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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 ақпан              №56             Астана қаласы

«Республикалық деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын 
жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орналастыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 

28 ақпандағы №75 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Республикалық деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік 

тапсырысты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат 
жəне коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 28 ақпандағы № 75 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14886 болып тіркелген, 2017 жылғы 28 на-
урызда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Республикалық деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын 
жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларында:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Республикалық деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік 

тапсырысты орналастыру мынадай тəсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін:
1) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес жарғылық капиталына мем-

лекет қатысатын бұқаралық ақпарат құралдарының меншік иелеріне таратылатын мемлекеттік 
тапсырманы орындау;

2) мемлекеттік тапсырысты орындау – мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу үшін респуб-
ликалық бюджет қаражаты есебінен қызмет көрсетуге тапсырыс (бұдан əрі – Тапсырыс).»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Тапсырыс мынадай субъектілер түрлеріне:
1) мерзімді баспа басылымдарына;
2) теле-, радиоарналарға, отандық теле-, радиоарналардың эфирінде жасалған өнімнің 

көрсетілуін қамтамасыз ететін теле жəне/немесе радиобағдарламаларды өндірушілерге;
3) интернет-ресурстарға беріледі.»;
20 жəне 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты жүзеге 

асыру құқығы берілетін мерзімді баспа басылымдарын, интернет-ресурстарды жəне теле-, 
радиоарналарды, отандық теле-, радиоарналардың эфирінде өндірілген өнімнің көрсетілуін 
қамтамасыз ететін теле жəне/немесе радиобағдарламаларды өндірушілерді айқындау 
мақсатында Ұйымдастырушы уəкілетті органның интернет-ресурсында Тапсырысты өткізу 
туралы ақпараттық хабарламаны, тақырыптық бағыттар мен көлемді қоса, оның өту күніне 
дейін кемінде күнтізбелік он алты күннен бұрын орналастырады.

21. Тапсырысқа қатысу үшін үміткер ақпараттық хабарлама орналастырылған күннен бастап 
күнтізбелік он бес күн ішінде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес Тапсырыстың шарттарына 
сəйкестікті растайтын өтінімді ұсынады.

Осы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сəйкес өтінімге мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу 
жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орналастыру бойынша конкурсқа қатысу үшін құжаттар 
тізбесі қоса беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:
«23-1. Толық емес құжаттар пакетін ұсыну оларды комиссиямен қарауға жібермеуге 

негіздеме болып табылады.»;
24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Комиссия кезекті отырыста осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес мемлекеттік ақпарат 

саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орындауға телеарналарды, радиоарна-
ларды, отандық теле-, радиоарналардың эфирінде өндірілген өнімнің көрсетілуін қамтамасыз 
ететін теле жəне/немесе радиобағдарламаларды өндірушілерді, мерзімді баспа басылым-
дарын, интернет-ресурстарды айқындауға арналған балдық бағалау бойынша Тапсырысқа 
қатысушаларды бағалайды.»;

мынадай мазмұндағы 24-1, 24-2-тармақтармен толықтырылсын:
«24-1. Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі 

мемлекеттік тапсырысты орындау үшін телеарналар мен теле жəне/немесе радио бағдар-
ламаларды өндірушілерді, радиоарналарды, мерзімді баспа басылымдарын, интернет-ресурс-
тарды айқындауға арналған балдық бағалаудың негізінде Тапсырыс қатысушыларының шығар-
машылық ұсыныстары Тапсырысқа қатысуға рұқсат берудің негізгі өлшемшарты болып табылады.

Қатысушының тақырыптық бағыттар бойынша қызметтерді көрсету ұсыныстары 
шығармашылық ұсыныстар болып табылады. Шығармашылық ұсыныстардың ресімделуі мен 
мазмұны қатысушымен дербес анықталады.

Шығармашылық ұсыныстардың болмауы немесе олардың мəлімделген тақырыптық 
бағыттарға сəйкес келмеуі Тапсырысқа қатысуға рұқсат бермеуге негіздеме болып табылады.

24-2. Мерзімді баспа басылымдары мен интернет-ресурстар арасында мемлекеттік 
тапсырысты орналастыруға үміткерлердің шығармашылық ұсыныстары бұл шығарылым 
тəсілін (арнайы айдарлар мен жобаларды жасау, аналитикалық материалдар, жаңалықтық 
хабарлама лар, сұхбат, шолу мақаласы) жəне өнімді интернет желісінде тиісті жылжытуды 
сипаттайтын тақырыптық бағыттарға сəйкес көрсетілетін қызметті орындау жобасын қамтитын 
құжаттар пакеті. 

Теле-, радиоарналар мен теле жəне/немесе радиобағдарламаларды өндірушілер 
арасындағы мемлекеттік тапсырысты орналастыруға үміткерлердің шығармашылық 
ұсыныстары бұл тақырыптық бағытқа сəйкес дыбыс-бейне өнімі жобасының тұжырымдамасын, 
соның ішінде оның бірегейлігін, əлеуетті аудиториясын сипаттайтын тұжырымдаманы, жобаның 
синопсисін, сондай-ақ жобаның демонстративті пилотты бейнесін (үміткердің қарауы бойын-
ша) қамтитын құжаттар пакеті.»;

25, 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Тапсырысқа қатысуға тек бір өтінім жіберілген жағдайда, онда оны берген қатысушы 

балдық бағалауды қолданусыз Тапсырыстың жеңімпазы деп танылады.
26. Балдық бағалаудың қорытындысы бойынша мерзімді баспа басылымдары, теле-, 

радиоарналар, отандық теле-, радиоарналардың эфирінде өндірілген өнімнің көрсетілуін 
қамтамасыз ететін теле жəне/немесе радиобағдарламаларды өндірушілер мен интернет-ре-
сурстар арасында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін Тапсырыстың тақырыптық 
бағыттары жəне көлемдері бөлінеді.»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Комиссияның хаттамасына сəйкес Тапсырыс берілген Тапсырыс қатысушысы 

Тапсырыс қорытындыларының хаттамалары жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
уəкілетті органмен шарт жасасады.»;

1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 1-1-қосымшамен толықтырылсын;
2-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитеті 

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

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

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрі Д.АБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Респуликасының Қаржы министрі
________________Б.Сұлтанов
2018 жылғы 5 наурыз 

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2018 жылғы 28 ақпандағы №56 бұйрығына 1-қосымша

Республикалық деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі 
мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларына 1-қосымша

Нысан
________ бойынша Тапсырысқа қатысуға

өтінім

1. Толық атауы (заңды тұлғалар үшін) / тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда) (жеке тұлғалар үшін):_____________________________________;
2. Тұрғылықты жері (заңды тұлғалар үшін)/ заңды мекенжайы (жеке тұлғалар үшін):
______________________________________________________________________;
3. Телефон (факс) нөмірі:_________________________________________________;
4. БАҚ атауы (мерзімді баспа басылымдары, теле-, радиоарналар, интернет-ресурстар 

үшін):_____________________________________________________________________;
5. БАҚ-қа есепке қою туралы куəліктің нөмірі (мерзімді баспа басылымдары, теле-, радио-

арналар, интернет-ресурстар үшін):______________.
_________________________________________
тегі, аты-жөні                    қолы

мөр орны (бар болған жағдайда)
 20__ жыл «__» ____________

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2018 жылғы 28 ақпандағы №56 бұйрығына 2-қосымша

Республикалық деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі 
мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларына 1-1-қосымша

Мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орналасты-
ру бойынша конкурсқа қатысу үшін құжаттар тізбесі

1. Телеарналар үшін өтінімге мыналар:
1) «Қазақстан Республикасының Телерадио хабарларын тарату саласындағы ұлттық 

оператының» эфирлік хабар тарату арқылы Қазақстан Республикасының аумағында 
телеарнаның хабар таратуын растайтын хат;

2) «Қазақстан Республикасының Телерадио хабарларын тарату саласындағы ұлттық 
оператының» цифрлық эфирлік хабар тарату арқылы Қазақстан Республикасының аумағында 
телеарнаның хабар таратуын растайтын хат;

3) бөлімдер бойынша таныстырылым түріндегі жəне қағаз тосығыштағы портфолио;
4) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 

қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылатын, штаттық жəне штаттан тыс қызметкерлермен 
шарттық міндеттемелердің бар-жоғын куəландыратын құжаттар көшірмелері;

5) өз өндірісіндегі контентті таратудың апта сайынғы көлемі (пайыздық қатынаста жəне өз 
өнімінің тізбесімен) туралы растайтын хат (соңғы 2 тоқсан бойынша)

6) өзіндік аудиовизуалды өнімдердің жанр бойынша рейтингісіне телеөлшеулер жүргізетін 
тəуелсіз компаниядан растайтын хат;

7) тақырыптық бағыт бойынша шығармашылық ұсыныс қоса беріледі.

