сандық ақпаратты 
өңдеу саласындағы кəсіби көмекші персонал
Вспомогательный профессиональный персонал в 
сфере финансовой деятельности, учета и обра-
ботки числовой информации 

4.3.2 Тауарларды сатып алу жəне сату жөніндегі 
кəсіби көмекші персонал
Вспомогательный профессиональный персонал 
по закупкам и продажам товаров 

4.3.3 Коммерциялық қызметтер жөніндегі агенттер
Агенты по коммерческим услугам 

4.3.4 Əкімшілік-басқару қызметімен айналысатын 
кəсіби көмекші персонал
Вспомогательный профессиональный персонал, 
занятый в административно-управленческой 
деятельности

4.3.5 Мемлекеттік қызмет көрсететін қызметшілер
Служащие, оказывающие государственные услуги 

4.4 Құқықтық, əлеуметтік жұмыс, мəдениет, спорт 
жəне тектес қызметтер саласындағы кəсіби 
көмекші персонал
Вспомогательный профессиональный персонал в 
области правовой, социальной работы, культуры, 
спорта и родственных занятий 

4.4.1 Заң, əлеуметтік қызметтер жəне дін жөніндегі 
кəсіби көмекші персонал
Вспомогательный профессиональный персонал 
по юридическим, социальным услугам и религии 

4.4.2 Спорт, дене шынықтыру жəне фитнес 
саласындағы жұмыскерлер
Работники в области спорта, физической культу-
ры и фитнеса 

4.4.3 Мəдениет жəне кулинария өнерінің кəсіби 
көмекші персоналы
Вспомогательный профессиональный персонал 
культуры и кулинарного искусства 

4.4.4 Ойын-сауық индустриясындағы кəсіби 
көмекші персонал
Вспомогательный профессиональный персонал в 
индустрии развлечений 

4.5 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
(бұдан əрі -акт) саласындағы техник мамандар
Специалисты-техники в области информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

4.5.1 Акт операторлары жəне техниктері
Операторы и техники ИКТ 

4.5.2 Телекоммуникациялар жəне телерадио 
хабарларын тарату жөніндегі техник мамандар
Специалисты-техники по телекоммуникациям и 
телерадиовещанию

5 Əкімшілендіру саласындағы қызметшілер
Служащие в области администрирования 

5.1 Құжат айналымы жəне басқа да офис жұмысы 
жөніндегі супервайзерлер
Супервайзеры по документообороту и другим 
офисным работам

5.2 Кең бейінді жəне офис техникасына қызмет 
көрсетуші қызметшілер
Служащие широкого профиля и обслуживающие 
офисную технику

5.3 Клиенттермен жұмыс жөніндегі қызметшілер
Служащие по работе с клиентами 

5.4 Сандық ақпаратты өңдеу жəне материалдық 
құндылықтарды есепке алу саласындағы 
қызметшілер
Служащие в сфере обработки числовой инфор-
мации и учета материальных ценностей 

5.5 Əкімшілендіру саласындағы басқа 
қызметшілер
Другие служащие в области администрирования 

6 Қызмет көрсету жəне сауда саласының 
жұмыскерлері
Работники сферы услуг и продаж 

6.1 Жеке қызмет саласындағы жұмыскерлер
Работники сферы индивидуальных услуг 

6.1.1 Туризм жəне қоғамдық көлік саласындағы 
жұмыскерлер
Работники в сфере туризма и общественного 
транспорта

6.1.2 Аспаздар
Повара 

6.1.3 Бармендер, буфетшілер жəне даяшылар
Бармены, буфетчики и официанты 

6.1.4 Шаштаразшылар, косметологтар жəне тектес 
қызметтердің жұмыскерлері
Парикмахеры, косметологи и работники род-
ственных занятий

6.1.5 Букмекерлер, крупьелер жəне құмар ой-
ындар саласындағы тектес қызметтердің 
жұмыскерлері
Букмекеры, крупье и работники родственных за-
нятий в сфере азартных игр 

6.1.6 Пошташылар, курьерлер жəне басқа тектес 
қызметтер саласындағы жұмыскерлер
Почтальоны, курьеры и другие работники род-
ственных занятий 

6.1.7 Арнайы даярлық жөніндегі инструкторлар
Инструкторы по специализированной подготовке 

6.1.8 Жеке қызметтер саласындағы басқа жұмыс-
керлер
Другие работники сферы индивидуальных услуг 

6.2 Сатушылар жəне сауда жұмыскерлері
Продавцы и работники продаж 

6.3 Жеке күтім жөніндегі қызметтерді көрсететін 
жұмыскерлер
Работники, оказывающие услуги по индивиду-
альному уходу 

6.4 Азаматтарды жəне мүлікті қорғайтын 
қызметтердің жұмыскерлері
Работники служб, осуществляющих охрану граж-
дан и собственности 

6.4.1 Азаматтарды жəне мүлікті қорғайтын 
қызметтердің жұмыскерлері
Работники служб, осуществляющих охрану граж-
дан и собственности 

6.4.1.1 Өрт сөндірушілер
Пожарные 

6.4.1.2 Полицейлер
Полицейские 

6.4.1.3 Түрме қызметшілері
Тюремные служащие 

6.4.1.4 Күзетшілер
Охранники 

6.4.1.5 Құтқарушылар
Спасатели 

6.4.1.6 Б.т.к. азаматтарды жəне мүлікті қорғайтын 
қызметтердің жұмыскерлері
Работники служб, осуществляющих охрану граж-
дан и собственности, н.в.д.г. 

7 Фермерлер жəне ауыл мен орман 
шаруашылығының, балық шаруашылығының 
жəне балық аулау жұмысшылары
Фермеры и рабочие сельского и лесного хозяй-
ства, рыбоводства и рыболовства 

7.1 Фермерлер жəне өнімді сатуға шығаратын 
ауыл шаруашылығы жұмысшылары
Фермеры и рабочие сельского хозяйства, произ-
водящие продукцию на продажу 

7.1.1 Фермерлер жəне сатуға бақша, жеміс, егін 
дақылдарын өсіру жөніндегі жұмысшылар
Фермеры и рабочие по выращиванию огородных, 
плодовых и полевых культур на продажу 

7.1.2 Мал шаруашылығындағы фермерлер жəне 
жұмысшылар
Фермеры и рабочие в животноводстве 

7.2 Аңшылар жəне орман жəне балық өнімдерін 
өндіру жөніндегі жұмысшылар
Охотники и рабочие по производству лесной и 
рыбной продукции

7.2.1 Ағаш өсірушілер жəне тектес қызметтер 
саласындағы жұмысшылар
Лесоводы и рабочие родственных занятий 

7.2.2 Балық өсіру жəне балық аулау 
жұмысшылары, аңшы-атқыштар жəне аңшы-
трапперлер (қапқаншылар)
Рабочие рыбоводства и рыболовства, охотники-
стрелки и охотники-трапперы (капканщики) 

7.2.3 Аңшылар
Охотники 

7.3 Ауыл шаруашылығының, балық өсіретін жəне 
балық аулайтын, өнімдерді жеке тұтыну үшін 
өндіретін фермерлер
Фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства, производящие продукцию для лич-
ного потребления 

8 Өнеркəсіп, құрылыс, көлік жəне басқа тектес 
қызметтердің жұмысшылары
Рабочие промышленности, строительства, транс-
порта и других родственных занятий

8.1 Құрылысшы-монтажшылар, құрылысшы-əр-
леу шілер, сылақшылар жəне электрик тер ден 
басқа, тектес қызметтердің жұмысшылары
Строители-монтажники, строители-отделочники, 
маляры и рабочие родственных занятий, кроме 
электриков 

8.1.1 Құрылысшы-монтажшылар, құрылысшы-
əрлеушілер, сылақшылар жəне электрик-
тер ден басқа, тектес қызметтер жұмысшы-
лары ның үстінен қарайтын супервайзерлер 
(бригадирлер)
Супервайзеры (бригадиры) над строителями-
монтажниками, строителями-отделочниками, 
малярами и рабочими родственных занятий, 
кроме электриков 

8.1.2 Құрылысшы-монтажшылар жəне тектес 
қызметтердің жұмысшылары
Строители-монтажники и рабочие родственных 
занятий 

8.1.2.1 Арматурашылар жəне қаптама жасаушылар
Арматурщики и облицовщики 

8.1.2.2 Тас қалаушылар жəне тектес қызметтердің 
жұмысшылары
Каменщики и рабочие родственных занятий 

8.1.2.3 Тасты өңдеушілер жəне тас жонушылар
Обработчики камня и камнетесы 

8.1.2.4 Бетоншылар жəне тектес қызметтер 
саласындағы жұмысшылар
Бетонщики и рабочие родственных занятий 

8.1.2.5 Ағаш ұсталары жəне столярлар
Плотники и столяры 

8.1.2.6 Б.т.к. құрылысшы-монтаждаушылар жəне тек-
тес қызметтер саласындағы жұмысшылары
Строители-монтажники и рабочие родственных 
занятий, н.в.д.г.

8.1.3 Құрылысшы-əрлеушілер жəне тектес 
қызметтердің жұмысшылары
Строители-отделочники и рабочие родствен-
ных занятий 

8.1.4 Ғимараттарға қызмет көрсету, фасадтарды 
тазарту жөніндегі жұмысшылар, сырлаушы-
лар жəне тектес қызметтердің жұмысшылары
Рабочие по обслуживанию зданий, очистке фаса-
дов, маляры и рабочие родственных занятий 

8.2 Металл өңдеу, жабдықтарға қызмет көрсету 
жөніндегі жəне электриктерден басқа, тектес 
қызметтердің жұмысшылары
Рабочие по металлообработке, обслуживанию 
оборудования и родственных занятий, кроме 
электриков 

8.2.1 Металл өңдеу, жабдықтарға қызмет көрсету 
жөніндегі жəне электриктерден басқа, тек-
тес қызметтер жұмысшыларының үстінен 
қарайтын супервайзерлер (бригадирлер)
Супервайзеры (бригадиры) над рабочими по ме-
таллообработке, обслуживанию оборудования и 
родственных занятий, кроме электриков 

8.2.2 Қалыптаушылар, пісірушілер, вальцовшылар 
жəне тектес қызметтердің жұмысшылары
Формовщики, сварщики, вальцовщики и рабочие 
родственных занятий

8.2.3 Темір ұсталары, құрал-сайманшылар, жыл-
тыратушылар жəне тектес қызметтердің 
жұмысшылары
Кузнецы, инструментальщики, полировщики и 
рабочие родственных занятий 

8.2.4 Слесарлар жəне жөндеушілер
Слесари и ремонтники 

8.3 Қолөнершілер, дəл (жоғары дəлдіктегі) құрал-
саймандар, полиграфия жəне картография 
жөніндегі жұмысшылар
Ремесленники, рабочие по точным (прецизион-
ным) инструментам, полиграфии и картографии 

8.3.1 Қолөнершілердің, дəл (жоғары дəлдіктегі) 
құрал-саймандар, полиграфия жəне карто-
графия жөніндегі жұмысшылардың үстінен 
қарайтын супервайзерлер (бригадирлер)
Супервайзеры (бригадиры) над ремесленниками, 
рабочими по точным (прецизионным) инструмен-
там, полиграфии и картографии 

8.3.2 Қолөнершілер
Ремесленники 

8.3.3 Дəл (жоғары дəлдікті) құрал-саймандар 
бойын ша жұмысшылар
Рабочие по точным (прецизионным) инстру-
ментам

8.3.4 Полиграфия жұмысшылары
Рабочие полиграфии 

8.3.5 Геологиялық барлау жəне топографиялық-
геодезиялық жұмыстар жөніндегі 
жұмысшылар
Рабочие по геологоразведочным и топографо-
геодезическим работам 

8.4 Электрика, электроника жəне 
телекоммуникациялар жөніндегі жұмысшылар
Рабочие по электрике, электронике и 
телекоммуникациям 

8.4.1 Электрика, электроника жəне телекоммуни-
кациялар жөніндегі жұмысшылардың үстінен 
қарайтын супервайзерлер (бригадирлер)
Супервайзеры (бригадиры) над рабочими по 
электрике, электронике и телекоммуникациям 

8.4.2 Электрика жөніндегі жұмысшылар
Рабочие по электрике 

8.4.3 Электроника жəне телекоммуникациялар 
жөніндегі жұмысшылар
Рабочие по электронике и телекоммуникация м 
(ИКТ) 

8.5 Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы 
шикізаттарын қайта өңдеу жəне олардан өнім 
шығару жөніндегі жұмысшылар жəне тектес 
қызметтердің жұмысшылары
Рабочие по переработке и изготовлению продук-
ции из сырья сельского, лесного и рыбного хозяй-
ства и рабочие родственных занятий 

8.5.1 Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы 
шикізаттарын қайта өңдеу жəне олардан өнім 
шығару жөніндегі жұмысшылардың жəне 
тектес қызметтер жұмысшыларының үстінен 
қарайтын супервайзерлер (бригадирлер)
Супервайзеры (бригадиры) над рабочими по 
переработке и изготовлению продукции из сырья 
сельского, лесного и рыбного хозяйства и рабо-
чими родственных занятий 

8.5.2 Тамақ өнімдері өндірісіндегі жұмысшылар
Рабочие в производстве продуктов питания 

8.5.3 Ағаш өңдеушілер, жиһаз жасаушылар жəне 
тектес қызметтердің жұмысшылары
Деревообработчики, краснодеревщики и рабочие 
родственных занятий 

8.5.4 Тоқымашылар, тігіншілер жəне тектес 
қызметтердің жұмысшылары
Текстильщики, швейники и рабочие родствен-
ных занятий

8.5.5 Өнеркəсіп, құрылыс, көлік жəне тектес 
қызметтер саласындағы жұмысшыларр
Другие рабочие промышленности, строительства, 
транспорта и родственных занятий 

9 Өндірістік жабдық операторлары, 
құрастырушылары жəне жүргізушілері
Операторы производственного оборудования, 
сборщики и водители 

9.1 Өндірістік стационалық жабдық оператор-
лары
Операторы производственного стационарного 
оборудования 

9.1.1 Өндірістік стационалық жабдық 
операторларының үстінен қарайтын 
супервайзерлер (бригадирлер)
Супервайзеры (бригадиры) над операторами про-
изводственного стационарного оборудования 

9.1.2 Бұрғылау, мұнай, газ, пайдалы қазбаларды 
өндіру жəне кен байыту жөніндегі опера-
торлар
Операторы по бурению, добыче нефти, газа, по-
лезных ископаемых и обогащению руды

9.1.2.1 Бұрғылау қондырғыларының машинистері 
(бұрғылаушылар)
Машинисты буровых установок (бурильщики) 

9.1.2.2 Шикі мұнай жəне табиғи газды өндіру 
жөніндегі операторлар
Операторы по добыче сырой нефти и природ-
ного газа

9.1.2.3 Тау-кен жұмыстарының операторлары жəне 
басқа да тау-кен жұмысшылары
Операторы горных работ и другие горнорабочие 

9.1.2.4 Руданы жəне тау жыныстарын өңдеу жəне 
байыту операторлары
Операторы по обработке и обогащению руды и 
горных пород

9.1.2.5 Цементтен, тастан жəне басқа минералды 
материалдардан өнім өндіру жөніндегі опе-
раторлар
Операторы по производству продукции из цемен-
та, камня и других минеральных материалов

9.1.3 Металды балқыту жəне өндіру, метал бұйым-
дарын өндіру жəне өңдеу жөніндегі опера-
торлар
Операторы по плавке и производству метал-
лов, производству и обработке металлических 
изделий 

9.1.3.1 Металды балқыту, құю жəне прокат станының 
операторлары
Операторы по плавлению, литью металла и про-
катного стана

9.1.3.2 Металды термиялық өңдеу жөніндегі опе-
раторлар
Операторы по термической обработке металлов

9.1.3.3 Экструдер операторлары жəне металды сым-
даушылар
Операторы экструдера и волочильщики металлов

9.1.3.4 Металды бұйымдарын өңдеу жөніндегі опе-
раторлар
Операторы по обработке металлических изделий

9.1.4 Химиялық шикізатты қайта өңдеу, химиялық 
жəне фотографиялық өнімді өндіру жөніндегі 
операторлар
Операторы по переработке химического сырья, 
производству химической и фотографической 
продукции 

9.1.5 Резеңке, пластмасса жəне олардан жасалатын 
бұйымдарды өндіру жөніндегі операторлар
Операторы по производству резины, пластмассы 
и изделий из них 

9.1.6 Тоқыма, тері жəне былғары өнімдерін өндіру 
жөніндегі операторлар
Операторы по производству текстильной, мехо-
вой и кожаной продукции 

9.1.7 Тамақ өнімдерін, сусындарды жəне темекі 
өнімдерін өндіру жөніндегі операторлар
Операторы по производству продуктов питания, 
напитков и табачных изделий 

9.1.8 Ағаш бұйымдарды, қағазды жəне қағаз 
бұйымдарды өндіру жөніндегі операторлар
Операторы по производству деревянных изде-
лий, бумаги и бумажных изделий 

9.1.9 Өндірістік стационарлық жабдықтың басқа 
операторлары
Другие операторы производственного стационар-
ного оборудования 

9.2 Бұйымдарды құрастырушылар мен сынау-
шылар
Сборщики и испытатели изделий 

9.2.1 Бұйымдарды құрастырушылар мен 
сынақтан өткізушілердің үстінен қарайтын 
супервайзерлер (бригадирлер)
Супервайзеры (бригадиры) над сборщиками и ис-
пытателями изделий 

9.2.2 Бұйымдарды құрастырушылар мен сынақтан 
өткізушілер
Сборщики и испытатели изделий 

9.3 Қозғалмалы жабдықтардың жүргізушілері мен 
операторлары
Водители и операторы подвижного оборудования 

9.3.1 Қозғалмалы жабдықтардың жүргізушілері мен 
операторларының үстінен қарайтын супер-
вайзерлер (бригадирлер)
Супервайзеры (бригадиры) над водителями и 
операторами подвижного оборудования 

9.3.2 Локомотив машинистері жəне тектес 
қызметтердің жұмысшылары
Машинисты локомотивов и рабочие родствен-
ных занятий

9.3.3 Мотоциклдер мен автомобиль жүргізушілері
Водители мотоциклов и автомобилей 

9.3.4 Жүк автомобильдерінің, автобустардың жəне 
троллейбустардың жүргізушілері
Водители грузовых автомобилей, автобусов и 
троллейбусов

9.3.5 Жылжымалы жабдық жүргізушілері
Водители подвижного оборудования 

9.3.6 Кемелердің палуба командасының мүшелері 
жəне тектес қызметтер саласындағы 
жұмысшылар
Члены палубных команд судов и рабочие род-
ственных занятий 

10 Біліктілігі жоқ жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие

10.1 Тазалаушылар жəне үй қызметшісі
Уборщики и прислуга 

10.2 Ауыл жəне орман шаруашылығы, балық 
өсіру жəне балық аулау шаруашылығының 
біліктілігі жоқ жұмысшылары
Неквалифицированные рабочие сельского и лес-
ного хозяйства, рыбоводства и рыболовства

10.3 Өнеркəсіп, құрылыс жəне тасымалдаудың 
біліктілігі жоқ жұмысшылары
Неквалифицированные рабочие промышленно-
сти, строительства и перевозок 

10.3.1 Тау-кен өндіру өнеркəсібінде жəне құрылыста 
жұмыс істейтін біліктілігі жоқ жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие, занятые в 
горнодобывающей промышленности и строи-
тельстве 

10.3.2 Өңдеу өнеркəсібінде жұмыс істейтін біліктілігі 
жоқ жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие, занятые в обра-
батывающей промышленности 

10.3.3 Көлікте, сақтауда жəне байланыста жұмыс 
істейтін біліктілігі жоқ жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие, занятые на 
транспорте, в хранении и связи 

10.4 Тез дайындалатын тағам дайындаушылар 
жəне тазалаушылардан басқа, қоғамдық 
тамақтану орындарының біліктілігі жоқ 
жұмысшылары
Изготовители пищи быстрого приготовления и 
низкоквалифицированные рабочие точек обще-
ственного питания, кроме уборщиков

10.5 Саудагерлер жəне көшеде əртүрлі қызметтер 
көрсететін жұмысшылар
Уличные торговцы и рабочие, оказывающие 
различные уличные услуги 

10.6 Қоқысты жинау жөніндегі біліктілігі жоқ 
жұмысшылар жəне басқа біліктілігі жоқ 
жұмысшылар
Неквалифицированные рабочие по сбору мусора 
и другие неквалифицированные рабочие

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 
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Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
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                                     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
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Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии) 

Ескертпе: 
Примечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының 

2017 жылғы 14 қарашадағы №171 бұйрығына  8-қосымша

«Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік жəне саны туралы есеп» 
(коды 251111140, индексі 1-Т (бос жұмыс орны),  кезеңділігі жылына бір рет) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1.  Осы «Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік жəне саны туралы 
есеп» (коды 251111140, индексі 1-Т (бос жұмыс орны), кезеңділігі жылына бір рет) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысан толтыру жөніндегі нұсқаулық 
(бұдан əрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Ірі жəне 
орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік жəне саны туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 251111140, индексі 1-Т (бос жұмыс 
орны), кезеңділігі жылына бір рет) (бұдан əрі - статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Респонденттер статистикалық нысанды, егер оларға заңды тұлғалармен статистикалық 
нысандарды тапсыру бойынша өкілеттіктер берілген жағдайда, статистика органдарына 
өзінің тұрған жері бойынша тапсырады. Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелерде 
мұндай өкілеттіктер болмаған жағдайда, статистикалық нысандарды олардың орналасқан 
жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды 
тұлғалар ұсынады.