2. Радиоарналар үшін өтінімге мыналар:
1) «Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату саласындағы ұлттық 

оператының» эфирлік хабар тарату арқылы Қазақстан Республикасының аумағында 
радиоарнаның хабар таратуын ұйымдастыру туралы растайтын хат;

2) басшының қолтаңбасымен жəне мөрімен расталатын сайттың бар-жоғы туралы сайттың 
скриншоты қоса берілген анықтама;

3) басшының қолтаңбасымен жəне мөрімен расталатын əлеуметтік желілердің скрин-
шоттары жəне сілтемелері қоса берілген əлеуметтік желілерде аккаунттарының бар-жоғы 
туралы анықтама;

4) бөлімдер бойынша таныстырылым түріндегі жəне қағаз тасығыштағы портфолио;
5) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның қолымен 

жəне мөрмен куəландырылатын, штаттағы жəне штаттан тыс қызметкерлермен шарттық 
міндеттемелердің бар-жоғын куəландыратын құжаттардың көшірмелері;

6) тақырыптық бағыт бойынша шығармашылық ұсыныс қоса беріледі.

3. Мерзімді баспа басылымдары өтінімге мыналар:
1) мерзімді баспа басылымын есепке қою туралы куəлік;
2) баспаханадан біржолғы тиражының саны туралы анықтама;
3) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 

қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылатын, интернет-ресурстың бар-жоғын растайтын 
скрин-көшірмесімен қоса берілген құжат;

4) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 
қолтаңбасымен жəне мөрімен расталған, мерзімді баспа басылымдарының əлеуметтік 
желілеріндегі аккаунттың бар-жоғы туралы скриншот;

5) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 
қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылатын, штаттық жəне штаттан тыс қызметкерлермен 
шарттық міндеттемелердің бар-жоғын куəландыратын құжаттардың көшірмесі;

6) тақырыптық бағыт бойынша шығармашылық ұсыныс қоса беріледі.

*Ескертпе:
- мерзімді баспа басылымы қайта есепке алынған жағдайда, алғашқы есепке қойылған 

күні ескеріледі;
- баспа басылымының бір апта, ай ішінде əртүрлі тираж саны болған жағдайда, оның ең 

азы есепке алынады.

4. Интернет-ресурстар өтінімге мыналар:
1) өтініш берушінің бірінші басшының немесе оны алмастыратын адамның қолтаңбасымен 

жəне мөрімен куəландырылатын, арнайы веб-ресурстан алынған соңғы бір ай ішіндегі 
қолданушылардың санын растайтын құжат;

2) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 
қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылатын, арнайы веб-ресурстан алынған интернет-
ресурстың мобильдік нұсқасын (болған жағдайда) растайтын құжат;

3) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 
қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылатын, арнайы веб-ресурстан алынған интернет-
ресурстың бейімделген мобильдік нұсқасының (бар болған жағдайда) бар-жоғын растайтын 
құжат;

4) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 
қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылатын, штаттық жəне штаттан тыс қызметкерлермен 
шарттық міндеттемелердің бар-жоғын куəландыратын құжаттар көшірмелері;

5) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 
қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылатын, интернет-ресурста онлайн-конференциялар 
жүргізу мүмкіндігін растайтын құжат;

6) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның 
қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылатын, интернет-ресурстың əлеуметтік желілерінде 
аккаунттың бар-жоғы туралы скриншот;

7) тақырыптық бағыттар бойынша шығармашылық ұсыныстар қоса беріледі.

5. Теле жəне/немесе радиоөнімдерді өндірушілер өтінімге мыналар:
1) АБӨ өндіру тəжірибесінің бар-жоғы туралы электрондық жəне қағаз тасығыштағы 

портфолио;
2) өтініш берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастырған адамның қолтаңбасымен 

жəне мөрімен куəландырылған, Интернетте шыққан аудиовизуалды өнімдердің 
танымалдылығын (жалпы қаралған саны) қамтитын құжат;

3) бірінші басшының қолымен жəне мөрімен куəландырылған, аудиобейне өнімдерінің 
тапсырыс беруші серіктестердің саны туралы мəліметтерді қамтитын, сондай-ақ басшының 
қолтаңбасымен жəне мөрімен куəландырылған, тапсырыс-беруші серіктестердің растайтын 
хаттары қоса берілетін құжат;

4) теле-, радиоарналардың эфирінде аудиовизуалды өнімдердің орналастырылуын рас-
тайтын эфирлік анықтамалар;

5) тақырыптық бағыттың шеңберінде жасалатын аудиови зуалды өнімдерді 40%-дан кем 
емес таратылым көлеміндегі аналогтық жəне/немесе цифрлық хабар тарату желілері бойын-
ша көрсетілетін теле-, радиоарнаның эфирінде орналастыруға қатысты теле-, радиоарнамен 
алдын ала шарт;

6) теле жəне/немесе радиобағдарламар өндірушінің жанрлар бойынша өзінің аудио-
визуалды өнімдерінің рейтингісінде телеөлшеуді жүзеге асыратын тəуелсіз компаниядан 
растайтын хат;

7) тақырыптық бағыт бойынша шығармашылық ұсыныстар қоса беріледі.

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2018 жылғы 28 ақпандағы №56 бұйрығына 3-қосымша

Республикалық деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі 
мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларына 2-қосымша

Мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орын-
дау үшін телеарналар мен теле жəне/немесе радиобағдарламаларды өндірушілерді 

айқындауға арналған балдық бағалау

1-кесте

№ Өлшемшарт Бағалау 
1. Өндірістік компанияны сипаттайтын аспектілер

1*

Эфирлік (аналогтық пен цифрлық) 
хабар тарату арқылы Қазақстан 
Республикасының аумағында 
телеарналардың хабар таратылуын 
ұйымдастыру

20%-дан көп емес хабар тарату - 1
21%-дан 40%-ға дейін хабар тарату - 2
41%-дан 60%-ға дейін хабар тарату - 3
61%-дан 80%-ға дейін хабар тарату - 4
81%-дан кем емес хабар тарату - 5

2*
Техникалық, шығармашылық жəне/
немесе журналисттік блоктағы 
қызметкерлер құрамының болуы (қоса 
алғанда)

10 адамнан көп емес - 1
11-нан 20 адамға дейін - 2
21-ден 30 адамға дейін - 3
31-ден 40 адамға дейін - 4
41 адамнан кем емес - 5

3* Өз өндірісіндегі контентті таратудың 
апта сайынғы көлемі

20%-дан көп емес - 1
21%-дан 30%-ға дейін - 2
31%-дан 40%-ға дейін - 3
41%-дан 50%-ға - 4
51%-дан кем емес - 5

4**
Теле-, радиоарналардың эфиріне 
шыққан аудиовизуалды өнімдердің 
саны

10-нан 19-ға дейін - 1
20-дан 29-ға дейін - 2
30-дан 39-ға дейін - 3
40–тан 49-ға дейін - 4
50-ден кем емес – 5

5** Аудиовизуалды өнімдердің тапсырыс 
беруші серіктестердің саны

1-ден 10-ға дейін - 1
11-ден 20-ға дейін - 2
21-ден 30-ға дейін - 3
31-ден 40-қа дейін - 4
41-ден кем емес – 5

6**
Өндірілген аудиовизуалды өнімдердің 
Интернеттегі танымалдылығы (қоса 
алғанда)

9 999 артық емес - 1
10 000 – нан 19 999 – ға дейін - 2
20 000 – нан 29 999 – ға дейін - 2
30 000 – нан 39 999 – ға дейін - 2
40 000 кем емес - 5

7
Аудиовизуалды өнімдер 
өндірісі тəжірибесінің 
болуы

Телесериалдарды өндіру 
тəжірибесі

1-ден 3-ке дейін – 1
4-тен кем емес – 2

Деректі фильмдерді өндіру 
тəжірибесі

1-ден 3-ке дейін – 1 
4-тен кем емес – 2

Бағдарламаларды өндіру 
тəжірибесі

1-ден 3-ке дейін – 1 
4-тен кем емес – 2

Бейнероликтерді өндіру 
тəжірибесі

1-ден 3-ке дейін – 1 
4-тен кем емес – 2

8

Телеарна/ теле жəне/
немесе радио бағ-
дар ламаларды өнді-
рушінің аудиовизуалды 
шығармаларының рей-
тингісі (жанр бойынша)

Көркем жанр ≤0,8 – 1 0,9 - 1,7 – 2 ≥1,8 – 3
Ойын-сауық жанры ≤0,8 – 1 0,9 - 1,5 – 2 ≥1,6 - 3
Жаңалық жанры ≤0,3 - 1 0,4 - 1,3 – 2 ≥1,4 - 3
Əлеуметтік-саяси жанр ≤0,1 – 1 0,2 - 0,6 – 2 ≥ 0,7 - 3
Гуманитарлық жанр ≤0,5 – 1 ≥ 0,6 - 2

9

Аудиовизуалды 
өнімдерді өндіру бой-
ынша шығармашылық 
ұсыныстарын қалай 
бағалайсыз?

жаман - 0
қанағаттанарлықсыз - 1
қанағаттанарлық - 2
жақсы - 3
өте жақсы - 4

Ескертпе:
* - тек телеарналарды бағалау үшін қолданымды;
** - өндірілген өнімнің отандық теле-, радиоарналардың эфирінде көрсетілуін қамтамасыз 

ететін теле жəне/немесе радиобағдарламалардың өндірушілерін бағалау үшін ғана 
қолданымды;

7-тармақта «телесериалдарды өндіру тəжірибесі», «деректі фильмдерді өндіру тəжірибесі», 
«бағдарламаларды өндіру тəжірибесі», «бейнероликтерді өндіру тəжірибесі» бөлімдерінің 
балдары қосылады;

8-тармақта «Көркем жанры», «Ойын-сауық жанры», «Жаңалық жанры», «Əлеуметтік-саяси 
жанр», «Гуманитарлық жанр» бөлімдерінің балдары қосылады.

Мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орындау 
үшін радиоарналарды айқындауға арналған балдық бағалау

2-кесте

№ Өлшемшарт Бағалау
1. Өндірістік компанияны сипаттайтын аспектілер

1

Эфирлік хабар тара-
ту арқылы Қазақстан 
Республикасының 
аумағында 
радиоарналардың 
хабар таратылуын 
ұйымдастыру

10%-дан көп емес радио хабарларын тарату - 1
10%-дан 15%-ға дейін радио хабарларын тарату - 2
15%-дан 30%-ға дейін хабар тарату - 3
31%-дан 40%-ға дейін хабар тарату - 4

41%-дан кем емес хабар тарату - 5

2 Радиоарна сайтының 
болуы

Навигациясыз жай сайттың болуы - 1
Сайт бойынша қолайлы интерфейстің жəне навигацияның 
болуы - 2
Қолайлы интерфейстің жəне шығарылған материалдардың 
электрондық мұрағатының болуы– 3
Қолайлы интерфейстің жəне шығарылған материалдардың 
электрондық мұрағатының жəне арнаның онлайн-
трансляциясының болуы – 4
Жоғарыда көрсетілген элементтердің болуы - 5

3
Əлеуметтік желілерде 
кем дегенде 2 
аккаунттың болуы

1000 жазылушыдан көп емес болуы - 1
1001-ден 3000-ға дейін жазылушыдан көп емес - 2
3001-ден 8000 жазылушыға дейін - 3
8001-нан 10000 жазылушыға дейін – 4
10000 жазылушыдан кем емес - 5

4 Аудио өнімдерді өндіру 
тəжірибесінің болуы

Радиобағдарламаларды өндіру 
тəжірибесі 

1-ден 3-ке дейін – 1
4-тен 9-ға дейін – 2
10-нан кем емес – 3

Аудиоджинглдарды өндіру 
тəжірибесі

1-ден 3-ке дейін – 1
4-тен 9-ға дейін – 2
10-нан кем емес – 3

5

Техникалық, 
шығармашылық жəне 
журналисттік блоктағы 
қызметкерлер 
құрамының болуы 
(қоса алғанда)

10 адамнан көп емес - 1
11-ден 15 адамға дейін – 2
16-ден 20 адамға дейін – 3
21-ден 30 адамға дейін – 4
30 адамнан кем емес – 5

6

Аудиовизуалды 
өнімдерді өндіру бой-
ынша шығармашылық 
ұсыныстарын қалай 
бағалайсыз 

жаман - 0
қанағаттанарлықсыз - 1
қанағаттанарлық - 2
жақсы - 3
өте жақсы - 4

Ескертпе:
4-тармақта «Радиобағдарламаларды өндіру тəжірибесі», «Аудиоджинглдарды өндіру 

тəжірибесі» бөлімдерінің балдары қосылады.

Мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орындауға 
мерзімді баспа басылымдарын айқындауға арналған балдық бағалау

3-кесте

№ Өлшемшарт Бағалау
1. Өндірістік компанияны сипаттайтын аспектілер

1* Газет тиражы

3000 данаға дейін - 1
3000 данадан 10000 данаға дейін - 2
10000 данадан 20000 данаға дейін - 3
20000 данадан 30000 данаға дейін – 4
30000 данадан бастап - 5

2*
Газет интернет-
ресурсының 
болуы

Сайттың болуы - 1
1 əлеуметтік желіге байланған, 300-ден кем емес жазылушылары бар - 2
2 əлеуметтік желіге байланған, 400-ден кем емес жазылушылары бар - 3
3 əлеуметтік желіге байланған, 500-ден кем емес жазылушылары бар – 4
4 əлеуметтік желіге байланған, 600-ден кем емес жазылушылары бар - 5

3* Газеттің шығу 
мерзімділігі

аптасына 1 рет - 1
аптасына 2 рет - 2
аптасына 3 рет - 3
аптасына 4 рет - 4
аптасына 5 немесе одан да көп рет - 5

4** Журналдарға 
арналған тираж

500 данаға дейін - 1
500-ден 1000 данаға дейін - 2
1000-нан 5000 данаға дейін - 3
5000-нан 10000 данаға дейін – 4
10000 данадан бастап - 5

5**
Журнал 
интернет-ресур-
сының болуы

Сайттың болуы - 1
1 əлеуметтік желіге байланған- 2
2 əлеуметтік желіге байланған- 3
3 əлеуметтік желіге байланған– 4
4-тен көп əлеуметтік желіге байланған - 5

6**
Журналдың 
шығу 
мерзімділігі

Тоқсанына 1 рет - 1
2 айда 1 рет - 2
Айына 1 рет - 3
Айына 2 рет - 4
Айына 3 рет - 5

7

Мерзімді бас-
па басылым-
ды есепке алу 
немесе қайта 
есепке алу 
мерзімі

1 жылға дейін - 1
1 жылдан 3 жылға дейін - 2
3 жылдан 5 жылға дейін - 3
5 жылдан 7 жылға дейін - 4
7 жылдан бастап - 5

8

Журналистік 
қызметкерлер 
құрамының 
болуы (техни-
калық, шығар-
машылық жəне 
журналисттік)

өте жақсы - 5
Кем дегенде 3 адам- 2
Кем дегенде 5 адам- 3
Кем дегенде 7 адам- 4

Кем дегенде 10 адам - 5

9 Баспа БАҚ 
бірегейлігі

Негізінен ақпараттық хабарламаларды жариялау – 1
Қайта басудың жоғары деңгейі - 2
Контент негізінен өз материалдарынан тұрады - 3
Сарапшылардың пікірлерін жүйелі түрде шығару - 4
Эксклюзивті материалдардың көптігі - 5

10

Тақырыптық 
бағыттарды 
жария ету жө -
ніндегі шығар-
ма шылық ұсы-
ныс тар

жаман -0
қанағаттанарлықсыз - 2
қанағаттанарлық - 3
жақсы - 4
өте жақсы - 5

*Ескертпе:
* - тек газеттерді бағалау үшін қолданылады;
** - тек журналдарды бағалау үшін қолданылады;

Мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орындауға 
интернет-ресурстарды айқындауға арналған балдық бағалау

4-кесте

№ Өлшемшарт Бағалау
1. Өндірістік компанияны сипаттайтын аспектілер

1 Қараушылар саны

айына 500 000-ға дейін - 1
айына 1 000 000-ға дейін - 2
айына 2 000 000-ға дейін - 3
айына 5 000 000-ға дейін - 4
5 000 000-нан жоғары - 5

2 Мобильдік қосымшаның болуы

10 000-ға дейінгі жүктеу- 1
50 000-ға дейінгі жүктеу - 2
100 000-ға дейінгі жүктеу - 3
500 000-ға дейінгі жүктеу – 4
500 000-нан жоғары жүктеу - 5

3 Сайттың бейімделген 
мобильдік нұсқасының болуы

жоқ - 1
бар - 2

4

Интернет порталдың жұмыс 
процесін ұйымдастыру 
деңгейі өзінің журналистері, 
техникалық мамандары, ау-
дармашылары

Штатта журналисттер жоқ - 1
Штатта 1 журналист - 2
Штатта 2 журналист бар - 3
Қызметкерлер лауазымдарды қатар атқарады - 4
Журналистерден басқа фотокорреспонденттер, аудар-
машылар, редакторлар жəне т.б. жұмыс істейді- 5

5
Онлайн-конференцияларды 
өткізудің техникалық 
мүмкіндіктері

жоқ - 1
бар - 2

6
Əлеуметтік желілерде 
аккаунттардың болуы жəне 
жазылушылардың саны (бір 
əлеуметтік желіде)

Жазылушылар саны 20000-нан аз -1
Жазылушылар саны 30000-нан аз - 2
Жазылушылар саны 40000-нан аз - 3
Жазылушылар саны 50000-нан аз - 4
Жазылушылар саны 60000 жəне одан көп - 5

7

Интернет порталдың 
бірегейлігі:
өз мақалаларының саны, 
айдарлардың болуы жəне 
саны, бірегей жоба/ай-
дар/қызмет, қандай да 
бір ақпаратты шығаруға 
эксклюзивті құқықтар

Жаңалықтар агрегаторы – 1
Қайта басудың жоғары деңгейі - 2
Контент өз материалдарынан тұрады - 3
Өз айдарлары мен бөлімдері бар - 4

Көп эксклюзивті материалдар - 5

8
Мемлекеттік ақпараттық тап-
сырысты іске асыру жөніндегі 
ұсыныстар

жаман -0
қанағаттанарлықсыз - 2
қанағаттанарлық - 3
жақсы - 4
өте жақсы - 5

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 19 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16623 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 7 наурыз             №77             Астана қаласы

«Телерадио хабарларын тарату операторларының қызмет 
көрсету қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және ақпарат министрiнiң 
2012 жылғы 29 маусымдағы №89/1 бұйрығына өзгерiстер 