Заңды тұлғалар өз қызметін екі немесе одан да көп облыс аумағында жүзеге асырса, 
статистикалық нысанды əрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде тапсырады, яғни деректер 
қызметтің жүзеге асырылатын жері бойынша көрсетілуі тиіс. 

3.  Статистикалық нысан есептік кезеңнің қаңтар айында толтырылады. Ағымдағы жыл 
есептік кезең болып табылады.

4. Деректерді толтырғанда, тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, 
жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті 

кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер ескеріледі, сондай-ақ қоғамдық 
бастамаларда жұмыс істейтін адамдар.

 5. Бос жұмыс орындары бойынша деректерді толтыру кезінде қызметкерлер жұмыстан 
босатылған жағдайда босаған бос жұмыс орындары, сонымен қатар жаңадан құрылған жұмыс 
орындары ескеріледі.

6. Есептік кезеңге қызметкерлерге күтілетін қажеттілік бойынша деректерді толтыру кезінде 
жұмыс орнында бар қызметкерлер санына жəне бос жұмыс орындарына есептік кезеңге қажетті 
персоналдың (қызметкерлердің) қосымша болжамды саны ескеріледі.

7. 1 - бағанда ағымдағы жылдың 1 қаңтарына қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.
8. 2 - бағанда ағымдағы жылдың 1 қаңтарына бар бос жұмыс орындары көрсетіледі. Егер, 

бос жұмыс орындары ішкі қоса қызмет атқарушылармен қамтылса жəне кəсіпорын (ұйым) 
қызметкерлерді іздеу бойынша белсенді іс-əрекет қолданбаса, онда осындай қызметкерге 
қажеттілік көрсетілмейді. Мөлшерлеме жартысының бос орны штат бойынша бүтін бірлік 
ретінде есептелінеді.

9. 3 - бағанда ағымдағы жылғы қызметкерлерге күтілетін қажеттілік кəсіптік топтар 
бөлінісінде көрсетіледі. Күтілетін қажеттілікті анықтау үшін қызметті кеңейту, жаңа жобаларды 
жүзеге асыру жəне тиісінше жаңа жұмыс орындарын құру бойынша кəсіпорындардың 
(ұйымдардың) жоспарлары бастапқы деректер болып табылады.

10. Кəсіптік топтардың тізбесі Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамыр № 130-
од бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қызметтер жіктеуішіне сəйкес 
қалыптастырылған. 1, 2, 3 - бағандарда көрсеткіштер бойынша деректер тоғыз ірілендірілген 
кəсіптік топтарға бөлінеді, олар өз кезеңінде кіші топтарға бөлінеді. 

11. Қызметкерлердің тізімдік құрамын кəсіптік топтар бойынша бөлуде қызметкерлерді 
ірілендірілген топтар бойынша бөлудің мынадай негізгі принциптерін басшылыққа алу қажет.

1) 1 ірілендірілген топ «Басшылар жəне мемлекеттік қызметшілер»:
2 - жол бойынша басшылар жəне мемлекеттік қызметшілер кəсіпорындардың, мемлекеттік 

құрылымдардың жəне басқа да ұйымдардың, сонымен қатар олардың ішіндегі ұйымдық 
бөлімшелердің барлық қызметін жоспарлау, басқару, үйлестіру мен бағалауды жүзеге 
асырады, саясатты, заңдарды, қағидаларды, ережелерді əзірлейді жəне қайта қарайды. 
Мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік саяси қызметшілермен қалыптасатын саясаттың іске 
асуын қамтамасыз етеді;

2.1 - жол бойынша жоғарғы буын басшылары, жоғары лауазымды адамдар, заң 
дайындаушылар жəне мемлекеттік қызметшілер даму стратегиясын əзірлейді жəне қайта 
қарайды, басқа басшылардың қолдауымен мемлекеттік құрылымдардың, кəсіпорындардың 
жəне басқа да ұйымдардың жалпы қызметін жоспарлауды, тікелей үйлестіруді жəне бағалауды 
жүзеге асырады;

2.2 - жол бойынша даму стратегиясын əзірлейді жəне қайта қарайды, басқа басшылардың 
қолдауымен кəсіпорындардың немесе ұйымдардың (қоғамдық ұйымдарды, министрліктерді 
жəне ведомстволарды қоспағанда) жалпы қызметін, кəсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ 
мұндай қызметтерді басқа кəсіпорындар мен ұйымдарға ұсынатын кəсіпорындардың қаржылық, 
əкімшілік, адами ресурстарын, саясатын, жоспарларын, зерттеулерін жəне əзірлемелерін, 
жарнамасын, қоғаммен байланысын, сату жəне маркетингтік қызметін жоспарлайды, 
ұйымдастырады, бағыттайды, бақылайды жəне үйлестіреттін басшылар ескеріледі;

2.3 - жол бойынша өндіріс жəне арнайы сервистік қызметтер саласындағы корпоративтік 
сектордағы мамандандырылған бөлімшелердің басшылары (басқарушылары) кəсіпорынның 
немесе ұйымның бөлім басшысы ретінде немесе басқарудың иерархиялық құрылымы 
жоқ кəсіпорынның немесе ұйымның бас басқарушысы ретінде тауарларды өндіруді жəне 
мамандандырылған жəне техникалық қызметтерді ұсынуды жоспарлайды, басқарып жəне 
үйлестіретіндер ескеріледі. Олар өңдеуші жəне тау-кен өндіру өнеркəсібіндегі, құрылыстағы, 
логистикадағы, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) əзірлеу жəне қолдану, ірі 
ауқымды ауыл, орман жəне балық шаруашылығы саласындағы, сондай-ақ денсаулық сақтау, 
білім беру, əлеуметтік қамсыздандыру, банктік, сақтандыру жəне басқа да мамандандырылған 
қызметтер саласындағы өндірістік қызмет үшін жауапкершілікте болады;

2.4 - жол бойынша тұру, тамақтану, сауда жəне көрсетілетін қызметтердің басқа салалары 
жөніндегі мамандандырылған бөлімшелердің басшылары (басқарушылары): уақытша 
баспанамен қамтамасыз ететін, қонақ үй бизнесін, бөлшек сауданы жүзеге асыратын жəне 
басқа да ұқсас қызметтерді ұсынатын ұйымдардың қызметін жоспарлап, ұйымдастырады 
жəне басқаратындар ескеріледі;

2) 2 ірілендірілген топ «Кəсіби мамандар». Бар білім қорын арттырып, тəжірибеде ғылыми 
жəне көркем тұжырымдарды мен теорияларды қолданады, осы білімді жүйелі түрде меңгерумен 
айналысады, сондай-ақ қызметтің осы түрлерін түрлі комбинацияларда біріктіре алады;

3) 3 ірілендірілген топ. «Техник мамандар жəне басқа да кəсіби көмекші персонал». 
Ғылыми немесе көркем тұжырымдар мен жұмыс əдістерін əзірлеумен жəне қолданумен, сондай-
ақ мемлекеттік басқарумен немесе бизнесті ұйымдастырумен байланысты техникалық жəне 
мазмұны бойынша міндеттерді орындайды;

4) 4 ірілендірілген топ «Əкімшілендіру саласындағы қызметшілер». Қажетті ақпаратты 
жазып алады, сақталуын ұйымдастырады жəне қамтамасыз етеді, есептеулер мен есептеп 
шығаруларды орындайды, қажетті ақпаратты алады, сондай-ақ ақша операцияларымен, 
сапарларменжəне саяхаттармен, ақпараттық сұратулармен жəне кездесулермен байланысты 
бірқатар қызметтік міндеттерді орындайды;

5) 5 жəне 8 ірілендірілген топтар қызметтерінің көпшілігі үшін талап етілетін біліктілікке 
негізгі жалпы білім немесе орта (толық) жалпы білімнің базасында белгіленген бағдарлама 
бойынша немесе жұмыс орнында жеке оқыту бойынша арнайы дайындық арқылы қол жеткізеді. 
Бірқатар кəсіптік топтар үшін қажетті біліктілікті бастауыш кəсіптік білім алу кезінде алады;

6) «Біліксіз жұмысшылар» 9 ірілендірілген топ қызметтерінің көп бөлігі үшін негізгі жалпы 
немесе орта (толық) жалпы білім жəне жұмыс орнындағы жеке оқытуға сəйкес келетін 
біліктіліктің төмен деңгейі тəн.

12. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

13. Арифметикалық-логикалық бақылау:
«Есепті кезеңге кəсіптік топтар бойынша қызметкерлердің саны, бос жұмыс орындары жəне 

қызметкерлерге қажеттілік туралы ақпарат»:
барлық бағандар бойынша 1 - жол = 2 - 10 - жолдардың қосындысына; 
барлық бағандар бойынша 2 - жол = 2.1 – 2.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 2.1 - жол = 2.1.1 – 2.1.2 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 2.2 - жол = 2.2.1 – 2.2.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 2.3 - жол = 2.3.1 – 2.3.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 2.4 - жол = 2.4.1 – 2.4.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3 – жол = 3.1 - 3.6 – жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.1 - жол = 3.1.1 – 3.1.7 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.1.1 - жол = 3.1.1.1 – 3.1.1.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.1.3 - жол = 3.1.3.1 – 3.1.3.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.1.4 - жол = 3.1.4.1 – 3.1.4.8 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.1.5 - жол = 3.1.5.1 – 3.1.5.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.1.6 - жол = 3.1.6.1 – 3.1.6.6 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.1.7 - жол = 3.1.7.1 – 3.1.7.2 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.2 - жол = 3.2.1 – 3.2.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.2.1 - жол = 3.2.1.1 – 3.2.1.7 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.2.5 - жол = 3.2.5.1 – 3.2.5.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.3 - жол = 3.3.1 – 3.3.7 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.4 - жол = 3.4.1 – 3.4.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.5 - жол = 3.5.1 – 3.5.2 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.6 - жол = 3.6.1 – 3.6.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.6.1 - жол = 3.6.1.1 – 3.6.1.2 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.6.3 - жол = 3.6.3.1 – 3.6.3.6 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4 - жол = 4.1 - 4.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.1 - жол = 4.1.1 – 4.1.6 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.1.2 - жол = 4.1.2.1 – 4.1.2.8 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.1.3 - жол = 4.1.3.1 – 4.1.3.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.1.4 - жол = 4.1.4.1 – 4.1.4.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.2 - жол = 4.2.1 – 4.2.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.2.1 - жол = 4.2.1.1 – 4.2.1.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.3 - жол = 4.3.1 – 4.3.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.4 - жол = 4.4.1 – 4.4.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.5 - жол = 4.5.1 – 4.5.2 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 5 - жол = 5.1 - 5.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 6 - жол = 6.1 - 6.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 6.1 - жол = 6.1.1 – 6.1.8 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 6.4.1 - жол = 6.4.1.1 – 6.4.1.6 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 7 - жол = 7.1 - 7.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 7.1 - жол = 7.1.1 - 7.1.2 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 7.2 - жол = 7.2.1 – 7.2.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8 - жол = 8.1 - 8.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.1 - жол = 8.1.1 – 8.1.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.1.2 - жол = 8.1.2.1 – 8.1.2.6 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.2 - жол = 8.2.1 – 8.2.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.3 - жол = 8.3.1 – 8.3.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.4 - жол = 8.4.1 – 8.4.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.5 - жол = 8.5.1 - 8.5.5 - жолдардың қосындысына; 
барлық бағандар бойынша 9 - жол = 9.1 - 9.3 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9.1 - жол = 9.1.1 – 9.1.9 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9.1.2 - жол = 9.1.2.1 – 9.1.2.5 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9.1.3 - жол = 9.1.3.1 – 9.1.3.4 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9.2 - жол = 9.2.1 - 9.2.2 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9.3 - жол = 9.3.1 – 9.3.6 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 10 - жол = 10.1 - 10.6 - жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 10.3 - жол = 10.3.1 - 10.3.3 - жолдардың қосындысына.
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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 являются ад-
министративными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 251111185
Код статистической формы 251111185

Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен             
кəсіптері бойынша жалақы мөлшері туралы есеп 
Отчет о размерах заработной платы работников 

по отдельным должностям и профессиям
2-Т (ПРОФ) индексі

Жылына бір рет Есепті кезең           қыркүйек              жыл
Один раз в год  Отчетный период     сентябрь             год

2-ШК «Шағын кəсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есеп 
беретіндерден басқа, барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері ұсынады

Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого 
предприятия», 2-МП

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 20 қазанына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 октября (включительно) отчетного периода

БСН коды     
код БИН

1. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан                   
орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - 
облыс, қала, аудан, елді мекен 
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) (незави-

симо от места его регистрации) – область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ƏАОЖ) сəйкес      
аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов 

(КАТО) (заполняется сотрудником органа статистики при сдаче статистической формы на 
бумажном носителе) 

Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын        
экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен атауын 
Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сəйкес 
(ЭҚЖЖ бойынша код) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Номенклатуре видов          
экономической деятельности (код по ОКЭД) фактически осуществляемого 
основного вида экономической деятельности юридического лица (подразделения)

2. Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша саны жəне 
жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз

 Укажите информацию о численности и размерах заработной платы работников по 
отдельным должностям и профессиям
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А Б 1 2 3 4 5 6

1
Ұйымдардың басшы-
лары
Руководитель организации

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

(Жалғасы 26-бетте) 
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2

Мамандандырылған 
бөлімшелердің басшыла-
ры (басқарушылары)
Руководители (управляю-
щие) специализированных 
подразделений 

3

Компьютерлік желілер 
мен жүйелер жөніндегі 
техник мамандар
Специалисты-техники по 
компьютерным сетям и 
системам

4

Еңбектi қорғау жəне тех-
ника қауiпсiздiгi жөнінде 
бойынша инженер
Инженер по охране труда и 
технике безопасности 

5 Есепшілер
Бухгалтеры

6
Экономист (жалпы бейін) 
Экономист (общий про-
филь)

7 Ресми аудармашы 
Официальный переводчик

8 Жабдықтау жөніндегі агент
Агент по снабжению

9
Заң кеңесшісі
(орта біліктіліктегі)
Юрисконсульт 
(средней квалификации)

10
Бухгалтер
(орта біліктіліктегі) 
Бухгалтер 
(средней квалификации)

11
Хатшылар (жалпы бейін) 
Секретари (общий про-
филь)

12 Күзетші
Охранник 

13
Автомобиль 
жүргiзушiлері
Водитель автомобиля

14 Қосалқы жұмысшы 
Подсобный рабочий

15

Өндірістік жəне қызметтік 
орындарын жинаушы 
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

3. Қызметшілердің қосымша лауазымдары мен жұмысшылар кəсіптерінің анықта-
малығына сəйкес заңды тұлғаның негізгі экономикалық қызметін түрі бойынша қызмет-
керлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша саны жəне жалақы мөлшері туралы 
ақпаратты көрсетіңіз

Укажите информацию о численности и размерах заработной платы работников по от-
дельным должностям и профессиям по основному виду экономической деятельности юри-
дического лица
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А Б 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45

4. 2-3 - бөлімдерде көрсетілмеген қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен 
кəсіптері бойынша саны жəне жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз

Укажите информацию о численности и размерах заработной платы работников по отдель-
ным должностям и профессиям, не указанным в разделах 2-3
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А Б В 1 2 3 4 5 6

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:
Прмечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының

 2017 жылғы 14 қарашадағы №171 бұйрығына 10-қосымша

«Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша жалақы мөлшері 
туралы есеп» (коды 251111185, индексі 2-Т (ПРОФ), кезеңділігі жылына бір рет) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Бұл «Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша жалақы мөлшері 
туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 
251111185, индексі 2-Т (ПРОФ), кезеңділігі жылына бір рет) толтыру жөніндегі нұсқаулық 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Қызметкерлердің жекелеген 
лауазымдары мен кəсіптері бойынша жалақы мөлшері туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 251111185, индексі 2-Т (ПРОФ), 
кезеңділігі жылына бір рет) (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыру тəртібін нақтылайды.

2. Көрсетілген статистикалық нысанды заңды тұлғалар, олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері толтырады жəне меншіктің иелігі мен статистикалық нысанына 
қарамастан өзінің тұрған жері бойынша тапсырады. 

Заңды тұлға есепті өзінің тұрған жеріндегі мемлекеттік статистиканың аумақтық органы-
на басқа облыстар аумағында орналасқан жəне олардың тұрған жері бойынша мемлекеттік 
статистиканың тиісті аумақтық органына есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.

3. Осы статистикалық нысан есепті кезеңнің қыркүйек айына толтырылады.
Қызметкерлерді жұмысшылардың негізгі кəсіптері жəне қызметшілердің лауазымдары 

бойынша бөлу кəсіптер сыныптауышына жəне кəсіптер сыныптауышына кірмеген қосымша 
кəсіптер, жекелеген экономикалық қызмет түрлері қызметшілерінің лауазымдарына сəйкес 
жүзеге асырылады.

Жалақыны есептеу, сыйлықақы жəне жалақы қорынан төленетін өзге де төлемдер (ақшалай 
жəне заттай түрінде) туралы деректерден тұратын, есептеу жəне есеп айырысу-төлем, 
жалақыны есептеу тізімдемелері жəне өзге де құжаттар статистикалық нысанды толтырудың 
дереккөзі болып табылады.

4. Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының 
сомасын қызметкерлердің нақты санына бөлу жолымен анықталады.

5. Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) бойынша 
деректерді толтыру кезінде жұмысқа ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары 
шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны (жүктiлiкке жəне босануға, бала күтіміне 
байланысты жəне басқа да демалыстарда жүрген адамдар) ескеріледі.

6. Қызметкерлердің жалақы қоры (еңбекке ақы төлеу) бойынша деректерді толтыру кезінде 
қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың олардың қаржыландыру көзі мен оларды 
нақты төлеу мерзіміне қарамастан есептеген жиынтық ақшалай қаражатының, сондай-ақ 
ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар, салық жəне басқа да ұстап қалулар 
ескерілген (табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары) (лауазымдық айлықақылар 
(тарифтік мөлшерлемелер), қосымша төлемдер, үстеме ақылар, сыйлықақылар жəне өзге де 
ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) көрсетіледі.

7. Осы есептегі жалақы қорына (2 жəне 5-бағандар) бір жылдағы жұмыс нəтижелері 
бойынша сыйлықақы, біржолғы сыйлықақылар, бірреттік сипаттағы ынталандырулар немесе 
төлемдер енгізілмейді.

Егер сыйлықақылар мен сыйақылар тоқсандағы жұмыс нəтижесі бойынша есептелсе, онда 
қызметкерлердің қыркүйек айындағы жалақысына осы жылдың IIІ тоқсанындағы жұмыс нəтижесі 
бойынша есептелген тоқсандық сыйлықақының үштен бірі қосылады. 

Есепке қыркүйек айына толық нақты жұмыс істеген қызметкерлер бойынша деректер 
енгізіледі (1, 2, 3, бағандар мен 4, 5, 6 бағандар).

Есепке келесі қызметкерлер туралы деректер енгізілмейді: 
1 қыркүйектен кейін жұмысқа қабылданғандар;
1 қазанға дейін жұмыстан босатылғандар;
уақытша еңбекке жарамсыздық парағы барлар;
жүктілігі жəне босануы бойынша демалыста жəне бала күтімі бойынша ақы төленбейтін 

демалыста жүргендер;
жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;
жыл сайынғы ақылы еңбек демалыста жүргендер;
толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына қабылданғандар.
Егер көрсетілген есепте кəсіптер жиынтығына ұйымдарға тəн (маңызды) жұмысшылардың 

кəсіптерін жəне қызметкерлердің лауазымдарын қоспаса, Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитеті 
Төрағасының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130-од «Стандарттаудың кейбір мəселелрі туралы» 
бұйрығымен бекітілген жəне қолданысқа енгізілген (ҚР МЖ 01-2017) Қазақстан Республикасы 
қызметтерінің мемлекеттік жіктеуішіне сəйкес оларды 4-бөлімде толықтыру керек. 

Жұмысшылардың кəсіптері жəне қызметкерлердің лауазымдары толық жазылуы қажет, 
себебі олардың ішінен көпшілігінің атауы бірдей бола тұра экономикалық қызметтің əр түрлі 
салаларына жатқызылады.

2-бөлімді экономикалық қызмет түрлеріне қарамастан барлық респонденттер толтырады.
3-бөлім экономикалық қызмет түрлеріне байланысты толтырылады. Кəсіптер жəне 

лауазымдар Қызметшілердің лауазымдары мен жұмысшылардың қосымша кəсіптерінің 
анықтамалығына сəйкес (бұдан əрі - ҚЛЖКА) көрсетіледі. Негізігі экономикалық қызмет түрі 
бойынша ҚЛЖКА-ны статистика органының қызметкерлерінен алу қажет. 