енгiзу туралы

«Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 7-бабының 1-тармағы 11) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Телерадио хабарларын тарату операторларының қызмет көрсету қағидаларын 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрiнiң 2012 жылғы 29 
маусымдағы № 89/1 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 
№ 7820 болып тiркелген, 2012 жылғы 25 тамыздағы «Казахстанская правда» газетінің №286-287 
(27105-27106) санында, «Егемен Қазақстан» газетінің № 551-556 (27629) санында жарияланған) 
мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

көрсетілген бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету қағидалары 

бекiтiлсiн.»;
көрсетiлген бұйрықпен бекiтiлген Телерадио хабарларын тарату операторларының қызмет 

көрсету қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитеті:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақыл ау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрі Д.АБАЕВ

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2018 жылғы 7 наурыздағы №77 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2018 жылғы 29 маусымдағы №89/1 бұйрығымен бекітілген

Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету қағидалары (бұдан əрі – 
Қағидалар) «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 7-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сəйкес 
əзірленді жəне Қазақстан Республикасының аумағында телерадио хабарларын тарату 
қызметтерін көрсету тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидалар:
1) телерадио хабарларын тарату қызметтерін жəне оларға технологиялық жағынан байла-

нысты қызметтерді көрсететін телерадио хабарларын тарату операторларына;
2) телерадио хабарларын тарату қызметтерін алуға телерадио хабарларын тарату опера-

торымен шарт жасасқан жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – абонент); 
3) отандық теле-, радиокомпанияларға, сондай-ақ шетелдік теле-, радиоарналардың 

(телерадиокомпаниялардың) филиалдарына (өкілдіктеріне);
4) жеке спутниктік жəне эфирлік қабылдағыш құрылғыларды таратушыларға (бұдан əрі 

– таратушы) қолданылады.
3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) абоненттік жол - жергілікті телекоммуникация желісінің бір бөлігі болып табылатын 

жəне абоненттік құрылғыны осы желінің телекоммуникация құралдарымен жалғайтын бай-
ланыс жолы;

2) жария шартқа қосылу – телерадио хабарларын тарату операторы мен абонент ара-
сында шарт жасасу тəсілі, мұндай шарт кезінде қосылған абонент ұсынылған жария шарттың 
талаптарын оператор ұсынған осындай жария шартта көзделген тəртіппен қабылдайды;

3) дара спутниктік жəне эфирлік қабылдау құрылғыларын таратушы – телерадио хабарла-
рын тарату саласында лицензиясы бар жəне Қазақстан Республикасының аумағында өзінің 
спутниктік хабар тарату жүйелеріне ие, телерадио хабарларын тарату операторларының 
көрсетілетін қызметтеріне шартты қолжетімді карталарды, телерадио хабарларын тарату 
операторларының теле-, радиосигналын жеке-дара қабылдауға арналған жабдықты тарата-
тын жеке немесе заңды тұлға; 

4) пайдаланушы жабдығы – теле-, радиоарналардың сигналдарын қабылдауға, өңдеуге 
жəне ойнатуға арналған техникалық құралдар (оның ішінде қабылдаушы спутниктік жиынтық, 
телевизиялық қабылдағыш, радиоқабылдағыш);

5) теле,- радиоарнаның сигналы – технологиялық параметрлері техникалық нормаларға 
жəне стандарттарға сəйкес анықталатын теле-, радиоарнаның электрлік сигналы;

6) телерадио хабарларын тарату операторының желісі – телерадио хабарларын тара-
ту операторы пайдаланатын, теле-, радиоарналарды осы құралдардың параметрлерімен 
айқындалатын аумақта ретрансляциялауды қамтамасыз ететін техникалық құралдар мен 
байланыс арналарының жиынтығы; 

7) телерадио хабарларын тарату – телекоммуникацияның техникалық құралдарын пайда-
лана отырып жəне тұтынушының ашық немесе кодталған жария түрде қабылдауына арналған 
телекоммуникация желілерінде теле-, радиоарналарды қалыптастыру жəне (немесе) тарату;

8) шартты қолжетімділік картасы – дара спутниктік жəне эфирлік қабылдау құрылғыларының 
сəйкестендіргішін қамтитын, абоненттің телерадио хабарларын тарату операторының 
көрсетілетін қызметтеріне қол жеткізуін қамтамасыз ететін құрылғы;

9) хабар тарату арнасы – шығу көзінен абонентке дейін теле-, радиоарналар сигна-
лын жеткізуді жүзеге асыратын радиоэлектрондық техникалық құралдар қалыптастырған 
физикалық орта.

4. Телерадио хабарларын тарату операторы теле-, радиоарналар топтамаларын 
қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрі міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 13 сəуірдегі № 368 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 113707 болып тіркелген) бекітілген Міндетті теле-, радиоар-
налар тізбесіне сəйкес міндетті теле-, радиоарналарды цифрлық хабар таратуда біріншіден 
бастап, одан жоғары ретті сандарды беру жолымен басым тəртіппен, ал аналогты хабар тара-
туда бөлу торының басына арналардың жиіліктерін қою арқылы орналастырады. 

5. Телерадио хабарларын тарату операторларының абоненттермен жəне телерадиоком-
паниялармен телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету кезінде туындайтын өзара 
қарым-қатынасы мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жүзеге асырылады. 

6. Телерадио хабарларын тарату қызметтері мыналар болып табылады:
1) эфирлік телерадио хабарларын тарату қызметтері;
2) спутниктік телерадио хабарларын тарату қызметтері;
3) кабельдік телерадио хабарларын тарату қызметтері.
7. Телерадио хабарларын тарату қызметтері телерадио хабарларын тарату операторлары 

белгілеген тарифтерге сəйкес көретіледі. 
Теледидар хабарларын тарату операторы абоненттерге жəне теле- жəне радиоком-

панияларға Интернет-ресурс жəне (немесе) Абоненттерге қызмет көрсету орталықтары 
арқылы тарифтердің өзгергені туралы жаңа тарифтер енгізілгенге дейін күнтізбелік он күннен 
кешіктірмей хабарлайды.

8. Телерадио хабарларын тарату операторлары желілерінің құрылғыларында жоспарлы 
профилактикалық жəне жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде телерадио хабарларды тарату 
қызметтерін көрсетуді толық немесе ішінара тоқтату түріндегі технологиялық үзілістерге айы-
на бір реттен артық емес, жұмыс күндері алты сағаттан аспайтын мерзімде жол беріледі. 

2-тарау. Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету тəртібі
1-параграф. Шарт жасасу жəне бұзу тəртібі 

9. Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету жөніндегі шарт жасасу үшін абонент 
телерадио хабарларын тарату операторына жүгінеді. 

Жеке тұлғаларға телерадио хабарларын тарату қызметтері жария шарт болып табылатын, 
жəне осындай шартпен көзделген тəртіппен абонентке акцепттен кейін күшіне енетін телерадио 
хабарларын тарату қызметтерін көрсету туралы шарттың негізінде көрсетіледі. 

Заңды тұлғаларға телерадио хабарларын тарату қызметтері телерадио хабарларын тарату 
қызметтері жазбаша түрде жасалатын дара шарттың негізінде көрсетіледі. 

10. Шарт жасасу үшін телерадио хабарларын тарату операторына нысаны телерадио 
хабарларын тарату операторымен белгіленетін өтініш беріледі. 

Жеке тұлға телерадио хабарларын тарату қызметтерін алу үшін телерадио хабарларын 
тарату операторына электрондық өтінішті оператордың интернет-ресурсына немесе жазбаша 
өтінішті қызмет көрсету орталықтарына беру арқылы жүгінеді. 

Телерадио хабарларын тарату операторы абоненттерге интернет-ресурста жəне қызмет 
көрсету орталықтарында келесі ақпараттарды:

 жария шарт мəтінін;
 жөндеу бюросы туралы мəліметті;
 абоненттерге қызмет көрсету орталықтары туралы мəліметті;
 телерадио хабарларын тарату қызметтерінің тарифтерін;
 телерадио хабарларын тарату қызметтеріне төлеудің тəртібін, нысаны мен жүйесін 

ұсынады.
11. Телерадио хабарларын тарату операторының абонентке телерадио хабарларын та-

рату қызметтерін көрсетудің техникалық мүмкіндігінің бар болуы кезінде шарт жасасудан бас 
тартуына жол берілмейді. 

12. Телерадио хабарларын тарату операторы абонентке шарт жасасудан келесі 
жағдайларда:

1) қызмет көрсету мемлекеттің қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетіне, адамдардың 
денсаулығына немесе қауіпсіздіктеріне қауіп төндірген жағдайда;

2) қызметтерді көрсету физикалық, топографиялық немесе өзге табиғи бөгеттердің салда-
рынан, немесе абонент бөлмесінде техникалық мүмкіндіктердің болмауы есебінен мүмкін емес;

3) бос спутниктік сыйымдылықтың жəне (немесе) эфирлік телерадио хабарларын таратудың 
цифрлық ағынындағы сыйымдылықтың болмауы кезінде; 

4) абоненттің техникалық құралдарының осы жабдық түріне қойылатын техникалық 
талаптарға сəйкес болмаған кезде;

5) телерадио хабарларын тарату желілері жобаларының техникалық талаптарын немесе 
шарт талаптарын сақтамаған кезде;

6) телерадио хабарларын тарату операторына лицензияның қолданыс мерзімі тоқтаған 
кезде бас тартады.