4-бөлім 2-3 бөлімдерде көрсетілмеген лауазымдар мен кəсіптер бойынша толтырылады.
8. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 

асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

9. Арифметика-логикалық бақылау:
3-баған = 2-баған * 1000 / 1-баған;
6-баған = 5-баған * 1000 / 4-баған;
1-баған ≥ 4-баған;
2-баған ≥ 5-баған.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 14 қарашадағы
        №171 бұйрығына 11-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық                             Приложение 11 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Председателя Комитета по статистике 
Статистическая форма    Министерства национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения                       от 14 ноября 2017 года №171

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналыстырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы 
статистикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді 
белгі лен ген мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақ-
стан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзу-
шылықтар болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических 
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный 
срок являются административными правонарушениями, предусмотренными ста-
тьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 251111228
Код статистической формы 251111228

    «Құрылымы жəне жалақыны бөлу туралы есеп»
«Отчет о структуре и распределении заработной платы»

2-Т (еңбекақы) индексі
индекс 2-Т (оплата труда) 

Жылына бір рет Есепті кезең           Сəуір              жыл
Один раз в год  Отчетный период     Апрель                                год

Қызметкерлер саны 250 адамнан асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олар дың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, сонымен қатар «Шағын кəсіп орынның 
қызметі туралы» (индексі 2-ШК) статистикалық нысаны бойынша есеп бергендерден 
басқа, қызметкерлерінің саны 250 адамға дейінгі іріктемеге түскен заңды тұлғалар жəне 
(немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері ұсынады

Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения 
с численностью работников свыше 250 человек, а также попавшие в выборку юридические 
лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников 
до 250 человек, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого 
предприятия» (индекс 2-МП)

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 31 мамырына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 мая (включительно) отчетного периода

БСН коды    
код БИН

1. Кəсіпорын (ұйым) бойынша деректерді көрсетіңіз
 Укажите данные по предприятию (организации)

Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан орнын    
көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - 
облыс, қала, аудан, елдімекен
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) 

(независимо от места ее регистрации) - область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ƏАОЖ) сəйкес  
аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (КАТО) (заполняется сотрудником 
органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)

Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын 
экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен атауын 
Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына 
сəйкес (5-таңбалы ЭҚЖЖ1) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Номенклатуре видов экономической деятельности 

(ОКЭД 5-ти значный1) фактически осуществляемого основного вида экономической 
деятельности юридического лица (подразделения)

2. Есепті кезеңге қызметкерлердің нақты санын көрсетіңіз, адам 
 Укажите фактическую численность работников за отчетный период, человек 

2.1 оның ішінде əйелдер, адам                      
 из нее женщин, человек

Ескертпе:
Примечание:
1 5-таңбалы ЭҚЖЖ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің интернет-ресурсында орналасқан (www.stat.gov.kz >> Жіктеуіштер>> 
Статистикалық жіктеулер >> Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы) 

1 ОКЭД 5-ти значный размещен на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz >> Классификаторы >> 
Статистические классификации >> Номенклатура видов экономической деятельности)

3. Кəсіпорын (ұйым) қызметкерлері бойынша деректерді көрсетіңіз
 Укажите данные по работникам предприятия (организации) 
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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

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:
2 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 

2017 жылғы 14 қарашадағы  №171 бұйрығына  12-қосымша

«Құрылымы жəне жалақыны бөлу туралы есеп» (коды 251111228, индексі 2-Т 
(еңбекақы), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Құрылымы жəне жалақыны бөлу туралы есеп» (коды 251111228, индексі 
2-Т (еңбекақы), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Құрылымы жəне жалақыны бөлу туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 251111228, индексі 2-Т (еңбекақы), 
кезеңділігі жылына бір рет) (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыру тəртібін нақтылайды. 

1) жұмыс уақыты – қызметкер жұмыс берушінің актілеріне жəне еңбек шартының 
талаптарына сəйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ Еңбек кодексіне 
сəйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;

2) тарифтік – еңбекақыны тарифтік жүйемен төлеуге: тарифтік мөлшерлеме 
(айлықақылар), тарифтік кесте, тарифтік коэффициенттер кіреді;

3) тарифсіз – еңбекақы төлеудің тарифсіз жүйесі қызметкердің кəсіби қасиеттерін 
бағалау жəне олардың түпкі нəтижеге үлестерінің қағидаттары мен өлшемшарттарына 
байланысты еңбекақыны төлеуге арналған қаражатты үлестік бөлуге негізделеді;

4) толық емес жұмыс уақыты – Еңбек кодексінде белгiленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, 
оның iшiнде: толық емес жұмыс күнi, яғни күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының 
нормасын азайту; толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын 
қысқарту; бiр мезгiлде күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту жəне 
жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту.

2. Статистикалық нысандарды өзінің тұрған жері бойынша заңды тұлғалардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері, егер оларға заңды тұлғалардың статистикалық нысандарды 
тапсыру бойынша өкілеттіктері берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелерде осындай өкілеттіктер болмаған жағдайда статистикалық 
нысандарды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлғалар ұсынады.

Өз қызметін екі немесе одан да көп облыс аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар, 
статистикалық нысанды əрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде тапсырады, яғни деректер 
қызмет жүзеге асырылатын жер бойынша көрсетіледі.

Заңды тұлғаға іріктемелі зерттеу үшін қызметкерлердің тізімін өз бетінше қалыптастыруға 
құқық беріледі:

шағын кəсіпорындарда, кəсіпорындар өлшемділігінің жіктеуіші бойынша кəсіпкерлік 
қызметпен айналысатындарды қоспағанда (бұдан əрі – КӨЖ) (КӨЖ 101-160) барлық 
қызметкерлер іріктемеге жатады (яғни жаппай есепке алу қолданылады);

орта кəсіпорындарда (КӨЖ 215-225) əрбір екінші қызметкер іріктемеге жатады; 
ірі кəсіпорындарда (КӨЖ 305-311) əрбір оныншы қызметкер іріктемеге жатады; 
қызметкерлерінің саны 5000-нан асатын ірі кəсіпорындарда əрбір елуінші қызметкер 

іріктеуге жатады.
Қызметкерлерді іріктеу үшін саралау табельдік нөмірге сəйкес жүргізіледі. 
3. Осы статистикалық нысан есепті кезеңнің сəуір айына толтырылады.
Деректер жұмыс берушінің актілері жəне алғашқы есеп құжаттамасының біріздендірілген 

нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын тоқтату 
туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақыты есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем 
тізімдемелерінің негізінде толтырылады.

Статистикалық нысанда жынысы бойынша, жасы бойынша, қызметкердің лауазымы (кəсібі) 
бойынша, білім деңгейі бойынша, еңбекақыны төлеу түрі бойынша, қызметкердің жалақы қоры 
жəне жұмыспен өтелген сағаты бойынша деректер толтырылады.

4. Кəсіпорын (ұйым) туралы деректерді толтырған кезде 1-бөлімде заңды тұлғаның 
(бөлімшенің) оның тіркелген жеріне қарамастан нақты орналасқан орны Əкімшілік-аумақтық 
объектілер жіктеуіші (ƏАОЖ) бойынша жəне іске асыратын экономикалық қызмет түрі (ЭҚЖЖ) 
көрсетіледі.

5. Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) бойынша 
деректерді 2-бөлімде толтыру кезінде жұмысқа формалды тіркелуі бар қызметкерлердің 
жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны ескеріледі.

6. Қызметкерлердің нақты құрамын іріктеген кезде міндетті түрде іріктемеге ұйымдардың 
басшыларын қоса алғанда, басқарудың барлық деңгейіндегі басшылар (өкілдер) кіреді.

7. Іріктемелі зерттеуде міндетті түрде екі жыныстағы қызметкерлер ескеріледі. Егер тізімді 
қалыптастырған кезде тек бір жыныстағы қызметкерлер түссе, онда басқа жыныстың өкілін 
қосумен тізім қайта қалыптастыруға жатады. 

8. Қызметкерлердің атқаратын лауазымы (кəсібі) туралы деректер бойынша 3-бөлімде 
толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Техникалық 
реттеу жəне метрология комитеті Төрағасының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130-од 
«Стандарттаудың кейбір мəселелрі туралы» бұйрығымен бекітілген жəне қолданысқа енгізілген 
(ҚР МЖ 01-2017) Қазақстан Республикасы қызметтерінің мемлекеттік жіктеуішіне сəйкес 
лауазым (кəсіп) атауы жəне коды көрсетіледі. Кəсіптерді (лауазымдарды) кодтағанда жəне 
атағанда кодтаудың бес белгісі пайдаланылады.

Қызметкерлердің білім деңгейі туралы деректер «Білім туралы» Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сəйкес көрсетіледі. 

Осы статистикалық нысанда білім деңгейі келесі мағынаны білдіреді:
1.1 – жалпы орта білімі бар қызметкерлер. Оларға жалпы білім беру мектептерін, 

шағын жинақталған мектептерді, гимназияларды, лицейлерді, бейiндiк мектептерді 
аяқтаған адамдар жатады.

1.2 – техникалық жəне кəсіптік білімі бар қызметкерлер. Оған училищелерді, 
колледждерді, кəсіптік лицейлерді, кəсіптік техникалық мектепті, техникум жəне 
жоғары техникалық мектепті негізгі орта жəне жалпы орта білім базасында аяқтаған 
адамдар жатады.

2 – жоғары білімі бар қызметкерлер. Оған жоғары оқу орнын, оның ішінде 
ұлттық зерттеу университетін, ұлттық жоғары оқу орнын, зерттеу университетін, 
университетті, академияны, институты жəне оларға теңестірілгендерді (консервато-
риялар, жоғары мектеп, жоғары училище) аяқтаған адамдар жатады;

3 – жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар қызметкерлер. Оған резидентураны, 
магистратураны жəне докторантураны аяқтаған адамдар жатады;

«Еңбекақы төлеу түрі» бойынша бағанды толтырғанда «тарифтік» жəне «тарифсіз» 
еңбекақы төлеу түрінің жүйесі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан 
əрі - Еңбек кодексі) сəйкес көрсетіледі. 

Қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жүйесі ұжымдық шарттар, еңбек шарты жəне 
жұмыс беруші актісінің талаптарымен анықталады.

Қызметкерлердің жалақы қоры бойынша деректерді толтырған кезде олардың 
қаржыландыру көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан, салықтар жəне 
басқа ұстап қалулар (табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары) ескерілген 
қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың есептеген жиынтық ақшалай 
қаражатының, сондай-ақ ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттары 
(лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер), қосымша төлемдер, үстеме 
ақылар, сыйлықақылар жəне өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) 
көрсетіледі.

Бір ұйымда екі жəне одан да көп лауазымды (кəсіпті) қоса атқарған қызметкер 
негізгі жəне қоса атқарған лауазымдары (кəсіптері) бойынша жалақысының жалпы 
сомасына сүйене отырып, есепте бір рет көрсетіледі.

9. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге 
асырылады.

10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1-бөлім «Кəсіпорын (ұйым) бойынша деректерді көрсетіңіз»:
Барлық ұяшықтарды міндетті түрде респонденттер толтырады.
2-бөлім «Есепті кезеңге қызметкерлердің нақты санын көрсетіңіз, адам»:
2 жол ≥ 2.1 жолдан.
3-бөлім «Кəсіпорын (ұйым) қызметкерлері бойынша деректерді көрсетіңіз»:
егер 2,3,4,5,5а,6,6а,7,8,9,10,11-бағандар > 0, онда жолдар барлық бағандар бойынша 

міндетті түрде толтырылады.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді   экономика министрлігі Статистика
              комитеті төрағасының 
Жалпымемлекеттік статистикалық        2017 жылғы 14 қарашадағы
байқаудың статистикалық нысаны     №171 бұйрығына 13-қосымша
    

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Статистикалық нысан коды 252101075  Халықтың жұмыспен қамтылуын
    іріктемелі зерттеу сауалнамасы
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3. Елді мекен типінің коды (1 - қала, 2 – ауыл) ..............................................................................

4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше _________________________________________________

5. Үйдің № ........................................................................................................................

6. Пəтердің № ……......................................................................................................
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Ескертпе:
Мұнда жəне будан əрі: 1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

Үй шаруашылығы жəне оның мүшелері туралы мəліметтер
Сұраққа 
көшу

1. Сіздің үй шаруашылығыңызда қанша адам тұрады?
(сұрақ тек бірінші сұралған респондентке қойылады)
Барлығы _________ адам

 олардың ішінде:
1. 0-5 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______адам, əйелдер ______ адам
2. 6-9 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______ адам, əйелдер ______ адам

3. 10-14 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______ адам, əйелдер ______ адам
 4. 15 жас ______ адам
 5. 16-72 жас ______ адам
 6. 73 жас жəне одан асқан _____ адам →2

Назар аударыңыз: Бұдан əрі сұрақтарға 15 жастағы жəне одан асқан жастағы респон-
денттер жауап береді.
2. Жынысы

1. Еркек 1 1 1 1 1 →3
2. Əйел 2 2 2 2 2 →3

3. Үй шаруашылығы иесіне Сіздің туыстық 
қатысыңыз (туыстық байланыс)
1. Үй шаруашылығының иесі (бірінші сұралған 
адам)

1 1 1 1 1 →4

2. Күйеуі, əйелі 2 2 2 2 2 →4
3. Ұлы, қызы 3 3 3 3 3 →4
4. Əкесі, анасы 4 4 4 4 4 →4
5. Ағасы/інісі, əпкесі/сіңлісі 5 5 5 5 5 →4
6. Атасы, əжесі 6 6 6 6 6 →4
7. Немересі 7 7 7 7 7 →4
8.Туыстықтың басқа деңгейі 8 8 8 8 8 →4
9. Туыс емес (туыстық жоқ) 9 9 9 9 9 →4

4. Туған күні
 Жылы
Айы
Күні (саны) →5
5. Отбасылық жағдайы
1. Ешқашан некеде тұрмаған 1 1 1 1 1 →6
2. Некеде тұр 2 2 2 2 2 →6
3. Тұл ер, жесір əйел 3 3 3 3 3 →6
4 Ажырасқан 4 4 4 4 4 →6
6. Сіздің қандай біліміңіз бар?
1. Бастауыш білімім жоқ 1 1 1 1 1 →7
2. Бастауыш білім 2 2 2 2 2 →7
3. Негізгі орта білім 3 3 3 3 3 →7
 4. Жалпы орта білім 4 4 4 4 4 →7
5. Бастауыш кəсіптік білім 5 5 5 5 5 →7
6. Орта кəсіптік (арнайы) білім 6 6 6 6 6 →7
7. Аяқталмаған жоғары білім 7 7 7 7 7 →7
8. Жоғары білім 8 8 8 8 8 →7
9. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 9 9 9 9 9 →7
7. 0-ден 3 жасқа дейінгі балаларыңыз бар ма? 
 1. Иə 1 1 1 1 1 →8
 2. Жоқ 2 2 2 2 2 →1 

Сауал-
нама. 
Негізгі 
сұрақ-
нама

8. Қазіргі уақытта осы 0-ден 3 жасқа дейінгі 
баларыңыз сізбен бірге тұра ма?
 1. Иə 1 1 1 1 1 →1 

Сауал-
нама. 
Негізгі 
сұрақ-
нама

 2. Жоқ 2 2 2 2 2

Сауалнама. Негізгі сұрақнама
1. Сіз қай елдің азаматысыз?

1. Қазақстан 1 1 1 1 1 →2
2. ТМД2 елдері 2 2 2 2 2 →2
3. ТМД-дан тыс елдер 3 3 3 3 3 →2

2. Сіз осы елді мекенде туғаннан бері 
тұрасыз ба?

 1. Иə 1 1 1 1 1 →6
 2. Жоқ 2 2 2 2 2 →3

3. Қазіргі тұрған орныңызға келген 
уақытыңыз (мұнда тұруға қашан келдіңіз?)

Жылы
Айы →4

4. Cіз қай мемлекеттің тумасысыз?
1. Қазақстан 1 1 1 1 1 →5
2. ТМД елдері 2 2 2 2 2 →5
3. ТМД-дан тыс елдер 3 3 3 3 3 →5

5.  Сіз соңғы 10 жыл ішінде (Сізге 
қатыстысын көрсетіңіз):

1. Көрсетілген жерде тұрақты тұрдым 1 1 1 1 1 →6
2. Бір облыс ішінде қаладан ауылдық жерге 
қоныс аудардым

2 2 2 2 2 →6

3. Облыс шегінде қаладан қалаға қоныс 
аудардым

3 3 3 3 3 →6

4. Облыс шегінде ауылдық жерден ауылдық 
жерге қоныс аудардым

4 4 4 4 4 →6

5. Бір облыс ішінде ауылдық жерден 
ауылдық жерге қоныс аудардым

5 5 5 5 5 →6

6. Қаладан ауылдық жерге басқа облыстан 
көшіп келдім

6 6 6 6 6 →6

7. Ауылдық жерден қалаға басқа облыстан 
көшіп келдім

7 7 7 7 7 →6

8. Қазақстан Республикасының ішінде 
қаладан қалаға қоныс аудардым

8 8 8 8 8 →6

9. Қазақстан Республикасы ішінде ауылдық 
жерден ауылдық жерге қоныс аудардым

9 9 9 9 9 →6

10. Басқа елден оралмандар иммигра-
циясының квотасы бойынша көшіп келдім

10 10 10 10 10 →6

11. Басқа елден босқын ретінде көшіп 
келдім

11 11 11 11 11 →6

12. Басқа елден еңбек мигранты ретінде 
көшіп келдім

12 12 12 12 12 →6

Ескертпе:
2 Мұнда жəне бұдан əрі ТМД - Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы.

13. Басқа елден отбасыма қайта 
қосылу үшін көшіп келдім

13 13 13 13 13 →6

14. Басқа 99 99 99 99 99 →6
1. Жұмыспен қамтылу

(осы бөлімдегі барлық сұрақтар өткен аптаға қатысты)
6. Сіз заттай не ақшалай та-
быс табу үшін өткен аптада ең 
болмағанда 1 сағат қандай да бір 
жұмыс атқардыңыз ба немесе 
қандай да бір кəсіппен (түрлі 
қызмет көрсетуді қоса алғанда) 
шұғылдандыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →7
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →7
7. Сіз заттай не ақшалай та-
быс табу үшін өткен аптада 
ең бол мағанда 1 сағат үйде 
(жеке аула ңыздағы жұмыстан 
басқа) қандай да бір жұмыс 
атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →8
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →8
8. Сіз өткен аптада ең 
болмағанда 1 сағат тауарлар-
ды өндіру/өткізу немесе қызмет 
көрсетуге (көлік, білім беру, 
медициналық, өзге де) байланы-
сты қандай да бір ақы төленетін 
жұмыс атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →9
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →9
9. Сіздің өткен аптада кездейсоқ 
немесе уақытша табыстарыңыз 
болды ма (жұмыспен қамту 
органдары арқылы жұмысты 
қосқанда)? 
 1. Иə 1 1 1 1 1 →10
 2. Жоқ 2 2 2 2 2 →10
10. Сіз өткен аптада ең 
болмағанда 1 сағат жеке 
аулаңызда (үй іргесіндегі 
учаскеде, саяжайда) ауыл 
шаруашылығы өнімін өндірумен 
байланысты қандай да бір 
жұмыс атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →11
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →13
11. Жеке аулада (үй іргесіндегі 
учаскеде,  саяжайда) тікелей 
немесе өңдеу жолымен алынған 
өнім пайдаланылды ма?
1. Тек өз тұтынуымыз үшін 1 1 1 1 1 →12
2. Ішінара тұтыну үшін, айырбастау 
(сату) үшін

2 2  2 2 2 →13

3.Тек айырбас (сату) үшін 3 3  3 3 3 →13
12. Сіз жеке аулаңызда (үй 
іргесіндегі учаскеде, саяжайда) 
қанша уақыт жұмыс істедіңіз? 
1. Аптадағы күн саны

2. Аптадағы сағат саны →13
Назар аударыңыз: Жеке аулада (үй іргесіндегі, саяжай учаскесінде) жұмыс істеген 

уақыт 16-сұрақтағы барлық сағаттардың жалпы сомасына қосылуы тиіс.
13. Сіз заттай немесе ақшалай 
табыс табу мақсатында 
өткен аптада ең болмағанда 
1 сағат туысыңыздың 
немесе танысыңыздың жеке 
ауласында қандай да бір жұмыс 
атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →14
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →14
14. Сіз өндірісте оқушы немесе 
тағылымдамадан өтуші ретінде 
өткен аптада жұмыс атқардыңыз 
ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →15
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →16
15. Сіз осы жұмыс үшін ақшалай 
немесе заттай түрде сыйақы 
алдыңыз ба
1. Иə 1 1 1 1 1 →16
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →16

Назар аударыңыз: Егер 6-13, 15-сұрақтардың барлығына «Жоқ» деп жауап берсе, онда 
17-сұраққа көшу қажет. Егер 6-13, 15-сұрақтардың тек біреуіне ғана «Иə» деп жауап берсе, 

онда 16-сұрақты қою керек.
16. Сіз өткен аптада өзіңіз 
көрсеткен жұмысты қанша 
уақытта орындадыңыз? (жалпы 
жиынтығы көрсетілсін)
1) Аптадағы күн саны
2) Аптадағы сағат саны →18

Егер 0 
(нөл) сағат 

→17
17. Сіздің өткен аптада еңбек де-
малысы, науқастану, маусымдық 
жұмыстар, кəсіпкерлік қызметтің 
уақытша тоқтатылуы, қолайсыз 
ауа-райы жағдайлары жəне тағы 
басқа себептерге байланысты 
жұмыста уақытша болмаған 
жұмысыңыз (жеке ауладағы 
жұмысты қоспағанда) болды ма?
1. Иə 1 1 1 1 1 →18
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →62

2. Өткен апта ішіндегі негізгі жұмыс (қызмет) 
18. Сіздің негізгі қызметіңіздің 
(жұмысыңыздың) мəртебесін 
төмендегі санаттардың қайсысы 
дұрыс сипаттай алады?
1. Ұйымда жалдану бойынша 
жұмыс

1 1 1 1 1 →19

2. Жеке тұлғаларда жалдану бой-
ынша жұмыс

2 2 2 2 2 →19

3. Шаруа немесе фермер 
қожалығында жалдану бойын-
ша жұмыс

3 3 3 3 3 →19

4. Көрсетілетін қызметтерге 
азаматтық-құқықтық сипаттағы 
шарт бойынша жұмыс 

4 4 4 4 4 →19

5. Өзін өзі жұмыспен қамтыған 
қызметкерлер (өз есебінен жұмыс 
істейтіндер)

5 5 5 5 5 →25

6. Жұмыс беруші 6 6 6 6 6 →25
7. Отбасылық кəсіпорындардың 
(шаруашылықтардың) еңбекақы 
төленбейтін жұмыскерлері

7 7 7 7 7 →26

8. Өндірістік кооператив мүшелері 8 8 8 8 8 →26
9. Жеке қосалқы шаруашылықта 9 9 9 9 9 →26
19. Сіз жұмысқа шарты немесе 
ауызша уағдаластық бойынша 
қабылдандыңыз ба?
1. Жазбаша шарт бойынша 1 1 1 1 1 →20
2. Ауызша уағдаластық бойынша 2 2 2 2 2 →20
20. Сіздің жұмыс берушіңіз неме-
се Сіз өзіңіз зейнетақы қорына, 
əлеуметтік сақтандыру қорына, 
əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына аударымдар 
жəне (немесе) жарналар 
аударасыздар ма?

 

1. Иə 1 1 1 1 1 →21
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →21

3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →21

21. Сізге жұмыс берушіңіз 
ақы төленетін жылдық 
еңбек демалысын немесе 
пайдаланылмаған еңбек 
демалысыңыз үшін өтемақы 
бере ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →22
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →22

3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →22
22. Сіз қалай ойлайсыз, 
науқастанып қалған немесе 
жарақаттанған жағдайда жұмыс 
беруші Сізге уақытша еңбекке 
жарамсыздық бойынша (еңбекке 
жарамсыздық парағы негізінде) 
əлеуметтік жəрдемақы төлей ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →23
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →23
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →23
23. Сіз жұмыс істейтін ұйымның/ 
жеке кəсіпкердің меншік 
нысанын атаңыз? 
1. Мемлекеттік меншік 1 1 1 1 1 →24
2. Жеке меншік 2 2 2 2 2 →24
3. Шет меншігі 3 3 3 3 3 →24
24. Сіздің негізгі жұмысыңыз 
болды:
1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша 
(тұрақты)

1 1 1 1 1 →26

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша 
(уақытша)

2 2 2 2 2 →26

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт 
бойынша

3 3 3 3 3 →26

4. Кездейсоқ 4 4 4 4 4 →26
5. Маусымдық 5 5 5 5 5 →26

Назар аударыңыз: 25-сұраққа 18-сұрақтың 5-6-кодтарын белгілеген респонденттер 
жауап береді.

25. Сіз өзіңіз еңбек қызметін 
жүзеге асырдыңыз ба не-
месе кəсіпкерлік қызметпен 
айналыстыңыз ба:
1. Тұрақты негізде тартыла-
тын ақы төленетін жалдамалы 
қызметкерлермен

1 1 1 1 1
→26

2. Аракідік тартылатын 
ақы төленетін жалдамалы 
қызметкерлермен 

2 2 2 2 2
→26

3. Ақы төленбейтін жалдамалы 
қызметкерлерсіз 3 3 3 3 3 →26

26. Сіз қазіргі жұмыс орныңызда 
(айналысатын іс) қанша 
уақыттан бері жұмыс істейсіз?
1. 6 айдан аз 1 1 1 1 1 →27
2. 6-дан 12 айға дейін 2 2 2 2 2 →27
3. 1-ден 3 жылға дейін 3 3 3 3 3 →27
4. 3-тен 5 жылға дейін 4 4 4 4 4 →27
5. 5 жылдан астам 5 5 5 5 5 →27
27. Сіздің негізгі жұмыстағы жұмыс 
орныңыз:
1. Жеке меншік үй 1 1 1 1 1 →28
2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің 
үйі

2 2 2 2 2 →28

3. Ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, 
бюро, ателье жəне басқалар (үйден 
бөлек)

3 3 3 3 3 →28

4. Ферма немесе жер учаскесі 4 4 4 4 4 →28
5. Құрылыс алаңы 5 5 5 5 5 →28
6. Ашық базар немесе көшедегі жай-
ма сауда

6 6 6 6 6 →28

7. Қосалқы шаруашылық (жеке 
ауладағы)

7 7 7 7 7 →28

8. Жеке автокөлік құралы 8 8 8 8 8 →28
9. Тұрақты орным жоқ 9 9 9 9 9 →28
10. Басқа 99 99 99 99 99 →28
28. Сіз негізгі жұмысты орындадыңыз: 
1. Ұйымда (заңды тұлға) 1 1 1 1 1 →29
2. Жеке кəсіпкерлік бойынша 
(қызметкерлер жалдаумен)

2 2 2 2 2 →29

3. Шаруа немесе фермер 
қожалығында

3 3 3 3 3 →29

4. Дара кəсіпкерлік негізінде 
(қызметкерлер жалдаусыз)

4 4 4 4 4 →29

(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

1 сағатқа 
дейiн 1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 

артық 

(Жалғасы 27-бетте) 
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5. Жеке адамдарда үй 
шаруашылығында жалдануы бой-
ынша

5 5 5 5 5 →29

6. Жеке қосалқы шаруашылықта 6 6 6 6 6 →31
29. Сіз негізгі жұмыс істейтін меке-
ме, кəсіпкерлік қызмет салық ор-
гандарында тіркелген бе? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →30
2. Тіркеуді ресімдеу сатысында 2 2 2 2 2 →30
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →30
4. Жоқ 4 4 4 4 4 →30
30. Өндірістік бірлікте (ұйымда, 
жеке кəсіпкерлікте) Сізді қосқанда 
қанша адам жұмыс істеді?
1. 5 адамнан аз 1 1 1 1 1 →31
2. 6 адамнан 10 адамға дейін 2 2 2 2 2 →31
3. 11 адамнан 20 адамға дейін 3 3 3 3 3 →31
4. 21 адамнан 50 адамға дейін 4 4 4 4 4 →31
5. 51 адамнан 100 адамға дейін 5 5 5 5 5 →31
6. 101 адамнан 250 адамға дейін 6 6 6 6 6 →31
7. 251 адамнан 500 адамға дейін 7 7 7 7 7 →31
8. 501 адам жəне одан көп 8 8 8 8 8 →31
31. Сіз өткен аптада негізгі жұмыс істеген ұйым, жеке кəсіпкерлік қызметінің басым 
түрлерін атауыңызды өтінемін?
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне экономикалық қызмет 
түрінің кодын қойыңыз) 3.
1-респондент   
2-респондент   
3-респондент   
4-респондент   
5-респондент   

→32
32. Өткен аптада Сіз негізгі жұмысыңыз бойынша қандай лауазымға ие болдыңыз 
немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз?
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне Қызметтер жіктеуішінің 
кодын қойыңыз) 4.
1-респондент   
2-респондент   
3-респондент   
4-респондент   
5-респондент   

→33
33. Сіздің жұмысыңыз қай 
аумақта орналасқан?
1. Тұрған (тіркелген) жеріңізде 1 1 1 1 1 → 36
2. Облыс орталығында 2 2 2 2 2 → 34
3. Осы облыстың аумағында 3 3 3 3 3 → 34
4. Басқа облыста 4 4 4 4 4 → 34
5. Басқа мемлекетте 5 5 5 5 5 →36
34. Сіз жұмыс істейтін қала немесе ауданның атауын атаңыз
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне ƏАОЖ кодын қойыңыз)
1-респондент   
2-респондент   

Ескертпе:
3Мұнда жəне бұдан əрі көрсеткіштерді кодтау жалпымемлекеттік статистикалық 
байқауының осы статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықтың 1-қосымшасына 
сəйкес жүргізіледі.
4 Кəсіп коды http://www.enbek.gov.kz/ru/node/243262 сайтында орналасқан Ұлттық 
қызметтер жіктеуішіне сəйкес толтырылады бұдан əрі - Қызметтер жіктеуіші)
3-респондент  
4-респондент  
5- респондент 

→35
35. Сіз үйіңізге қаншалықты жиі 
барасыз?
1. Күнде 1 1 1 1 1 →36
2. Аптасына бір рет 2 2 2 2 2 →36
3. Айына 1-2 рет 3 3 3 3 3 →36
4. Айына 1 реттен кем 4 4 4 4 4 →36
36. Сіз оқу нəтижесінде алған 
мамандығыңыз бойынша жұмыс 
істейсіз бе?

→37

1. Иə 1 1 1 1 1 →37
2. Жоқ 2 2 2 2 2
3. Оқымаған 3 3 3 3 3 →37
37. Сіз орындайтын жұмыс сіздің 
біліктілігіңізге сəйкес пе?

→38

1. Иə 1 1 1 1 1 →38
2. Жоқ, ол менің біліктілігімнен 
төмен

2 2 2 2 2 →38

3. Жоқ, ол менің біліктілігімнен 
жоғары

3 3 3 3 3 →38

4. Жоқ, біліктілігім сондай, тек 
басқа салада

4 4 4 4 4 →38

38. Сіз өткен аптада өзіңіздің 
негізгі жұмысыңызда нақты 
қанша сағат жұмыс істедіңіз? 
(егер жұмыс істемесеңіз «0» деп 
көрсетіңіз):
1. Аптадағы күн саны
2. Өткен аптада атқарылған 
сағаттардың жалпы саны

→39

если 0 (ноль) 
часов-→40 
Если =>40 
часов →43

Назар аударыңыз: 39-сұраққа өткен аптада жұмыс істеген сағаттарының жалпы саны 
(38-сұрақ) 40 сағаттан аз деп белгілеген респонденттер жауап береді. 

39. Сіз негізгі жұмыста өткен 
аптада 40 сағаттан аз жұмыс 
істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз:
1. Жұмыс уақытының заңнамамен 
белгіленген ұзақтығы

1 1 1 1 1 →43

2. Əкімшіліктің, жұмыс берушінің бас-
тамасы бойынша

2 2 2 2 2 →43

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ 3 3 3 3 3 →43
4. Балаға, науқас адамға күтім 4 3 3 3 3 →43
5. Денсаулық жағдайына байланысты 5 4 4 4 4 →43
6. Басқа (екінші) жұмысым бар 6 5 5 5 5 →43
7. Табысым жеткілікті 7 7 7 7 7 →43
8. Білім алудамын (институтта, 
курстарда)

8 8 8 8 8 →43

9. Оқу демалысы, кəсіптік даярлық 9 9 9 9 9 →43
10. Жыл сайынғы еңбек демалысы, 
мерекелік күндер

10 10 10 10 10 →43

11. Қолайсыз ауа-райы 11 11 11 11 11 →43
12. Икемді (сырғымалы) кесте 12 12 12 12 12 →43
13. Отбасылық (жеке) жағдайлар 
бойынша

13 13 13 13 13 →43

14. Басқа 99 99 13 13 13 →43
40. Сіз өткен аптада жұмыста 
(айналысатын іс) неге уақытша 
болмадыңыз?
1. Жыл сайынғы еңбек демалысы, 
мерекелік күндер

1 1 1 1 1 →43

2. Əкімшіліктің, жұмыс берушінің 
бастамасы бойынша

2 2 2 2 2 →41

3. Жүктілікке жəне босану бойын-
ша демалыс

3 3 3 3 3 →43

4. Бала күтіміне бойынша демалыс 4 4 4 4 4 →42
5. Оқу демалысы, кəсіптік даярлық 5 5 5 5 5 →41
6. Отбасылық (жеке) жағдайлар 
бойынша

6 6 6 6 6 →41

7. Денсаулық жағдайына бай-
ланысты 

7 7 7 7 7 →43

8. Маусымдық сипаттағы (маусым 
емес) жұмыс

8 8 8 8 8 →41

9. Қызметті уақытша тоқтату 
(қолайсыз ауа райы, авария, ақау 
жəне басқа да себептер)

9 9 9 9 9 →41

10. Вахталық жұмыс тəртібі, еркін 
жұмыс кестесі

10 10 10 10 10 →43

11.Басқа  99  99  99  99  99 →41
41. Өткен аптаның соңында 
Сіздің жұмыс орныңызда 
болмауыңыздың жалпы 
ұзақтығы қандай?
1. 3 айдан аз 1 1 1 1 1 →43
2. 3 ай немесе одан артық 2 2 2 2 2 →42
42. Жұмыста болмаған кезде өз 
жалақыңыздың ең болмағанда 
40% аласыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →43
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →43

3. Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (айналысатын іс)
43. Сіздің өткен аптада ең болмағанда 
1 сағат негізгі жұмысыңыздан 
басқа ақшалай немесе заттай та-
быс табу мақсатында өзге қосымша 
жұмысыңыз, демалыс күндердегі, түнгі 
уақыттағы жұмысыңыз болды ма? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →44
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →58
44. Сіз қосымша жұмысыңызда өткен 
аптада нақта қанша сағат жұмыс 
істедіңіз?
1. Аптадағы күн саны
2. Өткен аптада атқарылған сағаттардың 
жалпы саны 

→45

45. Сіздің қосымша жұмысыңыз (айна-
лысатын ісіңіз) болды:
1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс 1 1 1 1 1 →46
2. Жеке тұлғаларда жалдану бойынша 
жұмыс

2 2 2 2 2 →46

3. Шаруа немесе фермер қожалығында 
жалдану бойынша жұмыс

3 3 3 3 3 →46

4. Көрсетілетін қызметтерге азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс 

4 4 4 4 4 →46

5. Өзін өзі жұмыспен қамтыған 
қызметкерлер (өз есебінен жұмыс 
істейтіндер)

5 5 5 5 5 →52

6. Жұмыс беруші 6 6 6 6 6 →52
7. Отбасылық кəсіпорындардың 
(шаруашылықтардың) еңбекақы 
төленбейтін жұмыскерлері

7 7 7 7 7 →52

8. Өндірістік кооператив мүшелері 8 8 8 8 8 →52
9. Жеке қосалқы шаруашылықта 9 9 9 9 9 →52
46. Сіз қосымша жұмысқа шарты 
бойын ша немесе уағдаластық бойын-
ша қабылдандыңыз ба?
1. Жазбаша шарт бойынша 1 1 1 1 1 →47
2. Ауызша уағдаластық бойынша 2 2 2 2 2 →47
47. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс 
берушіңіз немесе Сіз өзіңіз зейнетақы 
қорына, əлеуметтік сақтандыру 
қорына, əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына аударымдар жəне 
(немесе) жарналар аударасыздар ма?
1. Иə 1 1 1 1 1 →48
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →48
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →48
48. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс 
берушіңіз ақы төленетін жылдық еңбек 
демалысын немесе пайдаланылмаған 
еңбек демалысыңыз үшін өтемақы 
бере ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →49
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →49
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →49
49. Сіз қалай ойлайсыз, қосымша 
жұмыста науқастанып қалған немесе 
жарақаттанған жағдайда жұмыс беруші 
Сізге уақытша еңбекке қабілетсіздік 
бойынша (еңбекке жарамсыздық 
парағы негізінде) əлеуметтік 
жəрдемақы төлей ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →50
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →50
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →50

50. Сіз қосымша жұмыс істеген 
ұйымның меншік нысанын атаңыз?
1. Мемлекеттік меншік 1 1 1 1 1 →51
2. Жеке меншік 2 2 2 2 2 →51

3. Шет меншігі 3 3 3 3 3 →51
51. Сіздің қосымша жұмысыңыз болды:
1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша 
(тұрақты)

1 1 1 1 1 →52

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша 
(уақытша)
3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт 
бойын ша
4. Кездейсоқ

2
3

2
3

2
3

2
3
4

2
3

→52
→52

4 4 4 4 →52

5. Маусымдық 5 5 5 5 5 →52
52. Сіздің қосымша қызметтегі жұмыс 
орныңыз:
 1. Жеке меншік үй 1 1 1 1 1 →53
2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі 2 2 2 2 2 →53
3. Ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, 
ателье жəне басқалар (үйден бөлек)

3 3 3 3 3 →53

 4. Ферма немесе жер учаскесі 4 4 4 4 4 →53
 5. Құрылыс алаңы 5 5 5 5 5 →53
 6. Ашық базар немесе көшедегі жай-
ма сауда

6 6 6 6 6 →53

7. Қосалқы шаруашылық (жеке ауладағы) 7 7 7 7 7 →53
8. Жеке автокөлік құралы 8 8 8 8 8 →53
9. Тұрақты орным жоқ 9 9 9 9 9 →53
10. Басқа 99 99 99 99 99 →53
53. Сіз қосымша жұмысты 
орындадыңыз: 
1. Ұйымда (заңды тұлға) 1 1 1 1 1 →54
2. Жеке кəсіпкерлік бойынша 
(қызметкерлер жалдаумен) 

2 2 2 2 2 →54

3. Шаруа немесе фермер қожалығында 3 3 3 3 3 →54
4. Дара кəсіпкерлік негізінде 
(қызметкерлер жалдаусыз)

4 4 4 4 4 →54

5. Жеке адамдарда үй шаруашылығында 
жалдануы бойынша

5 5 5 5 5 →54

6. Жеке қосалқы шаруашылықта 6 6 6 6 6 →55
54. Сіз қосымша жұмыс істеген мекеме 
(ұйым, кəсіпкерлік қызмет) салық ор-
гандарында тіркелген бе? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →55
2. Тіркеуді ресімдеу сатысында 2 2 2 2 2 →55
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →55
4. Жоқ 4 4 4 4 4 →55
55. Сіз өткен аптада қосымша жұмыс істеген ұйым, жеке кəсіпкерлік қызметінің 
басым түрлерін атауыңызды өтінемін.
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне экономикалық қызмет 
түрінің кодын қойыңыз).
1-респондент   
2-респондент   
3-респондент   
4-респондент   
5-респондент   

→56
56. Сіз қосымша жұмысыңызда қандай лауазымға ие болдыңыз немесе қандай 
мамандық бойынша жұмыс істедіңіз (Сіздің қосымша жұмысыңыз неден тұрды)?
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне Қызметтер жіктеуіші бойын-
ша кодты қойыңыз).
1-респондент   
2-респондент   
3-респондент   
4-респондент   
5-респондент   

→58
4. Жұмыспен қамтылмау. Соңғы 4 апта ішінде жұмыс (жұмыспен қамтылу) іздеу

57. Өткен аптада Сіз қандай себептер-
мен қандай да бір жұмыспен немесе 
қандай да бір экономикалық қызметпен 
қамтылмадыңыз? 
1. Ұйымның таратылуына (банкрот болуы-
на) байланысты жұмыстан босату

1 1 1 1 1 →58

2. Штаттың қысқаруына байланысты 
жұмыстан босату

2 2 2 2 2 →58

3. Өз еркі бойынша жұмыстан босату 3 3 3 3 3 →58
4. Шарт (келісім, келісімшарт) мерзімінің 
аяқталуына байланысты жұмыстан босату

4 4 4 4 4 →58

5. Кəсіпкерлік қызметтің аяқталуы 5 5 5 5 5 →58
6. Үй шаруашылығымен айналысу 6 6 6 6 6 →58
7. Зейнеткерлікке шығу 7 7 7 7 7 →58
8. Оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыстың 
табылмауы

8 8 8 8 8 →58

9. Оқу (күндізгі нысан) 9 9 9 9 9 →58
10. Жұмысты табу мүмкіндігі жоқ 10 10 10 10 10 →58
11. Жұмыс істеуге қажеттілік жоқ 11 11 11 11 11 →58
12. Денсаулық жағдайына байланысты 12 12 12 12 12 →58
13. Маусымдық сипаттағы (маусым емес) 
жұмыс

13 13 13 13 13 →58

14. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша 14 14 14 14 14 →58
58. Сіз соңғы 4 апта ішінде жұмыс 
іздедіңіз бе?
1. Иə 1 1 1 1 1 →59
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →60
59. Сіз жұмысты (айналысатын істі) 
қалай іздедіңіз? (жауаптың бірнеше 
нұсқасын көрсетуге болады)
1. Халықты жұмыспен қамту жөніндегі 
мемлекеттік органдарға жүгіндім 