13. Телерадио хабарларын тарату операторы телерадио хабарларын тарату қызметтерін 
көрсету кезінде:

1) телерадио хабарларын таратудың көрсетілетін қызметі туралы абонентке нақты 
ақпаратты ұсынады; 

2) шарт талаптарына сəйкес телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсетеді жəне 
абоненттерге қажетті ақпаратты, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары жəне абоненттер-
мен жұмыс жасау орталығы арқылы енгізілген жаңа тарифтік жоспарлар туралы хабарлайды;

3) телерадио хабарларын тарату операторының кінəсі бойынша телерадио хабарларын 
тарату қызметтеріне қолжетімділік болмаған жағдайда абоненттік төлемді қайта есептеу 
жүргізіледі;

4) телерадио хабарларын тарату қызметімен тəулігіне 24 сағат қолдану мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді; 

5) телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету кезінде анықталған осы қызметтерді 
көрсетудегі кемшіліктерді жояды;

6) абоненттерді желі жұмысының тоқтауына алып келген телерадио хабарларын тарату 
операторының желісіндегі авариялар жəне аварияларды жоюдың болжанған мерзімдері туралы 
қолжетімді əдіспен (бұқаралық ақпарат құралдары, сайттар, жеке кабинет, SMS-хабарлама, 
телефонмен хабарлау); ақпараттандырады;

7) жазбаша өтінішке жазбаша жауапты абонентке оны алған күннен бастап, күнтізбелік он 
бес күннен кешіктірмей жібереді;

8) абонентке телерадио хабарларды тарату қызметі үшін артық төленген қаражатты 
қайтарады немесе абоненттің келісімі бойынша телерадио хабарларды тарату қызметіне 
алдын ала төлем ретінде есептеледі;

9) телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету туралы жасалған шарттардың 
есебін жүргізеді;

10) телерадио хабарын тарату операторы абоненттен төлемді растайтын құжатты алған 
немесе оператор телерадио хабарларын тарату қызметтерін төлеу бойынша берешектерінің 
жойылғанын (телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсетуді тоқтатқан жағдайда) рас-
тайтын құжаттарды ұсынған сəттен бастап 12 сағат ішінде абонентке телерадио хабарларын 
тарату қызметтерін көрсетуді қайта жандандырады;

11) интернет-ресурс немесе кол-орталық не абонеттік құрылғыдағы/ телевизиялық 
қабылдағыштағы қызметтер интерфейсі арқылы тарифтік жоспардың абонеттерін ауыстыру-
ды жүзеге асыруға мүмкіндік береді;

12) телерадио хабарларын тарату қызметтеріне арналған тарифтердің шарттарын олар 
қолданысқа енгілгенге дейін күнтізбелік он күн бұрын ол туралы абонетке хабарлап өзгертеді; 

13) абонент деректерді тапсыру қызметтерінің сапасы нашарлағаны туралы (егер сапаның 
нашарлау себептері абоненттердің тарапынан шағымдарға алып келген жабдықпен немесе 
оператордың іс-қимылдарымен байланысты болған жағдайда) өтінішті берген күннен бастап 
күнтізбелік жеті күн ішінде сапаны қалпына келтіру бойынша қажетті шаралар қабылдайды 
жəне көрсетілген қызметтердің қайта есебін жүргізеді. 

14. Жеке жəне заңды тұлғалар бірнеше телерадио хабарларын тарату операторларымен 
шартты, егер оның басқа операторлардың телерадио хабарларын тарату желілеріне қосылуы 
осы желілерде бөгеудің туындауына алып келмеген жағдайда осы Қағидаларда белгіленген 
тəртіпте жасасады. 

15. Жеке жəне заңды тұлғалармен шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес ресімделеді.

16. Қолданыстағы телерадио хабарларын тарату желілеріндегі оператордың құқығы басқа 
тұлғаға ауысқан кезде жеке жəне заңды тұлғалармен одан бұрын жасалған шарттар бұзылып, 
осы Қағидаларға сəйкес жаңа шарттар жасалады. 

17. Жеке тұлғаның заңды мекенжайы жəне заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы 
ауысқан кезде шарт бұзылады жəне қажеттілігіне қарай осы Қағидаларға сəйкес телерадио 
хабарларын тарату операторымен жаңа шарт жасалады.

18. Шартты бұзу туралы өтініш телерадио хабарларын тарату операторына егер Шартта 
өзгеше көрсетілмесе, шартты бұзудың болжамдалған күніне дейін күнтізбелік отыз күннен 
кешіктірмей, жазбаша түрде беріледі. 

19. Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету туралы шартты бұзу, сондай-ақ 
абонентке, теле, радиокомпанияға телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсетуді тоқтату 
оның бұрынғы қарыздарын төлеу міндетін жоққа шығармайды. 

20. Оператор телерадио хабарларын тарату желісіне қолжетімділікті: 
1) Шарт талаптары бұзылған кезде; 
2) жабдықтарды пайдалану қағидаларын сақтамаған кезде; 
3) телерадио хабарларын тарату желісінде сертификатталмаған жабдықты паййдаланғанда;
4) телерадио хабарларын тарату операторының телерадио хабарларын тарату қызметтерін 

уақытында төлемеген кезде тоқтатады. 
Телерадио хабарларын тарату желісіне қолжетімділік телерадио хабарларын тарату 

қызметтерін көрсету туралы шартта көзделген тəртіпте тоқтатылады. 

2-параграф. Теле-, радиокомпанияларға телерадио хабарларын тарату қызметтерін 
көрсетудің ерекшеліктері

21. Телерадио хабарларын тарату операторының қызметтерді ұсыну уақыты жоспарлы 
бақылау өлшемдерін жүргізу мен жоспарлы тоқтату үшін қажетті уақытты есепке ала отырып 
жасалған теле-, радиокомпаниялардың апта сайынғы кестесімен регламенттеледі. 

22. Қызметтердің көлемі ай сайын телерадио хабарларын тарату операторы мен телера-
диокомпания қол қойған көрсетілген қызметтер актісінде белгіленеді. 

23. Телерадио хабарларын тарату операторы:
1) теле, радиоарналар сигналдарын тарату кезінде олардың технологиялық параметрлерін 

сақтауды қамтамасыз етеді; 
2) енгізілуі шартты орындау талаптарына, хабар тарату арналарының профилактикалық 

жұмыстарын жүргізу уақытына тікелей немесе жанама түрде қатысты телерадио хабарларын 
таратудың жаңа техникалық құралдарын қолданысқа енгізу туралы жазбаша түрде күнтізбелік 
отыз күннен кешіктірмей телерадиокомпанияларға хабарлайды. 

24. Теле-, радиокомпания:
1) телерадио хабарларын тарату операторымен келісілген теле-, радиоарналардың сиг-

налдарын берудің тоқтаусыз режимін қамтамасыз етеді;
2) телерадио хабарларын тарату операторының техникалық құралдарына телерадио хабар-

ларын тарату операторымен жасалған Шартта көрсетілген техникалық параметрлерге сəйкес 
келетін теле-, радиоарналардың сигналдарын беруді қамтамасыз етеді. 

3-параграф. Спутниктік жəне эфирлік хабар тарату арналары арқылы теле-, 
радиоарналарды тарату бойынша қызметтер көрсету ерекшеліктері

25. Спутниктік жəне эфирлік хабар тарату арналары арқылы теле-, радиоарналарды тарату 
қызметтері телерадиокомпания телерадио хабарларын тарату операторына ағымдағы апта 

басталғанға дейін кем дегенде үш жұмыс күні бұрын ұсынатын апта сайынғы хабар тарату 
торына сəйкес ұсынылады. 

Телерадиоарнаны тəулік бойы тарату немесе бағдарламалардың нақты басталу жəне 
аяқталу уақыты болған кезде апта сайынғы кесте ұсынылмайды. 

26. Телерадио хабарларын тарату операторының желісіне беруге арналған хабар 
таратудың ортатəуліктік жəне жалпы көлемі, қызметтерді көрсету орны, қызметтер көрсетудің 
мерзімі телерадио хабарларын тарату операторы мен телерадиокомпания арасындағы 
шартта көрсетіледі. 

27. Халыққа спутниктік жəне эфирлік хабар тарату арналары бойынша еркін қолжетімді 
теле-, радиоарналарды тарату қызметтерін көрсетудің басы пайдаланушы жабдығының 
монтаждалған жəне күйге келтірілген күні болып табылады. 

Халыққа спутниктік жəне эфирлік хабар тарату арналары бойынша теле-, радиоарналардың 
ақылы топтамаларын тарату қызметтерін көрсетудің басы телерадио хабарларын тарату опе-
раторы жүйесінде осы қызметтің активтелген күні болып табылады. 

4-параграф. Бейне- жəне аудиожазбаларды беру қызметтерін 
көрсету ерекшеліктері

28. Бейне- жəне аудиожазбаларды жіберу қызметтері өтінім келіп түскен сəттен бастап 
олардың жүргізілген мерзімдері бойынша жіктеледі. 

29. Бейне- жəне аудиожазбаларды жіберу қызметтерін көрсетуге өтінім телерадио хабар-
ларын тарату операторына жүргізу мерзіміне қарай жазбаша еркін түрде беріледі. 