1 1 1 1 1 →61

2. Жеке жұмыспен қамту агенттіктеріне 
жүгіндім

2 2 2 2 2 →61

3. Баспасөзге, Интернетке хабарландыру  
бердім 

3 3 3 3 3 →61

4. Баспасөздегі, Интернеттегі хабарлан-
дырулар арқылы іздедім

4 4 4 4 4 →61

5. Кəсіби жəне əлеуметтік желілерге он-
лайн түйіндеме орналастырдым немесе 
жаңарттым 

5 5 5 5 5 →61

6. Достарыма, таныстарыма, туыстары-
ма жүгіндім 6 6 6 6 6

→61

7. Жұмыс берушімен тікелей байланыс-
тым 

7 7 7 7 7 →61

8. Өз жеке бизнесімді немесе фермамды 
ашу үшін жер телімін, үй-жай, жабдық, 
материалдар, ауылшаруашылық инвести-
цияларын іздедім

8 8 8 8 8 →61

9. Өз жеке ісімді немесе фермамды 
ашу үшін несие, рұқсат, лицензия алуға 
жүгіндім 

9 9 9 9 9 →61

10. Ештеңе істемедім 10 10 10 10 10 →61
11. Басқа 99 99 99 99 99 →61
60. Сіз неге соңғы 4 апта ішінде жұмыс 
іздемедіңіз? 
1. Жұмыс немесе бизнес алдым жəне 3 ай 
ішінде басталатыны туралы уағдаластым

1 1 1 1 1 →64

2. Мен түйіндеме жолдадым жəне содан 
жауап күтудемін 

2 2 2 2 2 →64

3. Жеке ісімді ашу үшін шаралар 
қабылдадым жəне жауабын күтудемін

3 3 3 3 3 →64

4. Маусымның басталуын күтудемін 4 4 4 4 4 →64

5. Денсаулық жағдайына байланысты 5 5 5 5 5 →64

6. Жұмысты қалай жəне қайдан іздеу ке-
рек екенін білмеймін

6 6 6 6 6 →64

7. Менің біліктілігіме сай жұмыс жоқ 7 7 7 7 7 →64

8. Ұзақ уақыт іздестіруден кейін жұмыс 
табудан күдер үздім

8 8 8 8 8 →64

9. Оқуды, дайындауды немесе кəсіптік 
қайта даярлауды аяқтау қажет

9 9 9 9 9 →64

10. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша 10 10 10 10 10 →64
11. Зейнеткерлікке шығу 11 11 11 11 11 →64
12. Үй шаруашылығымен айналысу 12 12 12 12 12 →64
13. Өзіме ұнайтын жұмысым бар (тек 
жұмысы барлар үшін жауаптың нұсқасы) 

13 13 13 13 13 →72

61. Сіз қанша уақыт жұмыс іздедіңіз?
1. 1 айдан аз 1 1 1 1 1 →62
2. 1-ден 3 айға дейін 2 2 2 2 2 →62
3. 3-тен 6 айға дейін 3 3 3 3 3 →62
4. 6-дан12 айға дейін 4 4 4 4 4 →62
5. 1-ден 3 жылға дейін 5 5 5 5 5 →62
6. 3 жыл жəне одан көп 6 6 6 6 6 →62
62. Сіз іздеген немесе тапқан жұмыс 
(табыс табатын іс), бұл:
1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс 1 1 1 1 1 →63
2. Жеке тұлғаларға жалдану бойынша 
жұмыс 

2 2 2 2 2 →63

3.Шаруа немесе фермер қожалығында  
жалдану бойынша жұмыс

3 3 3 3 3 →63

4. Көрсетілетін қызметтерге азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс 

4 4 4 4 4 →63

5. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
қызметкерлер (өз есебінен жұмыс 
істейтіндер)

5 5 5 5 5 →63

6. Жұмыс беруші 6 6 6 6 6 →63
7. Отбасылық кəсіпорындардың 
(шаруашылықтардың) еңбекақы 
төленбейтін жұмыскерлері

7 7 7 7 7 →63

8. Өндірістік кооператив мүшелері 8 8 8 8 8 →63
9. Жеке қосалқы шаруашылықта 9 9 9 9 9 →63
10. Кез келген жұмыс 10 10 10 10 10 →63
63. Қандай жұмыс режімі Сізге ыңғайлы?
1. Толық 1 1 1 1 1 →64
2. Ішінара 2 2 2 2 2 →64
3. Кез келген 3 3 3 3 3 →64
64. Егер Сізге қазір жұмыс ұсынса, онда 
жақын 2 апта ішінде ол жұмысқа кірісе 
аласыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →66
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →65
65. Сіз неге келесі 2 аптада неме-
се өткен апта ішінде жұмысқа кірісе 
алмадыңыз? 
1. Науқастану немесе жарақат алу, 
науқасты күтіп бағу

1 1 1 1 1 → 5-бөлім

2. Оқуды, дайындауды немесе кəсіптік 
қайта даярлауды аяқтау қажет

2 2 2 2 2 → 5-бөлім

3. Отбасылық (жеке) жағдайлар бойынша 3 3 3 3 3 → 5-бөлім
4. Басқа 99 99 99 99 99 → 5-бөлім

5. Бұрынғы қызмет
Назар аударыңыз: 5-бөлімнің сұрақтарына 6-сұрақтағы (1-бөлім. Жұмыспен қамту) 

2-кодты белгілеген «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы Заңының 

11-бабының 1-тармағында белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі 
респонденттер жауап береді. 

Басқалар → 6-бөлімнің 72-сұрағына өтеді.
66. Сіз осы уақытқа дейін бұрын 
жұмыс істедіңіз бе (табыс табатын 
қызмет)? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →67
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →67
67. Сіз қанша уақыт жұмыссыз 
болдыңыз? (жұмыспен 
қамтылмадыңыз)
1. 1 айдан аз 1 1 1 1 1 →68
2. 1-ден 3 айға дейін 2 2 2 2 2 →68
3. 3-тен 6 айға дейін 3 3 3 3 3 →68
4. 6-дан 12 айға дейін 4 4 4 4 4 →68
5. 1-ден 3 жылға дейін 5 5 5 5 5 →68
6. 3 жыл жəне одан көп 6 6 6 6 6 →68
7. Ешқашан жұмыс істемегенмін 7 7 7 7 7 →72
68. Сіз неліктен жұмыс істеуді 
тоқтаттыңыз? 
1. Ұйымның таратылуына (банкрот 
болуына), штаттың қысқаруына байла-
нысты жұмыстан босату

1 1 1 1 1 →69

2. Өз еркі бойынша жұмыстан шығару 2 2 2 2 2 →69
3. Шарт (келісім, келісімшарт) 
мерзімінің аяқталуына байланысты 
жұмыстан босату

3 3 3 3 3 →69

4. Басқа себептер бойынша жұмыстан 
босатылдым

4 4 4 4 4 →69

5. Кəсіпкерлік қызметтің аяқталуы 5 5 5 5 5 →69
6. Зейнеткерлікке шығу 6 6 6 6 6 →69
7. Отбасылық (жеке) жағдайлар 
бойын ша

7 7 7 7 7 →69

8. Денсаулық жағдайына байланысты 8 8 8 8 8 →69
9. Маусымдық сипаттағы (маусым 
емес) жұмыс

9 9 9 9 9 →69

10. Басқа 99 99 99 99 99 →69
69. Сіздің соңғы жұмыс орныңызда 
жұмыспен қамтылу мəртебеңіз 
қандай болды?
1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс 1 1 1 1 1 →70
2. Жеке тұлғаларға жалдану бойын-
ша жұмыс

2 2 2 2 2 →70

3. Шаруа немесе фермер қожалығында 
жалдану бойынша жұмыс

3 3 3 3 3 →70

4. Көрсетілетін қызметтерге 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт 
бойынша жұмыс 

4 4 4 4 4 →70

5. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
қызметкерлер (өз есебінен жұмыс 
істейтіндер)

5 5 5 5 5 →70

6. Жұмыс беруші 6 6 6 6 6 →70
7. Отбасылық кəсіпорындардың 
(шаруашылықтардың) еңбекақы 
төленбейтін жұмыскерлері

7 7 7 7 7 →70

8. Өндірістік кооператив мүшелері 8 8 8 8 8 →70
9. Жеке қосалқы шаруашылықта 9 9 9 9 9 →70
70. Сіз соңғы жұмыс орныңызда жұмыс істеген ұйым, жеке кəсіпкерлік қызметінің 
басым түрін атауыңызды өтінемін?
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне экономикалық қызмет 
түрінің кодын қойыңыз).
1-респондент   
2-респондент   
3-респондент   
4-респондент   
5-респондент   

→71
71. Сіз соңғы жұмыс орныңызда қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз немесе қандай 
лауазымға ие болдыңыз? 
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне Қызметтер жіктеуіші бойынша 
кодты қойыңыз).
1-респондент   
2-респондент   
3-респондент   
4-респондент   
5-респондент   

→72
6. Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу

Назар аударыңыз: 6-бөлімнің сұрақтарына «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы 

Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа 
дейінгі респонденттер жауап береді. 

Басқалар → 7-бөлімнің 77-сұрағына өтеді.
72. Өткен аптада Сіз халықты жұмыспен 
қамту органына жүгіндіңіз бе? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →73
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →75
73. Сіз халықты жұмыспен қамту 
органына неге, қандай мақсатпен 
жүгіндіңіз?
1. Жұмыс орнын іздестіру 1 1 1 1 1 →74
2. Кəсіптік даярлық, басқа мамандық 
(кəсібі) алу ниетінде

2 2 2 2 2 →74

3. Басқа 99 99 99 99 99 →74
74. Сіз жұмыссыз ретінде тіркеуде 
болдыңыз ба?
1.Ия 1 1 1 1 1 →76
2.Жоқ 2 2 2 2 2 →76
75. Сіз неге халықты жұмыспен қамту 
органына жүгінбедіңіз?
1. Жұмысым бар жəне маған басқа жұмыс 
қажет емес 

1 1 1 1 1 →76

2. Жұмыспен қамту қызметінің бар екенін 
білмедім 

2 2 2 2 2 →76

3. Жұмыс тауып беруге көмектесетініне 
сенімді емеспін 

3 3 3 3 3 →76

4. Ресімдеу рəсімі өте күрделі 4 4 4 4 4 →76
5. Көлік шығыстарына (ұзақ жүру) 
қаражаттың болмауы

5 5 5 5 5 →76

6. Күнкөріс каражатының басқа көзі бар 6 6 6 6 6 →76
7. Отбасылық /жеке бас жағдайларына 
немесе денсаулығыма байланысты жұмыс 
істей алмаймын

7 7 7 7 7 →76

8.Басқа 99 99 99 99 99 →76
76. Сіздің кəсібіңіз немесе 
мамандығыңыз бар ма?
1. Иə 1 1 1 1 1 →77
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →77

7. Ерікті қызмет
Назар аударыңыз: 7-бөлімнің сұрақтарына барлық респонденттер жауап береді.

77. Сіз соңғы айда басқа адамдардың 
немесе ұйымдардың мүддесіне қандай 
да бір ақы төленбейтін (кем дегенде 
бір сағат ішінде) жұмыс істеуге мəжбүр 
болдыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →78
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →80
78. Сіз соңғы айда қатысқан ерікті, 
ақы төленбейтін қызмет түрін 
көрсетіңіз. Егер осындай жұмыс көп 
болған жағдайда, онда сіз уақыттың 
көп бөлігін жұмсаған жұмысты 
көрсетуіңізді өтінемін.
1. Əлеуметтік жұмыстар (өзінің үй 
шаруашылығының шегінен тыс адамдарға 
кез келген ақы төленбейтін көмек беру. 
Мысалы, қарт адамдарға, балаларға, 
мүгедектерге немесе апат құрбандарына, 
тамақ пісіру жəне тарату немесе 
адамдарды тасымалдау жəне т.б.)

1 1 1 1 1 →79

2. Сіздің елдімекеніңіздің аумағын абат-
тандыру жəне тазалау (қоқысты жинау, 
сумен жабдықтауды, саябақтарды немесе 
жолдарды жақсарту бойынша жұмыстар, 
аумақты көгалдандыру)

2 2 2 2 2

→79

3. Экологиялық жобалар (ормандарды, 
алқаптар мен өзендерді тазарту, ағаш 
отырғызу) 

3 3 3 3 3
→79

4. Құрылыс, жөндеу жұмыстары, 
реставрациялық жұмыстар 4 4 4 4 4 →79

5. Ауылшаруашылық жұмыстары (ферма-
лар мен алқаптардағы жұмыстар) 5 5 5 5 5 →79

6. Қайырымдылық немесе басқа 
əлеуметтік жобаға қаражат жинау 6 6 6 6 6 →79

7. Спорттық, мəдени жəне басқа да іс-
шараларды ұйымдастыру 7 7 7 7 7 →79

8. Жануарларға көмек көрсету 8 8 8 8 8 →79
9. Жергілікті мектепке көмек көрсету 9 9 9 9 9 →79
10. Жоғалған адамдарды іздеу 10 10 10 10 10 →79
11. Қоғамдық мектеп органдары жəне 
басқа да білім беру мекемелерінің, 
қоғамдық, діни, жəне басқа да 
коммерциялық емес ұйымдардың, 
клубтардың, одақтардың жұмыстарына 
қатысу

11 11 11 11 11

→79

12. Кез келген тегін медициналық көмекті 
немесе заң консультациясын беру, ақы 
төленбейтін сабақ, жаттығу өткізу, кон-
сультация беру

12 12 12 12 12
→79

13. Басқа 99 99 99 99 99 →79
79. Сіз соңғы ай ішінде осындай жұмыс 
үшін қанша сағат жұмсадыңыз?

→ 80

Айдағы сағат саны
8. Күнкөріс қаражатының көздері

80. Сізде өткен айда күнкөріс 
қаражатының (табыстың) қандай көзі 
болды? (жауаптың бірнеше нұсқасын 
көрсетуге болады)
1. Жалдамалы жұмыс (жалақы) 1 1 1 1 1 →83
2. Өзін-өзі жұмыспен қамту (кəсіпкерлік 
табыс)

2 2 2 2 2 →81

3. Зейнетақы 3 3 3 3 3 →81
4. Стипендия 4 4 4 4 4 →81
5. Əлеуметтік көмек (жəрдемақы) 5 5 5 5 5 →81
6. Жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, 
саяжайдан) алынған өнім

6 6 6 6 6 →81

7. Меншіктен түсетін табыс (тұрғын үйді 
жəне басқа жылжымайтын мүлікті жалға 
беру, құнды қағаздар, дивиденділер, 
пайыздар жəне тағы басқа)

7 7 7 7 7 →81

8. Шетелде тұратын немесе жұмыс 
істейтін отбасы мүшелерінен ақша ауда-
рымдары 

8 8 8 8 8 →81

 9. Туған-туысқандардан немесе 
жақындардан (солардың асырауында) 
басқа материалдық көмек

9 9 9 9 9 →81

10. Басқа 99 99 99 99 99 →81
Назар аударыңыз: 81-сұраққа 18-сұрақтың 5-9-кодтарын белгілеген респонденттер жа-

уап береді.
Қалғандары 83-сұраққа көшеді.

81. Соңғы айда Сіз алған (ақшалай 
немесе заттай түрдегі) жиынтық 
табыстың сомасын көрсетіңіз:
1. 0 (табыстың болмауы) 1 1 1 1 1 →83
2. 1-теңгеден 1 ЕТКД-ге дейін5 2 2 2 2 2 →82
3. 1 ЕТКД -ден 2 ЕТКД -ге дейін 3 3 3 3 3 →82
4. 2 ЕТКД -ден 60 000 теңгеге дейін 4 4 4 4 4 →82
5. 60 001-ден 80 000 теңгеге дейін 5 5 5 5 5 →82
6. 80 001-ден 100 000 теңгеге дейін 6 6 6 6 6 →82
7. 100 001-ден 150 000 теңгеге дейін 7 7 7 7 7 →82
8. 150 001-ден 200 000 теңгеге дейін 8 8 8 8 8 →82
9. 200 001-ден 250 000 теңгеге дейін 9 9 9 9 9 →82
10. 250 001-ден 300 000 теңгеге дейін 10 10 10 10 10 →82
11. 300 001-ден 400 000 теңгеге дейін 11 11 11 11 11 →82
12. 400 001-ден 500 000 теңгеге дейін 12 12 12 12 12 →82
13. 500 000 теңгеден жоғары 13 13 13 13 13 →82

Назар аударыңыз: 82-сұраққа 81-сұрақтағы «Өзін-өзі жұмыспен қамту (кəсіпкерлік та-
быс)» 2-кодын белгілеген респонденттер жауап береді. Қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 

83-сұраққа көшеді.
82. Сіздің соңғы айда алған жиынтық 
табыстағы өз бетінше жұмыспен 
қамтылудан (ақшалай немесе зат-
тай түрдегі) түскен кірістің үлесін 
бағалаңыз:
 1. 25%-дан көп емес 1 1 1 1 1 →83
 2. 26%-дан 50%-ға дейі 2 2 2 2 2 →83
 3. 50% 3 3 3 3 3 →83
4. 51%-дан 75%-ға дейін 4 4 4 4 4 →83
5. 76%-дан 100%-ға дейін 5 5 5 5 5 →83

Назар аударыңыз: 83-сұрақты Интервьюер толтырады.
83. Сұрақтарға кім жауап берді?
1. Респонденттің өзі 1 1 1 1 1 →84
2. Үй шаруашылығының басқа мүшесі 2 2 2 2 2 →84

Назар аударыныз: 84-сұраққа барлық респонденттер жауап бередi.
84. Сіздің компьютерлік сауаттылық 
деңгейіңіз қандай?
1. Машықтанбаған 1 1 1 1 1 пікіртерім 

соңы2. Жаңадан бастаған пайдаланушы 2 2 2 2 2
3. Қарапайым пайдаланушы 3 3 3 3 3
4. Тəжірибелі пайдаланушы 4 4 4 4 4

Ескертпе:
5Мұнда жəне бұдан əрі ЕТКД – Ең төменгі күнкөріс деңгейі.

Түсінушілігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы»
 (коды 252101075, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқауының статистикалық нысанына  
1-қосымша

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
(коды 252101075, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанын
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«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы»
 (коды 252101075, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқауының статистикалық нысанына
 2-қосымша

«Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар» модулі
Назар аударыңыз: Бөлімнің сұрақтарына «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі 
зерттеу сауалнамасы» статистикалық нысанындағы (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) 

«Жұмыспен қамту» 1-бөлімінде 18-сұрақтағы 5-тен 9-ға дейінгі кодтарды белгілеген рес-
понденттер жауап береді. 