30. Бейне- жəне аудиожазба жіберудің нақты уақыты өтінімде көрсетілген жіберуді бастау 
уақытынан бастап өтінім бойынша жіберуді аяқтаудың нақты уақытына дейін, не болмаса 
бейне-, аудиожазбаны жіберу нақты аяқталғанға дейін анықталады. 

5-параграф. Кабельдік телерадио хабарларын тарату қызметтерін 
көрсету ерекшеліктері

31. Кабельдік телерадио хабарларын тарату операторлары міндетті теле-, радиоарналарды 
трансляциялауды жəне (немесе) ретрансляциялауды кабельдік телерадио хабарларын тарату 
операторлары мен міндетті теле-, радиоарнаның құқық иесі – телерадиокомпания арасындағы 
өзара есепке алулар негізінде жүзеге асырады. 

32. Телерадио хабарларын тарату операторлары абонентті телерадио хабарларын та-
рату желілеріне оның орынжайында дұрыс жұмыс істейтін абоненттік желі мен параметрлері 
нормативтік-техникалық құжаттарға сəйкес келетін сертификатталған дұрыс пайдаланушы 
жабдығы болған жағдайда қосады. 

33. Техникалық мүмкіндік болғанда жəне шартқа сəйкес бір абоненттің абоненттік желісі 
ұжымдық қолжетімділікті ұйымдастыру үшін абоненттік тармақтағыштың бірнеше бұрып 
жібергішіне қосылуы мүмкін. 

34. Абоненттің ғимаратында телерадио хабарларын тарату желілері, ал олар орналасқан 
орынжайда абоненттік желілер жоқ болған жағдайда, жетіспейтін жабдықты жəне кабельдік 
желілерді телерадио хабарларын тарату операторы құрастыруы мүмкін немесе басқа тəсілмен 
жүргізілуі мүмкін. Бұл жұмыстарды орындағаннан кейін телерадио хабарларын тарату опера-
торлары абонентпен Шарт жасасады. 

35. Абоненттік жабдықтардың түрлері жайлы толық ақпарат телерадио хабарларын тарату 
операторының интернет-ресурсында (болған жағдайда), сондай-ақ телерадио хабарларын та-
рату операторының ғимараттарында орналасқан ақпараттық стендтерде орналастырылады.

3-тарау. Жеке спутниктік жəне эфирлік қабылдаушы құрылғыларды 
таратушы қызметтің тəртібі

36. Телерадио хабарларын тарату операторы мен таратушының арасындағы қарым-
қатынас Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жасалатын шарт 
негізінде туындайды.

37. Дара спутниктік жəне эфирлік құрылғылар қабылдайтын цифрлық телевизия сигнал-
дары шартты қолжетімділік жүйелері арқылы кодталған болуы мүмкін. 

Шартты қолжетімділік жүйелерінің түрлерін жəне шифрлау деңгейлерін телерадио хабар-
ларын тарату операторы айқындайды. 

38. Жабдық цифрлық телерадио хабарларын тарату стандарттарына жауап беруі тиіс. 
39. Еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың цифрлық сигналдарын телерадио хабарла-

рын таратудың ұлттық операторы шартты қолжетімділік жүйелерін қолданбай таратуы тиіс.
40. Таратушы:
1) жабдықты орнатуды жəне қосуды;
2) жабдықты активтеуді жəне оператордың шартты қолжетімділік жүйесінің деректер 

базасына енгізуді;
3) арналар тізімін күйге келтіруді;
4) орнатылған жабдықтың цифрлық сигналдарын қабылдау сапасын тексеруді;
5) абонентті жабдықты жəне/немесе шартты қолжетімділік картасын қолдану нұсқаулығымен 

таныстыруды қамтамасыз етеді.
41. Таратушы жабдықты орнатқанға дейін сигналды қабылдау мүмкіндігіне жəне оның 

абонент құрылғысымен үйлесімділігіне бастапқы тексеруді жүргізеді.
Шартты қолжетімділік жабдығы, сондай-ақ, өзектендіріліп, оператордың шартты 

қолжетімділік деректер базасына енгізілуі тиіс.
42. Заңның 37-бабының 4-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында 

телерадио хабарларын тарату саласында лицензиясы жоқ телерадио хабарларын тарату 
операторларының қызметтеріне шартты қолжетімділік карталарын таратуға тыйым салынады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 20 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16633 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 7 ақпан            №52            Астана қаласы

«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 

шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтерге 
арналған тарифтерді қалыптастыру әдістемесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2009 жылғы 26 қарашадағы №801 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 64-нөмірде)

МƏМС жүйесінде АЕК көрсетуге арналған бекітілген халық саны есепті кезең айының 
соңғы күніндегі ахуал бойынша Заңға сəйкес МƏМС жүйесінде медициналық қызметтерді 
тұтынушылар ретінде тіркелген халықтың саны бойынша анықталады.

ТМККК шеңберінде АЕК көрсетуге арналған бекітілген халық саны есепті кезең айының 
соңғы күніндегі ахуал бойынша Заңға сəйкес МƏМС жүйесінде медициналық көмекке құқығы 
жоқ халықтың саны бойынша анықталады.

КЖНМСАК – МСАК субъектісі үшін белгіленген айда «БХТ» АЖ-да тіркелген бір бекітілген 
адамға арналған АЕК жан басына шаққандағы кешенді норматив;

m – қаржыландыру көлемін есептеуге қолданылатын кезеңдегі айлардың саны.
АЕК жан басына шаққандағы кешенді норматив бойынша МСАК субъектісін қаржыландыру 

көлемі көрсетілген қызметтер көлеміне тəуелді емес. 
13. ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсеткені 

үшін ақы төлеу тарификаторға сəйкес тікелей жəне жанама (үстеме) шығыстарды айқындау 
əдісінің негізінде бір медициналық қызмет көрсетуге арналған тариф бойынша жүзеге асырылады.

14. Тікелей жəне жанама (үстеме) шығыстарды айқындау əдісінің негізінде бір медициналық 
қызмет көрсетуге арналған тарифті есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

Қмқ_i-Р = Штікелей_i + Шүстеме_i, мұнда:
Қмқ i-Р – тікелей жəне жанама (үстеме) шығыстарды айқындау əдісінің негізінде түзету 

коэффициенттерін есепке алмай есептелген бір медициналық қызметтің орташа есеп ай-
ырысу құны;

i – медициналық қызметтер тарификаторына сəйкес тізбе бойынша медициналық 
қызметтің түрі;

Штікелей-i – i-ші медициналық қызмет көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің негізгі 
медицина қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге осы Əдістеменің 3-тармағының 1) жəне 2) 
тармақшаларымен жəне осы Əдістеменің 3-тармағының 3) тармақшасымен көзделген 
шығыстарды қамтитын бір медициналық қызмет көрсетуге арналған тікелей шығыстардың 
орташа есеп айырысу сомасы;

Шүстемеi – i-ші медициналық қызмет көрсетуге тікелей қатыспайтын денсаулық сақтау 
субъектілерінің медицина қызметкерлеріне қосымша (жанама) еңбекақы төлеуге осы 
Əдістеменің 3-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларымен жəне осы Əдістеменің 5)-8) 
тармақшаларымен көзделген шығыстарды қамтитын бір медициналық қызметке есептегендегі 
үстеме шығыстардың сомасы, олар мынадай формула бойынша айқындалады:

Шүстемеi = ЖАi х kүстеме, мұнда:
ЖАi – i-ші медициналық қызмет көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің негізгі ме-

дицина қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге арналған шығыстардың орташа есеп айырысу 
сомасы, ол осы Əдістеменің 3-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларына сəйкес есептелген;

kүстеме – үстеме шығыстардың коэффициенті, ол мынадай формула бойынша айқындалады:
k үстеме = Шүстеме_МҰ / ЖАмп, мұнда:

Шүстеме_МҰ – амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің 
үстеме шығыстарының орташа есеп айырысу сомасы, ол медициналық қызмет көрсетуге 
тікелей қатыспайтын денсаулық сақтау субъектілерінің қызметкерлеріне қосымша (жанама) 
еңбекақы төлеуге осы Əдістеменің 3-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларымен жəне осы 
Əдістеменің 3-тармағының 5)-8) тармақшаларымен көзделген шығыстарды қамтиды;

ЖАмп – денсаулық сақтау субъектілерінің медицина қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстардың орташа есеп айырысу сомасы, ол осы Əдістеменің 3-тармағының 1) 
жəне 2) тармақшаларына сəйкес есептелген.

15. Түзету коэффициенттерін есепке алғанда бір медициналық қызметті өтеуге арналған 
тарифті есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады: 

Смқ_i-РР = Смқ_i-Р_n+ Смқ_i-Р_n х(K1-1)+…+ Смқ_i-Р_n х (Kn-1), мұнда:
Смқ_i-РР n – тікелей жəне жанама (үстеме) шығыстарды айқындау əдісінің негізінде түзету 

коэффициенттерін есепке ала отырып есептелген n түріндегі бір медициналық қызметтің 
орташа құны;

K1, Kn – уəкілетті орган медициналық қызмет құнын түзету мақсатында ауылдық жерлерде 
жұмыс істегені үшін, Қазақстан Республикасының «Арал өңіріндегі экологиялық қасірет сал-
дарынан зардап шеккен азаматтарды əлеуметтік қорғау туралы» 1992 жылғы 30 маусымдағы 
(бұдан əрі – Арал өңіріндегі азаматтарды əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңы) жəне «Семей 
ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтар-
ды əлеуметтік қорғау туралы» 1992 жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан əрі – ССЯП азаматтар-
ды əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңы) заңдарына сəйкес экологиялық апатты аймақтарда 
жұмыс істегені үшін үстемеақыны төлеуге арналған шығыстарды есепке ала отырып, жылыту 
маусымының ұзақтығы үшін қолданатын түзету коэффициенттері жəне Кодекстің 23-бабының 
2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен коэффициенттер.