1. Сіздің кəсіпкерлік қызметіңіз салық орган-
дарында тіркелген бе? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →3
2. Тіркеуді рəсімдеу сатысында 2 2 2 2 2 →3
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →2
4. Жоқ 4 4 4 4 4 →2
2. Сіздің кəсіпкерлік қызметіңіз салық ор-
гандарында қандай себеппен тіркелмегенін 
көрсетіңіз?
1. Қызмет уақытша 1 1 1 1 1 →3
2. Тіркеу процедурасы қиын 2 2 2 2 2 →3
3. Жоғары салықтар 3 3 3 3 3 →3
4. Көлік шығыстарына қаражаттың болмауы (жол 
жүру алыс) 

4 4 4 4 4 →3

5.  Қызмет тіркеуді талап етпейді 5 5 5 5 5 →3
6. Басқа 99 99 99 99 99 →3
3. Сіз соңғы 3 жылда кəсіпкерлік жəне 
жұмыспен қамтуды қолдау мемлекеттік 
бағдарламаларына қатыстыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →5
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →4
4. Сіз кəсіпкерлік жəне жұмыспен қамтуды 
қолдау мемлекеттік бағдарламаларына неге 
қатыспадыңыз?
1. Жұмысым бар жəне маған мемлекеттік қолдау 
қажет емес 

1 1 1 1 1 →7

2. Мемлекеттік бағдарламалардың бар екенін 
білмедім 

2 2 2 2 2 →7

3. Мемлекеттік қолдау шаралары көмектесетініне 
сенімді емеспін 

3 3 3 3 3 →7

4. Ресімдеу рəсімі өте қүрделі 4 4 4 4 4 →7
5. Көлік шығыстарына қаражаттың болмауы (жол 
жүру алыс)

5 5 5 5 5 →7

6. Дара кəсіпкер ретінде тіркеудің болмауы 6 6 6 6 6 →7
7. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға 
ынтаның болмауы 

7 7 7 7 7 →7

8. Басқа 99 99 99 99 99 →7
5. Сіз соңғы 3 жылда қандай кəсіпкерлік 
жəне жұмыспен қамтуды қолдау мемлекеттік 
бағдарламаларына қатыстыңыз? (жауаптың 
бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)
1. Жұмыспен қамтудың жол қартасы 2020 1 1 1 1 1 →6
2. Аумақтарды дамыту бағдарламасы 2 2 2 2 2 →6
3. Нұрлы Жол 3 3 3 3 3 →6
4. Индустриялық-инновациялық даму 
бағдарламасы 

4 4 4 4 4 →6

5. Өңірлерді дамытудың бірыңғай бағдарламасы 5 5 5 5 5 →6
6. Көрсетілетін қызмет саласын дамыту 6 6 6 6 6 →6
7. Бизнестің жол картасы 2020 7 7 7 7 7 →6
8. Агробизнес 2020 8 8 8 8 8 →6
 9. Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне  жаппай 
кəсіпкерлікті дамытудың 2017– 2021 жылдарға 
арналған бағдарламасы

9 9 9 9 9 →6

10. Басқа 99 99 99 99 99 →6
6. Сіз қандай мемлекеттік қолдау шараларын 
алдыңыз? (жауаптың бірнеше нұсқасын 
көрсетуге болады)
1. Жұмысқа орналасуға көмек 1 1 1 1 1 →7
2. Кəсіпкерліктің негіздеріне оқыту 2 2 2 2 2 →7
3. Микрокредит алу 3 3 3 3 3 →7
4. Өз ісін ашу 4 4 4 4 4 →7
5. Кəсіптік оқыту 5 5 5 5 5 →7
6. Инженерлік коммуникацияларды өткізу 6 6 6 6 6 →7
7. Жабдықтарды сатып алу 7 7 7 7 7 →7
8. Консультациялар 8 8 8 8 8 →7
9. Көшуге субсидия алу 9 9 9 9 9 →7
10. Қызметтік баспананы ұсына отырып көшу 10 10 10 10 10 →7
11. Басқа 99 99 99 99 99 →7
7. Соңғы 3 жылдағы жеке меншіктегі жəне 
пайдаланымдағы жер көлемін көрсетіңізші?
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →8
2. Азайды 2 2 2 2 2 →8
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →8
4. Жерім жоқ 4 4 4 4 4 →8
8. Соңғы 3 жылдағы іс жүзінде 
шаруашылықта бар малдың санын 
көрсетіңізші? 
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →9
2. Азайды 2 2 2 2 2 →9
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →9
4. Мал жоқ 4 4 4 4 4 →9
9. Соңғы 3 жылға өнімді қайта өңдеуге жəне 
(немесе) өндіруге арналған техника мен 
жабдықтардың санын көрсетіңізші?
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →10
2. Азайды 2 2 2 2 2 →10
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →10
4. Техника мен жабдықтар жоқ 4 4 4 4 4 →10
10. Соңғы 3 жылға өнімді сақтауға жəне 
ұстауға арналған құрылыстардың немесе 
басқа да өңдірістік құрылыстардың алаңын 
көрсетіңізші? 
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →11
2. Азайды 2 2 2 2 2 →11
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →11
4. Құрылыстар жоқ 4 4 4 4 4 →11
11.Соңғы 3 жылдағы жеке меншікті немесе 
жалға алынған сауда, өндірістік үй-жайлар 
немесе басқа үй-жайлардың алаңын 
көрсетіңізші? 
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →12
2. Азайды 2 2 2 2 2 →12
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →12
4. Үй-жайлар жоқ 4 4 4 4 4 →12
Назар аударыңыз Интервьюер, егер респондент 7-11-сұрақтарға «жоқ» деп жауап берсе, 

онда 17-сұраққа көшу қажет. 
12. Сіздің активтеріңіздің (жер, мал, техника, 
ауылшаруашылық салынымдары, сауда жəне 
өндірістік үй-жайлар) шамамен бағалау құнын 
көрсетіңізші?
1.1 теңгеден 500 000 теңгеге дейін 1 1 1 1 1 →13
2. 500 001 теңгеден 1 000 000 теңгеге дейін 2 2 2 2 2 →13
3. 1 000 001 теңгеден 3 000 000 теңгеге дейін 3 3 3 3 3 →13
4. 3 000 001 теңгеден 5 000 000 теңгеге дейін 4 4 4 4 4 →13
5. 5 000 001 теңгеден 10 000 000 теңгеге дейін 5 5 5 5 5 →13
6. 10 000 000 теңгеден көп 6 6 6 6 6 →13
13. Сізде өзіңіз өндірген өнімді немесе 
көрсетілген қызметті сатуға мүмкіндігіңіз 
бар ма? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →15
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →14
14. Сіз өндірген өнімді немесе көрсетілген 
қызметті сатуға мүмкіндіктің болмау себебін 
көрсетіңіз?
1. Көліктің болмауы 1 1 1 1 1 →17
2. Сақтау орнының болмауы 2 2 2 2 2 →17
3. Сатып алу құны арзан 3 3 3 3 3 →17
4. Өткізу нарығының болмауы 4 4 4 4 4 →17
5. Жоғары салықтар 5 5 5 5 5 →17
6. Арнайы сату орындарының болмауы 6 6 6 6 6 →17
7. Басқа 99 99 99 99 99 →17
15. Соңғы 3 жылда Сіз өндірген өнімді 
сату немесе көрсеткен қызметтің көлемін 
көрсетіңізші? 
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →16
2. Азайды 2 2 2 2 2 →16
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →16
4. Білмеймін 4 4 4 4 4 →16
16. Сіз өндірген өнім немесе көрсеткен қызмет 
мына аумақтарда өткізілді ме?
(жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)
1.Тұрғылықты (тіркелген) жерде 1 1 1 1 1 →17
2. Аудан орталығында 2 2 2 2 2 →17
3. Облыс орталығында 3 3 3 3 3 →17
4. Облыстың аумағында 4 4 4 4 4 →17
5. Басқа облыстық аумағында 5 5 5 5 5 →17
6. Астана қаласы 6 6 6 6 6 →17
7. Басқа елдің аумағында 7 7 7 7 7 →17
8. Білмеймін 8 8 8 8 8 →17
17. Сіз өз бизнесіңізді дамыту үшін 
банктерден немесе микроқаржылық 
ұйымдардан несие алдыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →19
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →18
18. Сіз өз бизнесіңізді дамытуға несие алу 
үшін банктерге немесе микроқаржылық 
ұйымдарға неге жүгінбедіңіз? (жауаптың 
бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)
1. Кредит үшін жоғары пайыздар 1 1 1 1 1 →19
2. Көлік шығындарына қаражаттың болмауы (жол 
жүру алыс) 

2 2 2 2 2 →19

3. Ресімдеу рəсімі өте күрделі 3 3 3 3 3 →19
4. Кредит беру кезеңі қысқа 4 4 4 4 4 →19
5. Кепілдікке беретін мүліктің болмауы 5 5 5 5 5 →19
6. Банк талаптарының күрделілігі 6 6 6 6 6 →19
7. Басқа 99 99 99 99 99 →19
19. Сіз алдағы уақытта өз бизнесіңізді дамыту 
үшін несиелеу жүйесін қолдануға дайынсыз 
ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →20
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →20
20. Сізге табыс өсімін арттыру үшін қандай 
қор қажет?
(жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)
1. Кредиттердің қол жетімділігі 1 1 1 1 1 →21
2. Жерді, жабдық пен техниканы жалға алудың 
қол жетімділігі

2 2 2 2 2 →21

3. Кəсіпкерліктің негіздеріне оқыту 3 3 3 3 3 →21
4. Өнімді өткізу нарығының бар болуы 4 4 4 4 4 →21
5. Басқа 99 99 99 99 99 →21
21. Сіз жаңа мамандық алу үшін оқытудан 
өтуге дайынсыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →22
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →22
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →22
22. Сіз оңтайлы жұмыс болса елдің басқа 
өңіріне көшуге дайынсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →23
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →23
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →23
23. Сіз кəсіпкерлік жəне жұмыспен қамтуды 
дамыту мемлекеттік бағдарламаларына 
қатысуға дайынсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →24
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →25
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →25

(Жалғасы. Басы 25-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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24.Сіз үшін мемлекеттік қолдаудың қандай 
құралдары аса маңызды? (жауаптың бірнеше 
нұсқасын көрсетуге болады)
1. Жеңілдікпен кредит беру 1 1 1 1 1 →25
2. Кəсіпкерлікке оқыту 2 2 2 2 2 →25
3. Жеңілдікпен салық салу 3 3 3 3 3 →25
4. Басқа өңірге көшу 4 4 4 4 4 →25
5. Өнімді өткізу нарығымен қамтамасыз ету 5 5 5 5 5 →25
6. Жер, жабдық, техника жəне үй-жайларды 
жалға беру

6 6 6 6 6 →25

7. Жұмысқа орналасуға жəрдемдесу 7 7 7 7 7 →25
8. Басқа 99 99 99 99 99 →25
25. Сіз өз ісіңізді кеңейтуді немесе нығайтуды 
жаспарлайсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →27
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →26
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →26
26. Өз ісіңізді кеңейтуді немесе нығайтуды 
жоспарламау себебіңізді көрсетіңіз?
(жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)
1. Жоғары салықтар 1 1 1 1 1 →26
2. Оны қалай істейтінін білмеймін 2 2 2 2 2 →26
3. Өткізу нарығының болмауы 3 3 3 3 3 →26
4. Мемлекеттен көмектің болмауы 4 4 4 4 4 →26
5. Ақшалай қаражаттың болмауы 5 5 5 5 5 →26
6. Жер, жабдық, техника жəне үй-жайлардың 
болмауы

6 6 6 6 6 →26

7. Басқа 99 99 99 99 99 →26
27. Сіз өнімді өндіру немесе қызмет көрсету 
көлемін ұлғайту үшін басқа өндірушілермен 
бірігуді жоспарлайсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →28
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →28
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →28
28. Сіз соңғы 3 жылда өзіңіздің табысыңызды 
артырып, əл-ауқатыңызды жоғарылата 
алдыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 пікіртерім 

соңы2. Жоқ 2 2 2 2 2
3. Білмеймін 3 3 3 3 3

Түсінушілігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы №171 бұйрығына  14-қосымша

 «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 252101075, 
индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 
252101075, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 
252101075, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі ұғымдар жəне анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады: 

1) жалдамалы (ақы төленетін) қызметкерлер – еңбек ақы, сыйлық ақы, үстеме ақы жəне 
тағы сол сияқты немесе заттай нысанда ақы төлеуді (сыйақы) көздейтін еңбек шарты (жалдау 
шарты) бойынша жұмыс істейтін жеке тұлғалар;

2) жұмыс берушілер – өзінің жеке кəсіпорнын басқаратын немесе экономикалық қызметтің 
қандай да бір түрінде тəуелсіз кəсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жəне бір немесе бірнеше 
жалдамалы қызметкері бар адамдар;

3) отбасылық кəсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері 
– туысы басқаратын кəсіпорында (шаруашылықта) сыйақысыз жұмыс істейтін жеке тұлғалар;

4) өзін-өзі жұмыспен қамту – бұл сыйақы мөлшері тікелей тауарлар мен қызметтерді 
өндіруден (өткізуден) (бұл жерде өзінің тұтынуы үшін өнім өндіру табыс бөлігі ретінде 
қаралмайды) түскен табысқа байланысты жұмыспен қамтылу;

5) өндірістік кооператив мүшелері – кəсіпкерлік қызметпен айналысатын еңбек 
кооперативінің мүшесі болып табылатын жеке тұлғалар;

6) респондент – статистикалық əдіснамаға сəйкес статистикалық байқау объектісі бойынша 
деректерді ұсынатын жеке немесе заңды тұлға жəне оның құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері;

7) үй шаруашылығы – бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара 
біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір немесе одан 
да көп жеке тұлғалардан құралған экономикалық субъект.

3. Статистикалық нысан ай сайын толтырылып тапсырылады.
Сыни (зерттелетін) апта статистикалық нысанның қосымшаға сəйкес айқындалады.
4.  Статистикалық нысан іріктемеге түскен əрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) немесе 

үй шаруашылығының туысқандық қатынаста тұрмайтын мүшелеріне (бұдан əрі – респондент) 
толтырылады. Статистикалық нысанның бір бланкісіне əртүрлі үй шаруашылықтарына жататын 
респонденттер жөніндегі ақпарат жазбаларын тіпті олар бір үйде бірге тұрса да біріктіруге 
болмайды. Егер бір мекенжайда екі немесе үш əртүрлі отбасы (туысқан не туысқан емес) 
тұрып жатса немесе «жас отбасы» отау құрса, онда кездейсоқ əдіспен олардың бірі таңдалады.

Олар осы мекенжайды өздерінің негізгі тұрғылықты орны деп есептейтіндігіне байланыссыз, 
статистикалық нысан ұзақ уақыт бойы болмаған адамдарға толтырылмайды: 

1)  барлық оқу мекемелерінің оқу орындары бойынша тұратын студенттері мен 
оқушыларына;

2) басқа елді мекендерде немесе шетелдерде алты ай жəне одан да көп уақыт іссапарда 
жүргендерге;

3) Қарулы Күштердің казармалары мен əскери аймақтарында мерзімді қызметте жүрген 
əскери қызметшілерге;

4) ауруханаларда емделіп жатқандарға (алты ай жəне одан да көп);
5) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын, бас бостандығынан айыру түріндегі 

жазаға сотталғандарға;
6) зерттеу аптасына дейін алты ай жəне одан көп бұрын кеткендердің бəріне.
5. Титул парағының «Аумақтың атауы» 1-тармағында облыстың (қаланың), ауданның 

(қаланың) жəне ауылдық елді мекеннің атауы көрсетіледі.
2-7-тармақтарда зерттелетін үй шаруашылықтарының деректемелері көрсетіледі.
8-тармақта Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші (2-тармақ) бойынша елді мекен 

кодының бірінші төрт санына сəйкес келетін, келесі үш саны сəйкес облыстық статисти-
ка департаментімен берілген интервьюердің реттік нөмірін қамтитын интервьюердің коды 
қойылады. 

6. Статистикалық нысан отбасының 15 жас жəне одан асқан жастағы барлық мүшелеріне 
толтырылады. Пікіртерімді жүргізуге уəкілетті тұлға (бұдан əрі – интервьюер) олардың 
əрқайсысына реттік нөмір береді. Егер үй шаруашылығында репонденттің саны 5 адамнан 
асса, онда осы үй шаруашылығына екі немесе одан көп статистикалық нысан бланкісі тол-
тырылады, олардың титулдық бетіне «Жалғасы» деген белгі соғылады. Бұл статистикалық 
нысандардағы респонденттерге нөмірлер тізбектік тəртіппен беріледі. Яғни статистикалық 
нысанның екінші бланкісінде 1-респонденттің орнына 6-респондент, 2-респонденттің орнына 
7-респондент, жəне əрі қарай сол сияқты жазылады.

7. Сұхбат кезінде сұрақтар оқылып беріледі жəне тізбеленген нұсқаларына тиісті белгілер 
соғылады немесе олар статистикалық нысанға жазылады. Респонденттің жауап нұсқасының 
коды дөңгелектеп қоршалады.

Барлық жауаптар респонденттердің сөздері бойынша жазылады, оларды растайтын 
құжаттар талап етілмейді. Статистикалық нысанның қойылған сұрақтарына жауаптарды 
респонденттердің тікелей өздерінен де, сонымен қатар отбасының бірге тұратын ересек 
мүшелерінен де алынады.

Сұхбатты жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды сұрақнамада қалай 
келтірілсе, солай оқиды жəне сұрақтың келтірілген тұжырымынан ауытқымайды.

Интервьюер пікіртерім жүргізген кезде мəтіндегі «Назар аударыңыз» тақырыбына жəне 
«Сұраққа көшу» бағанындағы ескертпеге назар салуы қажет, онда таңдап алынған сол немесе 
басқа жауаптың нұсқасынан кейін қойылатын сұрақтың нөмірі көрсетілген.

8. «Үй шаруашылығы жəне оның мүшелері туралы мəліметтер» бөлімінің сұрақтары үй 
шаруашылығы мүшелерінің əлеуметтік – демографиялық сипаттамаларына қатысты. 

«Сауалнама. Негізгі сұрақнама» бөлімінің сұрақтарға тек 15 жасқа толған жəне одан жоғары 
жастағы респонденттер жауап береді. 

9. «Жұмыспен қамту» 1-бөлімінде мыналар ескеріледі:
1) 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15-сұрақтарды толтыру кезінде зерттелетін апта ішінде респонденттің 

заттай не ақшалай табыс табу үшін кез келген жұмыс орындағаны немесе кез келген кəсібінің 
болғаны анықталады. Бұл жерде кез келген ең болмағанда аптасына бір сағат жұмсалса да, 
ол тұрақты, уақытша, кездейсоқ жəне басқа жұмыс, халықты жұмыспен қамту органдары 
арқылы жұмыс, жеке еңбек қызметі, түрлі қызметтер көрсету, жеке ауладағы, үй іргесіндегі 
учаскедегі жұмыс болуы мүмкін;

2) 6-сұрақ респонденттің зерттелетін аптадағы экономикалық белсенділігін анықтауды 
біріктіретін (жиынтық) өлшемі болып табылады жəне 7, 8, 9, 10, 13, 15-сұрақтардың жауапта-
рымен əдістемелік байланыста. Егер респондент бұл сұрақтарға «Иə» деп жауап берсе, онда 
6-сұрақта да «Иə» деген жауап көрсетіледі.

3)  7-сұрақты толтыру кезінде жеке ауладағы (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) жұмыстан 
басқа «үйдегі жұмысқа» ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатындағы кез келген қызмет 
түрі жатады;

4) 9-сұрақта кездейсоқ жəне уақытша тапқан табыстар ескеріледі, сондай-ақ жұмыспен 
қамту органдары арқылы алынған жұмыстар да қосылады. Жұмыспен қамту органдарын-
да жұмыссыз ретінде тіркелген адам, бірақ зерттеу аптасында қандай да бір жұмысты 
орындаған, соның ішінде қоғамдық жұмыстарда жүргендер ағымдағы сəтте уақытша жұмыспен 
қамтылғанға жатады;

5) 11-сұрақ – 10-сұраққа «Иə» деген жауап алынғанда қойылады. Бұл сұрақтың жауабы 
жеке аулада (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) алынған өнімді пайдалануды жəне тұтынуды 
сипаттайды;

6) 14-сұрақта адам кез келген еңбек тəжірибесін немесе дағды алу үшін өндірістік 
үдеріске қатысатын жағдайда тағылымдамадан өтушілер мен оқушылардың жұмысына 
кəсіптік-техникалық даярлау бағдарламаларына қатысушылардың жұмыстары, əлеуметтік 
жұмыспен қамту бағдарламалары аясында кəсіптік-техникалық даярлау жəне қайта даярлау 
курстарында оқу жатады;

7) 14-сұраққа «Иə» жауап бергенде 15-сұрақ қойылады.
Стипендияларды қоспағанда, ақшалай немесе заттай нысанда кез келген сыйақыны 

алуды білдіреді.
8) 16-сұрақ осы бөлімнің 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15-сұрақтарының ең болмағанда біреуіне «Иə» 

деген жауап алынғанда толтырылады.
Бір аптадағы жұмыспен өтелген сағаттар саны барлық белгіленген жұмыс үшін жиынтық 

етіп қойылады, 12, 38, 44-сұрақтарда көрсетілген барлық нақты жұмыспен өтелген сағаттардың 
жиынтығына тең (немесе артық).

 16-сұрақта жұмыспен өтелген сағат сандары туралы жауапты жазған кезде блоктағы 
барлық торлар толтырылады (4 сағат - 004, 13 сағат -013) жəне көрсеткіштер толық санға 
дейін дөңгелектенеді.

10. «Өткен апта ішіндегі негізгі жұмыс (қызмет)» 2 бөлімін толтыру кезінде мыналар 
ескеріледі:

1) бұл бөлімнің сұрақтары респондент өзі үшін негізгі (бірінші дəрежелі) санайтын негізгі 
жұмысқа (табысты кəсіпке) қатысты. Жұмысы болғанымен уақытша жұмыс істемейтін, 
алайда одан байланысын үзбеген жəне оған күтпеген жағдайлар кезеңі аяқталғаннан кейін 
оралу мүмкіндігі берілсе немесе жұмысқа қайта келу күні белгілі болса, мұндай жұмыс 
негізгі болып қала береді. Егер тұрақты жұмысы жоқ респондент зерттелетін аптада əртүрлі 
кездейсоқ жұмыстар атқарса, солардың біреуін негізгі ретінде көрсетуге болады. Дау тудырған 
жағдайларда негізгі жұмысқа өтелген сағат саны көп қызмет жатады;

2) 34-сұрақты толтыру кезінде интервьюер респонденттен сұралатын апта кезінде қай жерде 
жұмыс істегенін жəне ұйым қандай қызмет түріне жататынын немесе өз ісінің (кəсібінің) сипа-
тын нақтылайды. Бұл ретте осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасында келтірілген «Экономикалық 
қызмет түрлері бойынша түсіндірмелерді» басшылыққа алу керек.

Сұрақтарға жауап беруші жұмыс істеген ұйымды экономикалық қызметтің белгілі бір түріне 
жатқызуда қиындық туындаса респонденттің жұмыс істеген орны тиісті бағанда қысқартпай 
толық жазылады. Содан кейін интервьюерлердің жұмысын бақылауды жүзеге асыратын 
аумақтық статистика департаментінің қызметкері – супервайзердің көмегімен, қызмет түрі 
анықталады жəне тиісті код белгіленеді (мысалға, «Рахат» фабрикасы емес, «Рахат» 
кондитерлік фабрикасы немесе «Рахат» кондитерлік фабрика жанындағы дүкен (асхана, 
медпункт жəне тағы басқа жазылады)).