16. Тікелей жəне жанама (үстеме) шығыстарды айқындау əдісінің негізінде есептелген, 
бір қызметтің орташа есеп айырысу құны бойынша медициналық қызметтерді көрсеткені 
үшін денсаулық сақтау субъектісін қаржыландыру көлемін есептеу мынадай формула бой-
ынша жүзеге асырылады:

Vмқ_ i-Р = Смқ_i-1 хСмқ_i-РР_1 + Смқ_i-n х Смқ_i-РР_n, мұнда:
Vмқ_ i-Р – жоспарлы немесе есепті кезеңге медициналық қызметтер көрсеткені үшін 

шығыстарды өтеу бойынша қаржыландыру көлемі;
Смқ_i-1, Смқ_i-n – жоспарлы немесе есепті кезеңге медициналық қызметтердің n түрінің саны.
17. Жылжымалы медициналық кешендердің (бұдан əрі – ЖМК) қызметтерін төлеу бір адамға 

ЖМК қызметтерін көрсетуге арналған тариф бойынша жүзеге асырылады.
18. Бір адамға ЖМК қызметтерін көрсетуге арналған тарифті есептеу бір адамға орташа 

нақты шығындарға сəйкес мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:
ТЖМК = (Vорт. нақты шығын. - Vэкол.ЖМК)/СЖМК, мұнда:

ТЖМК – бір адамға ЖМК қызметтерін көрсетуге арналған тариф;
Vорт. нақты шығын. – уəкілетті орган айқындаған ЖМК қызметтерін көрсететін денсаулық сақтау 

субъектісінің нақты шығындардың орташа көлемі; 
Vэкол.ЖМК – Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңы жəне ССЯП аза-

маттарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына сəйкес облыс деңгейінде қалыптастырылатын, 
экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін үстемеақы төлеуге көзделген қаражаттың 
жылдық көлемі;

СЖМК – ЖМК қызметтерін алған халық саны;
19. ЖМК қызметтерін көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектісін қаржыландыру көлемін 

есептеу мынадай формула бойынша анықталады:
VЖМК қарж. = СЖМК х ТЖМК. х Кэкол., мұнда:

VЖМК қарж. – ЖМК қызметтерін көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектісін қаржыландыру 
көлемі; 

СЖМК – ЖМК қызметтерін алған халық саны;
ТМККК шеңберінде ЖМК қызметтерін көрсетуге арналған бекітілген халық саны есепті 

кезең айының соңғы күніндегі ахуал бойынша ерікті бекіту науқанының нəтижесі бойынша 
«БХТ» АЖ-да тіркелген халықтың саны бойынша анықталады.

МƏМС жүйесінде ЖМК қызметтерін көрсетуге арналған бекітілген халық саны есепті 
кезең айының соңғы күніндегі ахуал бойынша Заңға сəйкес МƏМС жүйесінде медициналық 
қызметтерді тұтынушылар ретінде тіркелген халықтың саны бойынша анықталады.

ТМККК шеңберінде ЖМК қызметтерін көрсетуге арналған бекітілген халық саны есепті 
кезең айының соңғы күніндегі ахуал бойынша Заңға сəйкес МƏМС жүйесінде медициналық 
көмекке құқығы жоқ халықтың саны бойынша анықталады.

Кэкол. – Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен бір адамға 
ЖМК қызметтерін көрсетуге арналған тарифті түзету мақсатында, Арал өңірінің азаматтарын 
əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына жəне ССЯП азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР 
Заңына сəйкес экологиялық апатты аймақтарда жұмыс істегені үшін үстемеақыны төлеуге 
арналған шығыстарды есепке ала отырып, уəкілетті орган қолданатын түзету коэффициенті.

2-параграф. Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмекке арналған 
тарифтерді қалыптастыру алгоритмі

20. Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек көрсететін денсаулық сақтау 
субъектілері мынадай:

бір төсек-күн үшін;
орташа есеп айырысу құны бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін;
медициналық-экономикалық тарифтер бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін;
Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен аурулар, операция-

лар мен манипуляциялардың тізбесі бойынша нақты шығыстар бойынша бір емделіп шығу 
жағдайы үшін;

шығын сыйымдылығы коэффициентін есепке ала отырып КШТ бойынша бір емделіп шығу 
жағдайы үшін тарифтерді пайдаланады.

21. Ақы төлеу бір төсек-күні үшін жүзеге асырылатын, ТМККК шеңберінде жəне (неме-
се) МƏМС жүйесінде стационарлық көмек нысанындағы мамандандырылған медициналық 
көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін тариф мынадай формула бойынша 
айқындалады:

Тт/к = Vқарж. / Ст/к, мұнда:
Тт/к – стационарлық көмек нысанындағы мамандандырылған медициналық көмек көрсететін 

денсаулық сақтау субъектілері үшін бір төсек-күні үшін тариф;
Vқарж. – ақы төлеу бір төсек-күн үшін тариф бойынша жүзеге асырылатын, стационарлық 

көмек нысанындағы мамандандырылған медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау 
субъектілері үшін кезекті жоспарлы кезеңге арналған қаржыландыру көлемі;

Ст/к – кезекті жоспарлы кезеңге арналған осы денсаулық сақтау субъектісі бойынша төсек-
күндердің саны.

22. ТМККК шеңберіндегі жəне (немесе) МƏМС жүйесіндегі стационарлық жəне (немесе) ста-
ционарды алмастратын көмек нысанындағы мамандандырылған медициналық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау субъектілері үшін орташа есеп айырысу құны бойынша бір емделіп шығу 
жағдайы үшін тариф мынадай формула бойынша айқындалады:

Теж = Vқарж/Сеж, мұнда:
Теж – стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастратын көмек көмек нысанындағы 

мамандандырылған медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін орташа 
есеп айырысу құны бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф;

Vқарж. – ақы төлеу орташа есеп айырысу құны бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін та-
риф бойынша жүзеге асырылатын, стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастратын 
көмек көмек нысанындағы мамандандырылған медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау 
субъектілері үшін кезекті жоспарлы кезеңге арналған қаржыландыру көлемі;

Сеж – кезекті жоспарлы кезеңге арналған осы денсаулық сақтау субъектісі бойынша емделіп 
шығу жағдайларының саны.

23. Онкологиялық аурулары бар он сегіз жасқа дейін балаларға стационарлық жəне 
(немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау 

(Жалғасы 14-бетте) 



14 6 СƏУІР 2018 ЖЫЛRESMI

субъектілері үшін МЭТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф клиникалық хатта-
малар негізінде есептеледі.

24. Клиникалық хаттамалардың негізінде қалыптастырылатын бір емделіп шығу жағдайына 
арналған МЭТ тікелей жəне жанама шығыстарды табу арқылы мынадай формула бойынша 
анықталады:

Тмэт = Штікелей + Шүстеме, мұнда:
Тмэт – бір емделіп шығу жағдайына арналған МЭТ құны;
Штікелей – медициналық қызмет көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің негізгі медицина 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеуге осы Əдістеменің 3-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларымен 
жəне осы Əдістеменің 3-тармағының 3) жəне 4) тармақшаларымен көзделген шығыстарды 
қамтитын клиникалық хаттамаларға сəйкес бір емделіп шығу жағдайына арналған тікелей 
шығындардың сомасы;

Шжанама – медициналық қызмет көрсетуге тікелей қатыспайтын денсаулық сақтау 
субъектілерінің қызметкерлеріне қосымша (жанама) еңбекақы төлеуге осы Əдістеменің 
3-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларымен жəне осы Əдістеменің 3-тармағының 5)-8) 
тармақшаларымен көзделген шығыстарды қамтитын емделіп шығу жағдайы бойынша жана-
ма шығыстардың сомасы.