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған қызметкерлерге (жұмыс берушілер, отбасылық 
кəсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері, кооператив-
терде, сондай-ақ жеке аулада жұмыс істейтіндер) олар атқарған жұмыстың немесе кəсіптің 
сипатына (өзіндік ерекшелігіне, бағытына) сəйкес қызметтің түрі қойылады;

4) 35-сұрақты толтыру кезінде респонденттің оқу нəтижесінде алған мамандығы (біліктілігі) 
емес, негізгі жұмысында тікелей атқаратын немесе жұмыс орнында шұғылданатын лауазымын 
немесе кəсібін көрсетуі ескеріледі.

Лауазым немесе кəсіп осы нұсқаулықтың 2-қосымшасына сəйкес қысқартылмай толық 
жазылады, өйткені кəсіптер мен лауазымдардың көбінің атаулары бірдей болғанымен, олар 
қызметтің əртүрлі салаларына жатады.

Егер респондент əртүрлі біліктілік талап етілмейтін жұмыстарда жүрсе, оның орындайтын 
жұмысының сипаты анықталады жəне кəсібі жазылады («жүкші»). Ауыл шаруашылығында 
біліктілік талап етілмейтін жұмыстардағы адамдардың жұмысының ерекшелігі ескеріліп, 
«өсімдік шаруашылығының жұмысшысы» немесе «мал шаруашылығының жұмысшысы» деп 
жазылады. Жеке негізде жұмыс істейтін адамдар үшін жұмысының (кəсібінің): «киім тігуші», 
«етікші», «базардағы сатушы», «көшедегі сатушы», «жиhаз жасаушы», «пəтер жөндеуші», 
тағы сол сияқты сипаты көрсетіледі. Дін қызметкерлері мен діни ұйымдарда жұмыс істейтін 
адамдардың атқаратын қызметі жазылады;

5) 37-сұрақты толтыру кезінде мамандық (біліктілік) респондент аяқтаған оқу орындары 
ішінен деңгейі ең жоғарғысы бойынша есептеледі. «Үй шаруашылығы жəне оның мүшелері ту-
ралы мəліметтер» бөлімінің 7-сұрағында 1-5-кодын белгілеген тұлғалар үшін (яғни тек мектепті 
бітіргендерге немесе арнайы білімі жоқтарға) бұл сұрақ қойылмайды.

6) 38-сұрақты толтыру кезінде зерттелетін аптада респонденттің тек негізгі жұмысында 
нақты жұмыс істеген күндері мен сағаттары жазылады, оған сол кəсіпорын ішінде жəне басқа 
жерлерде қосымша атқарған уақыт қосылмайды.

38-сұраққа респондент бірден жауап беруге қиналса, интервьюер оған зерттелетін аптаның 
əрбір күні бойынша оның жұмысын (қызметін) қалпына келтіруге көмектеседі. 

Егер респондент зерттелетін аптада негізгі жұмысында уақытша болмаса, онда бұл 
сұрақтың тұсына «0» (нөл) сағат жауабы қойылады;

7) 39-сұрақты толтыру кезінде 1 кодты, заңнамамен қысқартылған жұмыс уақыты (ауыр 
жұмыстарда жұмыспен қамтылған, өте зиянды жəне қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыс; 
18 жасқа толмаған қызметкерлер; 1 жəне 2 топ мүгедектері,) белгіленген сондай-ақ жұмыс 
уақытының ұзақтығы еңбек (ұжым) шарттарымен қарастырылған тұлғалар белгілейді.

11. «Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (айналысатын іс)» 3-бөлімінде мыналар ескеріледі:
Бұл бөлімнің сұрақтары респонденттің зерттелетін апта ішінде жалақы немесе табыс табу 

мақсатында басқа қосымша жұмыс (кəсібіне) атқарғанына қатысты. Бұл тұрақты, уақытша, 
маусымдық негізде орындалатын қоса атқарушылық бойынша жұмыс, келісімшарт бойынша 
немесе кездейсоқ басқа жұмыс, бір реттік қосымша табыс, жеке негіздегі жұмыс, заңды тұлға 
құрылмаған кəсіпкерлік қызмет, жекелеген азаматтарда жалданып істелген жұмыс.

12. «Жұмыспен қамтылмау. Соңғы 4 апта ішінде жұмыс іздеу (жұмыспен қамтылу» 
4-бөлімінде респонденттің жұмыс іздеп жүргендігі (негізгі жəне қосымша), жақын 2 апта 
ішінде жұмысқа кіруге дайындығы, жұмыс іздеу себептері жəне болашақ жұмысының мүмкін 
жағдайлары нақтыланады.

13. «Бұрынғы қызмет» 5-бөлімінде бұрын респонденттің жұмыс істегендігі, жұмысты аяқтау 
себептері, бұрынғы жұмысының қызмет түрі нақтыланады. 5-бөлімнің сұрақтарына 6-сұрақтағы 
2-кодты белгілеген жəне «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы №105-V Заңының 11-бабының 
1-тармағында белгіленген (бұдан əрі – Заң) 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі 
респонденттер жауап береді. 

14. «Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу» 6-бөлімінде респонденттің халықты 
жұмыспен қамту органдарымен арақатынасы сипаттамасы нақтыланады. Бұл бөлімнің 
сұрақтарына Заңымен белгіленген 16 жастан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респондент-
тер ғана жауап береді. 

15. 7-бөлімде ерікті қызметке, басқа адамдардың мүддесі үшін тауар өндірісімен немесе 

(Жалғасы. Басы 25-27-беттерде) қызмет көрсетумен байланысты кез келген ақы төленбейтін, міндетті емес қызмет кіреді. 
Респонденттің отбасы мүшелеріне көмек көрсетумен байланысты жұмыс, сондай-ақ жұмысқа 
жалдаумен байланысты, жұмыс уақытының ішінде басқа адамдардың мүддесі үшін орында-
латын жұмыс есепке алынбайды.

16. «Күнкөріс қаражатының көздері» 8-бөлімінің 80-сұрағы əрбір респонденттің зерттелетін 
айдағы күнкөріс қаражатының көздерін анықтауға мүмкіндік береді. Интервьюер өткен айда 
болған респондентте болған кіріс көздерінің барлығын көрсетеді.

81-сұрақта респонденттің соңғы айда алған жиынтық табысының (үй шаруашылығы 
мүшелерінің еңбекақы төлеу түрінде алған ақшалай қаражаттарының, өзін-өзі жұмыспен 
қамтудан келген табыс (оның ішінде жеке кəсіпкерліктен), əлеуметтік төлемдердің (зейнетақы, 
шəкіртақы, жəрдемақылар жəне басқа төлемдер), меншіктен түскен пайыздар, дивиденділер 
мен басқа да кірістердің, өзге де ақшалай түсімдердің, сонымен бірге үй шаруашылығында 
өндірілген жəне тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнының сомасы) жалпы со-
масы көрсетіледі. Табыс болмаған кезде 1-код белгіленеді. 

82-сұраққа тек 80-сұрақтың «Өзін-өзі жұмыспен қамту (кəсіпкерлік табыс)» 2-кодын 
белгіленген респонденттер жауап береді, қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 83-сұраққа көшеді.

82-сұрақта респондент соңғы бір айда алған жиынтық кірістің өзін-өзі жұмыспен қамтудан 
(үй шаруашылығында өндірілген жəне тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнын, 
сонымен бірге жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған заттай өнімдерді 
қосқанда) түскен кірістің үлес салмағын көрсетеді. 

Пікіртерімді бітірген соң интервьюер 83-сұрақты толтырады.
84-сұрақ үй шаруашылығының барлық мүшелеріне толтырылады жəне компьютерлік 

сауаттылығының деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 84-сұрақтың 1-кодын дербес компью-
терде жұмыс істеуге ең болмағанда аздаған тəжірибесі де жоқ адамдар, 84-сұрақтың 2-кодын 
компьютерде жұмыс істеуге аздаған дағдысы бар, файлдарды көшіре алатын, диск құралдары 
мен компьютерлік ойындармен жұмыс істей алатын адамдар, 84-сұрақтың 3-кодын кеңселік 
бағдарламалық өнімдерде жұмыс істеуге базалық дағдысы бар адамдар, 84-сұрақтың 4-кодын 
арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету жəне кең таралған, жəне тағы басқа бағдарламаларда 
жұмыс істеуде тəжірибесі мол адамдар толтырады.

17. Статистикалық нысанының 1-қосымшасын, «Жұмыспен қамту» 1-бөлімінде 18-сұрақта 
5-тен 9-ға дейінгі кодтарды жауап берген респонденттер толтырады.

18. Пікіртерімді бітірген соң, интервьюер сұрақтардың қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін 
статистикалық нысанды тексереді жəне респонденттерге ынтымақтастығы мен көмектескендері 
үшін міндетті түрде алғыс білдіреді. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс жерде статистикалық 
нысанды қайта қарап шығады жəне егер сəйкессіздік тапса, онда үй шаруашылығына қайта 
барып (жеке немесе телефонмен) жетпей тұрған ақпаратты анықтауы керек.

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулыққа (коды 252101075, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) 1-қосымша

 «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасының» (коды 
252101075, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) 31-сұрағын толтыру үшін экономикалық 

қызмет түрлері бойынша түсіндірмелер
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0111 Дəнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақ дақылдарын жəне май-
лы тұқымдарды өсіру

0112 Күрішті өсіру
0113 Көкөністерді жəне қауындарды, көкөністердің тамыр тəрізді жəне 

түйнекті түрлерін өсіру
0114 Қант қамысын өсіру
0115 Темекіні өсіру
0116 Талшықты дақылдарды өсіру
0119 Басқа да маусымдық дақылдарды өсіру
0121 Жүзімді өсіру
0122 Тропикалық жəне субтропикалық жемістерді өсіру
0123 Цитрусты жемістерді өсіру
0124 Дəнді жемістерді жəне сүйекті жемістерді өсіру
0125 Жеміс ағаштарының жəне бұталы жемістер мен жаңғақтардың басқа да 

түрлерін өсіру
0126 Құрамында майы бар жемістерді өсіру
0127 Сусындарды дайындауға арналған дақылдарды өсіру
0128 Дəмдеуіштерді, хош иісті шөптерді, күшті əсер ететін есірткі жəне 

фармацевтикалық дақылдарды өсіру
0129 Басқа да көпжылдық дақылдарды өсіру
0130 Питомник өнімдерін өндіру
0141 Малдың сүтті тұқымдарын көбейту
0142 Малдың жəне енекенің басқа да тұқымдарын көбейту
0143 Жылқыларды жəне басқа да тұяқты тұқымдарды өсіру
0144 Түйелерді жəне түйе тектес жануарларды өсіру
0145 Қойларды жəне ешкілерді өсіру
0146 Шошқаларды жəне торайларды өсіру
0147 Құс шаруашылығы
0149 Жануарлардың басқа түрлерін өсіру
0150 Аралас ауыл шаруашылығы
0161 Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің қосалқы 

түрлері
0162 Жануарларды өсіру жөніндегі қызметтің көмекші түрлері
0163 Астықты жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері
0164 Тұқымдарды көбейту үшін өңдеу жəне дайындау
0170 Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен 

аулау
0210 Орман шаруашылығы жəне өзге де орман шаруашылығы қызметі
0220 Ағаш материалдарын дайындау
0230 Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
0240 Орман шаруашылығы саласында (орман шаруашылығы жəне ағаш дай-

ындау) қызмет көрсету
0311 Теңізде балық аулау
0312 Тұщы суда балық аулау шаруашылығы
0321 Теңіз аквадақылы
0322 Тұщы сулық аквадақыл
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0510 Тас көмірді өндіру
0520 Лигнитті өндіру
0610 Шикі мұнайды өндіру
0620 Табиғи газды өндіру
0710 Темір кенін өндіру
0721 Уран жəне торий кенін өндіру
0729 Басқа түсті металл кендерін өндіру
0811 Сəндік жəне құрылыс тастарын, əктас, гипс, бор жəне тақтатас өндіру
0812 Малтатасты жəне құмды карьерлерді қазу, сазды жəне каолинді өндіру
0891 Химиялық өнеркəсіп пен тыңайтқыштар алу үшін минералды шикізаттар 

өндіру
0892 Шымтезек өндіру
0893 Тұз өндіру
0899 Басқа санаттарға енгізілмеген кен өндіру өнеркəсібінің өзге салалары
0910 Мұнай мен табиғи газды өндіру кезіндегі техникалық қолдау
0990 Кен өндіру өнеркəсібінің басқа салалары жəне жер асты қазба 

жұмыстары үшін техникалық қолдау
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1011 Етті қайта өңдеу жəне консервілеу
1012 Үй құсының етін қайта өңдеу жəне консервілеу
1013 Еттен жəне үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру
1020 Балықты, шаян тəрізділерді жəне былқылдақ денелілерді өңдеу жəне 

консервілеу
1031 Картопты өңдеу жəне консервілеу
1032 Жеміс жəне көкөніс шырындарын өндіру
1039 Жемістер мен көкөністерді өңдеу жəне сақтаудың өзге де түрлері
1041 Май жəне тоң май өндіру
1042 Маргарин жəне оған ұқсас тағамдық майларды өндіру
1051 Сүтті өңдеу жəне сырды өндіру
1052 Балмұздақ өндіру
1061 Ұн-жарма өнеркəсібінің өнімдерін өндіру
1062 Крахмалды жəне крахмалдан өнімдерін өндіру
1071 Нан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттар-

ды жəне тəтті тоқаштарды өндіру
1072 Кептірілген нанды жəне печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан 

жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тəтті тоқаштарды, пирогтар-
ды жəне бисквиттерді өндіру

1073 Макарон өнімдерін өндіру
1081 Қант өндіру
1082 Какаоны, шоколадты жəне қантты кондитерлік тағамдарды өндіру
1083 Шайды жəне кофені өңдеу
1084 Дəмқосарларды мен дəмдеуіштерді өндіру
1085 Дайын тағам өнімдерін өндіру
1086 Балалар тағамын жəне диеталық тамақ өнімдерін өндіру
1089 Басқа санаттарға енгізілмеген басқа тамақ өнімдерін өндіру
1091 Фермалардағы жануарлар үшін дайын азықтарды өндіру
1092 Үй жануарлары үшін дайын тағам өнімдерін өндіру
1101 Спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау жəне араластыру
1102 Жүзімнен шарап жасау
1103 Сидрді жəне басқа да жемісті шараптарды өндіру
1104 Ашыған материалдан басқа тазартылмаған сусындар өндіру
1105 Сыра өндіру
1106 Уыт өндіру
1107 Минералды суларды жəне басқа алкогольсіз сусындарды өндіру
1200 Темекі өнімдерін өндіру
1310 Тоқыма талшықтарын дайындау жəне иіру
1320 Тоқу өндірісі
1330 Тоқыма бұйымдарын өңдеу
1391 Тоқылған жəне трикотаж маталарын өндіру
1392 Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
1393 Кілем жəне кілем бұйымдарын өндіру
1394 Жіп, арқан, жіңішке арқан, бауша, бау өндіру жəне тор тоқу
1395 Киімнен басқа, тоқымалы емес бұйымдарды өндіру
1396 Басқа да техникалық жəне өнеркəсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру
1399 Басқа санаттарға кірмеген басқа тоқыма бұйымдарын өндіру
1411 Теріден тігілген киімді өндіру
1412 Арнайы киімді өндіру
1413 Өзге де сырт киімді өндіру
1414 Іш киімді өндіру
1419 Киімдердің жəне аксессуарлардың басқа да түрлерін өндіру
1420 Үлбір бұйымдарды өндіру
1431 Тоқылған жəне тоқыма шұлық бұйымдарын өндіру
1439 Басқа да тоқылған жəне тоқыма бұйымдар өндіру
1511 Теріні илеу жəне өңдеу; үлбірді өңдеу жəне бояу
1512 Жүк сөмкелерін, əйелдер сөмкелерін жəне т.с.с. қайыс бұйымдарды 

жəне əбзелдерді өндіру
1520 Аяқ киім өндіру
1610 Ағаш кесу жəне сүргілеу өндірісі
1621 Қабыршақ, фанер, тақта жəне панель өндіру
1622 Құрама паркет жабындарды өндіру
1623 Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын жəне ағаш өңдеу бұйымдарын 

өндіру
1624 Ағаш ыдыстарды өндіру
1629 Басқа ағаш бұйымдарын өндіру; тоздан, сабаннан жəне өруге арналған 

материалдардан бұйымдар өндіру
1711 Ағаш массасы мен целлюлозаны өндіру
1712 Қағаз жəне қатырма қағаз өндіру
1721 Гофрленген жəне қатырма қағаз, қағаз жəне қатырма қағаз қапқорап 

өндіру
1722 Шаруашылық-тұрмыстық жəне санитарлық-гигиеналық мақсатқа 

арналған қағаз бұйымдарын жасау
1723 Жазу қағазы бұйымдарын өндіру
1724 Тұсқағаздар өндіру
1729 Қағаз жəне қатырма қағаздан басқа да бұйымдар өндіру
1811 Газет басып шығару
1812 Баспа өндірісінің өзге де түрлері
1813 Баспа қалыптарын дайындау жəне ақпараттық қызмет
1814 Брошюралық-түптеу жəне өңдеу қызметі жəне ілеспе қызмет көрсету
1820 Тасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру
1910 Кокс пештерінің өнімдерін өндіру
1920 Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
2011 Өнеркəсіптік газды өндіру
2012 Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру
2013 Басқа негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру
2014 Басқа негізгі органикалық химиялық заттарды өндіру
2015 Тыңайтқыштар жəне құрамында азот бар құрамаларды өндіру
2016 Пластмассаны бастапқы пішінде өндіру
2017 Синтетикалық каучукті бастапқы пішінде өндіру
2020 Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
2030 Бояулар, лактар жəне ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен 

мастика өндіру
2041 Сабын жəне жуу құралдарын, тазалайтын жəне жылтырататын заттар 

өндіру
2042 Парфюмерлік жəне косметикалық заттар өндіру
2051 Жарылғыш заттар өндіру
2052 Желім өндіру
2053 Эфир майларын өндіру
2059 Басқа санаттарға енгізілмеген өзге химиялық өнімдер өндіру
206 Жасанды талшықтар өндіру

2060 Жасанды талшықтар өндіру
2110 Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
2120 Фармацевтикалық препараттар өндіру
2211 Резеңке тыстар мен камералар өндіру; резеңке тыстарды қалпына 

келтіру
2219 Өзге резеңке өнімдерін өндіру

2221 Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камера-
лар өндіру

2222 Тауарларға арналған пластик ораулар өндіру
2223 Пластик құрылыс бұйымдарын өндіру
2229 Өзге пластик бұйымдарын өндіру
2311 Табақты əйнек өндіру
2312 Табақты əйнекті құрастыру жəне өңдеу
2313 Іші қуыс шыны бұйымдарын өндіру
2314 Шыны талшықтар өндіру
2319 Өзге шыны бұйымдарын өңдеу жəне шығару
2320 Отқа төзімді бұйымдар өндіру
2331 Қыш төсемдер мен плиталар өндіру
2332 Кірпіш, жабынқыш жəне күйдірілген саздан өзге құрылыс материалда-

рын өндіру
2341 Тұрмыстық қыш жəне сəндік бұйымдар өндіру
2342 Гигиеналық сантехникалық қыш жабдықтар өндіру
2343 Қыш электрден қорғағыштар мен оқшаулағыш арматуралар өндіру
2344 Өзге техникалық қыш бұйымдарын өндіру
2349 Өзге қыш бұйымдарын өндіру
2351 Клинкерлерді қоса алғанда, цементті өндіру
2352 Əк жəне құрылыс ғанышын өндіру
2361 Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру
2362 Ғаныштан жасалған бұйымдарды құрылыста қолдану үшін өндіру
2363 Пайдалану үшін дайын бетон өндіру
2364 Құрғақ бетон қоспаларын өндіру
2365 Асбестоцементтен жəне талшықты цементтен бұйымдар өндіру
2369 Бетоннан, құрылыс ғанышы мен цементтен жасалған өзге бұйымдарды 

өндіру
2370 Тасты кесу, өңдеу жəне əрлеу
2391 Түрпілі бұйымдарды өндіру
2399 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге металл емес минералды өнімдерді 

өндіру
2410 Шойын, болат жəне ферроқорытпалар өндіру
2420 Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді 

өндіру
2431 Суықтай созу
2432 Ленталарды жəне жіңішке кесінділерді суықтай илектеу
2433 Суықтай пішіндеу немесе бүктеу
2434 Сымдарды суықтай созу əдісі арқылы өндіру
2441 Бағалы (асыл) металдарды өндіру
2442 Алюминий өндіру
2443 Қорғасын, мырыш жəне қалайы өндіру
2444 Мыс өндіру
2445 Өзге түсті металдар өндіру
2446 Ядролық отын өңдеу
2451 Шойын құю
2452 Болат құю
2453 Жеңіл металдарды құю
2454 Өзге түсті металдарды құю
2511 Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау
2512 Металл есіктер мен терезелер жасау
2521 Орталықтан жылытудың радиаторлары мен қазандарын жасау
2529 Өзге металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер жасау
2530 Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
2540 Қару-жарақ жəне оқ-дəрілер өндіру
2550 Табақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау жəне белгілі бір 

қалыпқа келтіру жəне роликті қаңылтыр игіш машинада табақша метал-
ды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургиясы

2561 Металдарды өңдеу жəне металдарға қаптамалар түсіру
2562 Машиналық өңдеу; металдарды өңдеу жəне жабу
2571 Өзге металл бұйымдар өндіру
2572 Құлыптар, ілгектер жəне топсалар жасау
2573 Аспаптар жасау
2591 Металл бөшкелер жəне ұқсас сыйымдылықтар жасау
2592 Жеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндіру
2593 Сымнан, шынжырдан жəне серіппелерден жасалған бұйымдар өндіру
2594 Бекіту бұйымдарын өндіру
2599 Басқа санаттарға кірмеген металдан жасалған өзге дайын бұйымдарды 

өндіру
2611 Электрондық элементтерді өндіру
2612 Электронды платаларды жүргізу
2620 Компьютерлер мен шалғай жабдықтар жасау
2630 Коммуникациялық жабдықтар өндіру
2640 Тұрмыстық электроника құралдарын өндіру
2651 Өлшеу, тестілеу жəне навигациялауға арналған құралдар мен аспап-

тар өндіру
2652 Сағаттарды жасау
2660 Сəулелендіргіш электромедициналық жəне электротерапевтік 

жабдықтар жасау
2670 Оптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау
2680 Ақпарат таратудың магнитті жəне оптикалық құралдарын жасау
2711 Электр қозғалтқышы, генераторлар, трансформаторлар өндіру
2712 Электр бөлуші жəне реттеуші аппаратура жасау
2720 Батареялар жəне аккумуляторлар жасау
2731 Талшықты-оптикалық кабель жасау
2732 Электр сымының жəне кабельдің өзге түрлерін жасау
2733 Электрмонтаждық құрылғыларды өндіру
2740 Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау
2751 Электротұрмыстық құралдар жасау
2752 Электрлік емес тұрмыстық құралдар жасау
2790 Өзге электр жабдықтарын жасау
2811 Авиациялық, автокөліктік жəне мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, 

қозғалтқыштарды жəне турбиналарды жасау
2812 Гидравликалық жабдықты жасау
2813 Басқа сорғыларды жəне сығымдағыштарды өндіру
2814 Басқа крандар мен шұралар жасау
2815 Мойынтіректерді, жетектерді жəне тісті берілістердің элементтерін жəне 

жетектерді жасау
2821 Плиталарды, пештерді жəне оттықтарды жасау
2822 Көтеру жəне тасымалдау жабдықтарын жасау
2823 Кеңсе техникасын жəне жабдығын жасау (компьютерлер мен шалғай 

жабдықтардан басқа)
2824 Қол электр құралдарын жасау
2825 Өнеркəсіптік тоңазыту жəне желдету жабдығын жасау
2829 Басқа топтамаларға енгізілмеген жалпы мақсаттағы өзге де машиналар 

мен жабдықтарды жасау
2830 Ауыл шаруашылығы жəне орман шаруашылығы техникаларын жасау
2841 Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты өндіру
2849 Өзге де металл өңдейтін станоктар өндіру
2891 Металлургияға арналған машиналар мен жабдықты өндіру
2892 Кен өндіру өнеркəсібінде, жер асты қазба жұмыстары мен құрылысқа 

арналған техниканы өндіру
2893 Тамақ өнімдерін, сусындарды жəне темекі өнімдерін өндіруге жəне қайта 

өңдеуге арналған жабдықты өндіру
2894 Тоқыма, тігін, үлбір жəне былғары бұйымдарын дайындауға арналған 

жабдықты жасау
2895 Қағазды жəне қатырма қағазды дайындауға арналған техниканы жасау
2896 Резеңке, пластмасса жəне басқа полимер бұйымдарды қайта өңдеуге 

арналған жабдықты жасау
2899 Басқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсатқа арналған басқа маши-

налар мен жабдықтарды жасау
2910 Автокөлік құралдарын жасау
2920 Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді жəне 

жартылай тіркемелерді жасау
2931 Автокөлік құралдарына арналған электр жəне электрондық жабдықтарды 

жасау
2932 Автокөлік құралдарының жəне олардың қозғалтқыштарының басқа да 

бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау
3011 Кеме жəне қалқымалы конструкцияларды жасау
3012 Ойын-сауық жəне спорт қайықтарын жасау
3020 Темір жол локомотивтерін жəне жылжымалы құрамды жасау
3030 Əуе жəне ғарыштық ұшатын аппаратты өндіру
3040 Əскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
3091 Мотоцикл жасау
3092 Велосипедтерді жəне мүгедектерге арналған арбаларды/креслолар-

ды жасау
3099 Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа көлік құралдары мен 

жабдықтарын жасау
3101 Кеңсе жəне студия жиһазын жасау
3102 Ас үй жиһазын жасау
3103 Матрас жасау
3109 Жиһаздың басқа түрлерін жасау
3211 Тиындарды жəне медальдарды соғу/шығару
3212 Зергерлік бұйымдарды жасау
3213 Бижутериялар жəне ұқсас бұйымдар жасау
3220 Музыкалық аспаптарды жасау
3230 Спорт тауарларын жасау
3240 Ойындарды жəне ойыншықтарды жасау
3250 Медициналық жəне стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды 

жасау
3291 Сыпырғыштар мен щетка жасау
3299 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де өнімдерді жасау
3311 Дайын металл бұйымдарды жөндеу
3312 Машиналар мен жабдықты жөндеу
3313 Электрондық жəне оптикалық жабдықты жөндеу
3314 Электрлі жабдықтарды жөндеу
3315 Кемелерді жəне қайықтарды жөндеу, техникалық қызмет көрсету
3316 Əуе кемелері мен ғарыш кемелерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету
3317 Көлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, техникалық қызмет 

көрсету
3319 Өзге де жабдықтарды жөндеу
3320 Өнеркəсіптік техника мен жабдықты жөндеу
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 3511 Электр энергиясын өндіру
3512 Электр энергиясын беру
3513 Электр энергиясын бөлу
3514 Электр энергиясын тұтынушыға сату
3521 Газ тəрізді отынды өндіру
3522 Құбырлар арқылы газ тəрізді отынды бөлу
3523 Газ тəрізді отынды құбырлар арқылы сату
3530 Бу беру жəне ауа баптау жүйелері
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3600 Суды жинау, өңдеу жəне бөлу
3700 Кəріз жүйесі
3811 Қауіпсіз қалдықтарды жинау
3812 Қауіпті қалдықтарды жинау
3821 Қауіпсіз қалдықтарды өңдеу жəне жою
3822 Қауіпті қалдықтарды өңдеу жəне жою
3831 Қалдықтарды жою
3832 Сұрыпталған материалдарды кəдеге жарату
3900 Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру жəне қалдықтарды жою 

саласындағы өзге де қызметтер
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4110 Құрылыс жобаларын əзірлеу
4120 Тұрғын үй жəне тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
4211 Жолдар мен автомагистральдар құрылысы
4212 Темір жолдар жəне метро құрылысы
4213 Көпірлер мен туннельдер құрылысы
4221 Таратушы инженерлік объектілердің құрылысы
4222 Электр энергиясымен жəне телекоммуникациямен қамтамасыз етуге 

арналған бөліп таратқыш объектілердің құрылысы
4291 Су құрылыстарын салу
4299 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де инженерлік имараттар 

құрылысы
4311 Ғимараттар мен имараттарды бөлшектеу жəне бұзу
4312 Құрылыс алаңындағы дайындық жұмыстары
4313 Барлау мақсатымен бұрғылау
4321 Электротехникалық жəне монтаж жұмыстары
4322 Сумен жабдықтау, жылыту жəне ауа баптау жүйелерін монтаждау
4329 Өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
4331 Сылақ жұмыстары
4332 Ағаш шеберлігі жəне ағаш ұстасы жұмыстары
4333 Еденге жабын төсеу жəне қабырғаларды қаптау жұмыстары
4334 Сырлау жəне шыны жұмыстары
4339 Өзге де əрлеу жұмыстары
4391 Төбе жабу жұмыстары
4399 Басқа топтамаларға кірмеген өзге де мамандандырылған құрылыс 

жұмыстары
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4511 Автомобильдерді жəне жеңіл автокөлік құралдарын сату
4519 Өзге де автокөлік құралдарын сату
4520 Автокөлік құралдарына техникалық қызметтер жəне жөндеу
4531 Автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды 

көтерме саудада сату
4532 Автомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды 

бөлшек саудада сату
4540 Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын жəне құрал-

саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу

4611 Ауыл шаруашылығы шикізатын, тірі мал, тоқыма шикізаты мен жартылай 
фабрикаттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі

4612 Отындарды, кендерді, металдар жəне химиялық заттарды сату жөніндегі 
агенттердің қызметі

4613 Сүрек жəне құрылыс материалдарын сату жөніндегі агенттердің қызметі
4614 Машиналарды, жабдықтарды, өнеркəсіптік жабдықтарды, теңіз жəне əуе 

кемелерін сату жөніндегі агенттердің қызметі
4615 Жиһаз, тұрмыстық тауарлар, бекітпе жəне өзге де металл бұйымдарды 

сату жөніндегі агенттердің қызметі
4616 Тоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім, былғарыдан жəне үлбірден 

жасалған бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4617 Сусындар мен темекі бұйымдарын қоса алғанда, азық-түлік өнімдерін, 

сату жөніндегі агенттердің қызметі
4618 Басқа топтамаларға енгізілмеген тауарлардың жекелеген түрлерінің 

немесе тауарлар топтарын сатуға мамандандырылған агенттер қызметі
4619 Түрлі ассортименттегі тауарларды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4621 Астық, өңделмеген темекіні, тұқым жəне малдарға арналған жемді 

көтерме саудада сату
4622 Гүлдер мен басқа өсімдіктерді көтерме саудада сату
4623 Малдарды тірідей көтерме саудада сату
4624 Тері мен былғарыны көтерме саудада сату
4631 Жемістер мен көкөністерді көтерме саудада сату
4632 Ет жəне ет өнімдерін көтерме саудада сату
4633 Сүт өнімдерін, жұмыртқа жəне азықтық май жəне тоң майды көтерме 

саудада сату
4634 Сусындарды көтерме саудада сату
4635 Темекі бұйымдарын көтерме саудада сату
4636 Қант, шоколад жəне қантты кондитерлік бұйымдарды көтерме сауда-

да сату
4637 Кофе, шай, какао жəне дəмдеуіштерді көтерме саудада сату
4638 Балық, шаян тəрізділерді жəне былқылдақ денелілерді қоса алғанда, 

өзге де тамақ өнімдерін көтерме саудада сату
4639 Тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын 

мамандандырылмаған көтерме саудада сату
4641 Тоқыма бұйымдарын көтерме саудада сату
4642 Киімді мен аяқ киімдерді көтерме саудада сату
4643 Электр, радио тауарларын жəне телеаппаратураларды көтерме сау-

дада сату
4644 Кəрлен, шыны ыдыстар мен тазартқыш құралдарды көтерме саудада 

сату
4645 Парфюмерия мен косметиканы көтерме саудада сату
4646 Фармацевтикалық тауарларды көтерме саудада сату
4647 Жиһазды, кілемдерді жəне жарықтандыру жабдықтарын көтерме сау-

дада сату
4648 Сағаттарды жəне зергерлік əшекейлерді көтерме саудада сату
4649 Өзге де тұрмыстық тауарларды көтерме саудада сату
4651 Компьютерлер мен шалғай компьютерлік жабдықтарды жəне 

бағдарламалық қамтамасыз етуді көтерме саудада сату
4652 Электронды жəне телекоммуникациялық жабдықтарды жəне олардың 

қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
4661 Ауыл шаруашылығы техникасын, жабдықтарды жəне олардың қосалқы 

бөлшектерін көтерме саудада сату
4662 Механикалық станоктарды көтерме саудада сату
4663 Кен өндіруге жəне азаматтық құрылысқа арналған техниканы көтерме 

саудада сату
4664 Тоқыма, тігін жəне трикотаж өндірісіне арналған техниканы көтерме 

саудада сату
4665 Кеңсе жиһаздарын көтерме саудада сату
4666 Өзге де кеңсе техникасы мен жабдықтарды көтерме саудада сату
4669 Өзге де техника мен жабдықтарды көтерме саудада сату
467 Көтерме сауданың өзге де қызметтері
4671 Қатты, сұйық жəне газ тəрізді отынды жəне осыларға ұқсас өнімдерді 

көтерме саудада сату
4672 Металды жəне металл кендерін көтерме саудада сату
4673 Ағаш материалдарын, құрылыс материалдарын жəне сантехникалық 

жабдықтарды көтерме саудада сату
4674 Металл бұйымдарды, су құбырын жəне жылытатын жабдықтар мен 

мүліктерді көтерме саудада сату
4675 Химиялық өнімді көтерме саудада сату
4676 Өзге де аралық өнімдерді көтерме саудада сату
4677 Қалдықтарды жəне сынықтарды көтерме саудада сату
4690 Мамандандырылмаған көтерме сауда
4711 Мамандандырылмаған дүкендерде көбінесе тамақ өнімдерін, сусындар 

мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
4719 Мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
4721 Мамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек 

саудада сату
4722 Мамандандырылған дүкендерде ет жəне ет өнімдерін бөлшек сауда-

да сату
4723 Мамандандырылған дүкендерде балық, шаян тəрізділерді жəне 

былқылдақ денелілерді бөлшек саудада сату
4724 Мамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдері, ұннан жасалған 

жəне қантты кондитерлік бұйымдарды бөлшек саудада сату
4725 Мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату
4726 Мамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада 

сату
4729 Мамандандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін бөлшек саудада 

сатудың өзге де түрлер
4730 Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
4741 Мамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен 

бағдарламалық қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату
4742 Мамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды 

бөлшек саудада сату
4743 Мамандандырылған дүкендерде аудио жəне видео техниканы бөлшек 

саудада сату
4751 Мамандандырылған дүкендерде тоқыма бұйымдарын бөлшек сауда-

да сату
4752 Мамандандырылған дүкендерде бекітпе бұйымдарды, лак-бояу матери-

алдарын жəне шыныларды бөлшек саудада сату
4753 Мамандандырылған дүкендерде кілемдер, кілем бұйымдарын, сондай-ақ 

қабырға жəне еден жабындарын бөлшек саудада сату
4754 Мамандандырылған дүкендерде тұрмыстық электр аспаптарын бөлшек 

саудада сату
4759 Мамандандырылған дүкендерде жиһаз, жарықтандыру жабдықтары 

жəне өзге де тұрмыстық керек-жарақтарды бөлшек саудада сату
4761 Мамандандырылған дүкендерде кітаптарды бөлшек саудада сату
4762 Мамандандырылған дүкендерде газет жəне кеңсе тауарларын бөлшек 

саудада сату
4763 Мамандандырылған дүкендерде аудио жəне видео жазбаларды бөлшек 

саудада сату
4764 Мамандандырылған дүкендерде спорт жабдықтарын бөлшек саудада 

сату
4765 Мамандандырылған дүкендерде ойындар мен ойыншықтарды бөлшек 

саудада сату
4771 Мамандандырылған дүкендерде киімдерді бөлшек саудада сату
4772 Мамандандырылған дүкендерде аяқ киім жəне былғары бұйымдарды 

бөлшек саудада сату
4773 Мамандандырылған дүкендерде фармацевтикалық тауарларды бөлшек 

саудада сату
4774 Мамандандырылған дүкендерде медициналық жəне ортопедтік тауар-

ларды бөлшек саудада сату
4775 Мамандандырылған дүкендерде косметикалық тауарларды жəне гигиена 

заттарын бөлшек саудада сату
4776 Мамандандырылған дүкендерде гүлдерді, бөлме өсімдіктерін, 

тұқымдарды, тыңайтқыштарды, үй жануарларын жəне үй жануарларына 
арналған жемді бөлшек саудада сату

4777 Мамандандырылған дүкендерде сағат жəне зергерлік əшекейлерді 
бөлшек саудада сату

4778 Мамандандырылған дүкендерде жаңа тауарларды бөлшек саудада 
сатудың басқа түрлері

4779 Дүкендерде ұсталған тауарларды бөлшек саудада сату
4781 Сауда палаткаларында жəне базарда тамақ өнімдерін, сусындар мен 

темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
4782 Сауда палаткаларында жəне базарда киімдер, аяқ киімдер жəне мата-

ларды бөлшек саудада сату
4789 Палаткалар мен базарларда өзге де тауарларды бөлшек саудада сату
4791 Почта бойынша тапсырыстар орындайтын фирмалар арқылы жəне 

Интернет арқылы бөлшек саудада сату
4799 Дүкендерден, сауда палаткаларынан немесе базарлардан тыс бөлшек 

сауданың басқа түрлері
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4910 Жолаушылар темір жол көлігі, қалааралық
4920 Жүк темір жол көлігі
4931 Қалалық жəне қала маңына жүретін жер үсті жолаушылар көлігі
4932 Такси қызметі
4939 Басқа санаттарға жатқызылмаған жер үсті жолаушылар 

тасымалдарының өзге де түрлері
4941 Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау
4942 Тасымалдау бойынша қызметтер
4950 Құбырмен тасымалдау
5010 Теңізде жəне жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі
5020 Теңіз жəне жағалау суларында жүретін жүк көлігі
5030 Өзен жолаушылар көлігі
5040 Өзен жүк көлігі
5110 Жолаушылар əуе көлігі
5121 Жүк əуе көлігі
5122 Көліктік ғарыш жүйесі
5210 Жүктерді қоймаға қою жəне сақтау
5221 Құрлық көлігі саласында қызметтер
5222 Су көлігі саласында қызметтер
5223 Əуе көлігі саласындағы қызметтер
5224 Жүктерді көліктік өңдеу
5229 Тасымалдау кезіндегі өзге де ілеспе қызметтер
5310 Жалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне 

сəйкес почталық қызметтер
5320 Өзге де почталық жəне курьерлік қызмет
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5510 Қонақ үйлердің қызметтер ұсынуы
5520 Демалыс күндерінде жəне қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде 

тұрғын үй беру
5530 Кемпингте алаңдар, рекреациялық автопарктер жəне трейлерлік парк-

терде тұру үшін көрсетілетін қызметтер
5590 Тұрғын үйдің басқа түрлеріндегі көрсетілетін қызметтер
5610 Мейрамханалар жəне тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер
5621 Тапсырыспен тамақ жеткізу
5629 Тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері
5630 Сусын беру
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5811 Кітап шығару
5812 Анықтамалықтар жəне жазылушылар тізімдерін шығару
5813 Газет шығару
5814 Журналдар мен мерзімдік басылымдарды шығару
5819 Баспа ісінің өзге де түрлері
5821 Компьютерлік ойындар құру
5829 Өзге де бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару
5911 Кино, бейнефильмдер жəне телевизиялық бағдарламаларды шығару 

бойынша қызмет
5912 Кино, бейнефильмдер жəне телевизиялық бағдарламалар дайындаудың 

өндірістен кейінгі сатысы
5913 Кино, бейнефильмдер жəне телевизиялық бағдарламалар тарату 

бойынша қызмет
5914 Кинофильмдер көрсету бойынша қызмет
5920 Фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойынша қызмет
6010 Радиохабарлар
6020 Телевизиялық бағдарламалар жасау жəне тарату қызметі
6110 Сымды телекоммуникациялық байланыс
6120 Сымсыз телекоммуникациялық байланыс
6130 Спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет
6190 Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері
6201 Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет
6202 Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтері
6203 Компьютерлік жабдықтарды басқару қызметі
6209 Ақпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласындағы 

қызметтің басқа түрлері
6311 Деректерді қайта өңдеу жəне орналастыру қызметтері жəне басқа 

қызметтер
6312 Веб-порталдар
6391 Ақпараттық агенттіктердің қызметі
6399 Берілген санаттардың ешбірінде аталмаған ақпараттық агенттіктер 

қызметінің өзге де түрлері
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6411 Орталық банк қызметі
6419 Ақша-кредит делдалдығының басқа түрлері
6420 Холдингтік компаниялар қызметі
6430 Тресттер, қорлар жəне басқа осындай қаржы объектілері
6491 Қаржылық лизинг
6492 Кредит берудің өзге түрлері
6499 Өзге топтамаларға жатқызылмаған сақтандыру жəне зейнетақы 

қорларының қызметінен басқа, қаржылық қызметтердің басқа түрлері
6511 Өмірді сақтандыру
6512 Шығынды сақтандыру
6520 Қайта сақтандыру
6530 Зейнетақы қорларының қызметі
6611 Қаржы нарығын басқару
6612 Бағалы қағаздар мен тауарларға келісім-шарттар бойынша брокерлік 

қызметтер

(Жалғасы бар) 