25. Емделіп шығу жағдайына арналған тікелей шығындар мынадай формула бойынша 
есептеледі:

Штікелей = Шжа + Шү + Штамақ + Шдз/ммб/мед.қызметтер, мұнда: 
Шжа – бір жағдайды емдеуге қатысатын негізгі медицина қызметкерлерінің жалақысы 

бойынша шығыстар; 
Шү – бір жағдай бойынша бюджетке төленетін салықтар жəне басқа да міндетті төлемдер 

бойынша шығыстар;
Штамақ – бір жағдайға арналған тамақтану бойынша шығыстар;
Шдз/ммб/мед.қызметтер – бір жағдайға арналған дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар 

жəне медициналық қызметтер бойынша шығыстар.
26. Бір жағдай бойынша жанама шығындар мынадай формула бойынша есептеледі:

Шжанама = ЖАж х күстеме, мұнда:
ЖАж – осы Əдістеменің 3-тармағының 1 жəне 2-тармақшаларына сəйкес емдеу көрсететін 

негізгі медицина қызметкерлеріне жалақы төлеуге арналған шығыстардың сомасы. 
күстеме – үстеме шығыстар коэффициенті мынадай формула бойынша анықталады: 

күстеме = Шүстеме_мұ / ЖАмұ, мұнда:
Шүстеме_мұ – уəкілетті орган белгілеген медициналық ұйымдар бойынша үстеме шығыстардың 

орташа сомасы;
ЖАмұ – орта шығындар сомасы негізгі медицина медициналық ұйымның қызметкерлеріне 

жалақы төлеуге арналған шығыстардың орташа сомасы.
27. Бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифті нақты шығыстар бойынша есептеу мынадай 

формула бойынша есептеледі:
Тнақты шығ. = Штікелей + Шүстеме, мұнда:

Тнақты шығ. – бір емделіп шығу жағдайы үшін нақты шығыстар бойынша тариф;
Штікелей – осы Əдістеменің 3-тармағының 1)-4) тармақшаларында көзделген шығындарды 

қамтитын бір емделіп шығу жағдайына арналған тікелей шығындардың сомасы;
Шүстеме – емделіп шығу жағдайы бойынша үстеме шығыстарының сомасы, ол медициналық 

қызмет көрсетуге тікелей қатыспайтын денсаулық сақтау субъектілерінің қызметкерлеріне 
қосымша (жанама) еңбекақы төлеуге осы Əдістеменің 3-тармағының 1) жəне 2) 
тармақшаларымен жəне осы Əдістеменің 3-тармағының 5)-8) тармақшаларымен көзделген 
шығыстарды қамтиды.

28. Емделіп шығу жағдайына арналған тікелей шығындар мынадай формула бойынша 
есептеледі:

Штікелей = Шжа + Шү + Штамақ + Шдз/ммб, + Шқызметтер, мұнда: 
Шжа – бір жағдайды емдеуге қатысатын негізгі медицина қызметкерлерінің жалақысы 

бойынша шығыстар; 
Шү – бір жағдай бойынша бюджетке төленетін салықтар жəне басқа да міндетті төлемдер 

бойынша шығыстар;
Штамақ – бір жағдайға арналған тамақтану бойынша шығыстар;
Шдз/ммб – бір жағдайға арналған ДЗ жəне ММБ бойынша шығыстар.
Шқызметтер – бір жағдайға арналған медициналық қызметтер бойынша шығыстар.
29. Емделіп шығу жағдайына арналған жанама шығыстар мынадай формула бойынша 

есептеледі:
Шүстеме = ЖАқп + КБШай, мұнда:

  Сай

ЖАқп – осы Əдістеменің 3-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларына сəйкес алдындағы 
айда медициналық қызмет көрсетуге тікелей қатыспайтын денсаулық сақтау субъектілерінің 
қызметкерлеріне қосымша (жанама) еңбекақы төлеуге шығыстар сомасы;

КБШай – медициналық ұйым бойынша алдындағы айда КБШ бойынша шығыстар сомасы;
Сай – алдындағы айда жағдайлар саны. 
30. ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде стационарлық жəне (немесе) ста-

ционарды алмастыратын медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін 
КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф емделіп шығу жағдайына жұмсалған 
нақты шығындар негізінде есептеледі.

31. Емделіп шығу жағдайына арналған нақты шығындар мынадай формула бойынша 
айқындалады:

Қ = Шпациент + Шмұ, мұнда:
Қ – бір емделіп шығу жағдайының құны; 
Шпациент – бір пациентке арналған нақты шығындар шығыстардың бағытталған пациентті 

диагностикалауға жəне емдеуге бағытталған шығыстар жинынтығын (дəрілік заттар мен 
медициналық мақсаттағы бұйымдар, медициналық қызметтер) білдіреді; 

Шмұ – шығындарды сатылы жатқызу əдісімен есептелген бір пациентке арналған 
медициналық ұйымның нақты шығындары мынадай формула бойынша есептеледі:

Шмұ = Қт/к_орт.без. х НОБҰ, мұнда:
Қт/к_орт.без. – медициналық көмек көрсетудің тиісті i-ші КШТ АХЖ-10/9 КМ сəйкес келетін 

медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты тиісті бөлімше бейіндерінің орташа без-
бенделген төсек-күн құны:

Қт/к_орт.без. = ∑(Қ х ЖС), мұнда:
ЖС

Қ – i-ші КШТ əрбір АХЖ-10/9 КМ медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты 
бөлімшелердің нақты құны:

ЖС – i-ші КШТ əрбір АХЖ-10/9 КМ бойынша медициналық көмек көрсету деңгейіне бай-
ланысты жағдайлар саны;

НОБҰ – i-ші КШТ əрбір АХЖ-10/9 КМ медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты 
науқастың орташа болу ұзақтығы.

32. i-ші КШТ-ның орташа безбенделген құны мынадау формула бойынша есептеледі:
Қорт.без.КШТi = ∑ (Қорт х ЖС), мұнда:

∑С

Қорт – i-ші КШТ əрбір АХЖ-10/9 КМ орташа нақты құны;
ЖС – ел бойынша i-ші КШТ КМ əрбір АХЖ-10/9 бойынша жағдайлардың саны.
33. Шығын сыйымдылығы коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:

ШСККШТi = ЖСортбКШТi, мұнда:
БМКШТ

БМКШТ– Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен КШТ бойынша 
базалық мөлшерлеменің құны.

34. Стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын көмек көрсететін денсаулық 
сақтау субъектілері үшін түзету коэффициенттерін есепке ала отырып, КШТ бойынша бір 
емделіп шығу жағдайы үшін тариф мынадай формула бойынша айқындалады:

Қкшт = Бскшт х ШСКкшт i + Бскшт х ШСКкшт i х(Kn1-1)+ Бскшт х ШСКкшт i(Kn2-1) +… + Бскшт х 

ШСКкшт i х(Knn-1), мұнда:
Қкшт – КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайының құны;
i – КШТ-ның түрі немесе тобы;
БМкшт – Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен КШТ бойынша 

базалық мөлшерлеменің құны;
ШСКкшт i – КШТ-ның белгілі бір (і) түрінің шығын сыйымдылығы коэффициенті;
Kn1, Kn2, Knn – түзету коэффициенттері (Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті 

орган бекіткен экологиялық коэффициент, ауылдық аумақтың коэффициенті, жылыту маусымы 
ұзақтығының коэффициенті жəне басқа да түзету коэффициенттері).

Еңбек кодексіне жəне № 1193 қаулыға сəйкес ауылдық жерде жұмыс істегені үшін түзету 
коэффициенті ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау саласындағы 
мамандарға қала жағдайында қызметтің осы түрлерімен айналысатын мамандардың 
жалақыларымен жəне тарифтік ставкаларымен салыстырғанда жалақының жиырма бес пайы-
зынан кем емес жоғары еңбекақы төлеуді қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау субъектілеріне 
тағайындалады, ол мынадай формула бойынша есептеледі: 

Ка = ТКа х %жа, мұнда:
Ка – ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау саласы мамандарының 

ауылдық коэффициенті;
ТКа – Еңбек кодексінде жəне № 1193 қаулыда көзделген, ауылдық елді мекендерде жұмыс 

істейтін денсаулық сақтау саласының мамандары үшін коэффициент;
%жа – тиісті өңірде ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық 

қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жалпы бюджетіндегі жалақының 
орташа үлесі.

Экологиялық түзету коэффициенті Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы 
ҚР Заңына сəйкес экологиялық апатты аймақтарда тұратын қызметкерлерге қосымша ақыны 
қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау субъектілеріне тағайындалады, ол мынадай форму-
ла бойынша есептеледі:

Экаө = 1 + (ТКэаө - 1) х %жа, мұнда:
Экаө – Арал өңіріндегі экологиялық апатты аймақтарда тұратын қызметкерлерге арналған 

экологиялық коэффициент;
ТКэаө – Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңында көзделген 

экологиялық апатты аймақтарда тұрғаны үшін коэффициент;
%жа – экологиялық апатты аймақтардың аумақтарында ТМККК шеңберінде медициналық 

қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектісінің жалпы бюджетіндегі жалақының орта-
ша үлесі.

ССЯП азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына сəйкес Семей ядролық 
полигонындағы ядролық сынақ аумақтарында тұратын қызметкерлерге аймақтар бойынша 
қосымша еңбекақы белгіленеді, ол мынадай формула бойынша есептеледі:

Эксемей = 1 + (Саек х Nаек / ЖАорт х %жа), мұнда:
Эксемей – Семей ядролық полигонындағы ядролық сынақ аумақтарында тұратын 

қызметкерлерге экологиялық коэффициент;
Саек – Семей ядролық полигонындағы ядролық сынақ аумақтарында тұратын тұрғындар үшін 

жалақыға үстеме ақы ретінде көзделген айлық есептік көрсеткіштердің саны;
Nаек – тиісті жылдарға арналған мемлекеттік бюджет туралы Заңмен тиісті жылға көзделген 

айлық есептік көрсеткіштің мөлшері;
ЖАорт – Семей ядролық полигонын ядролық сынақ аумақтарындағы орташа жалақы;
%жа – Семей ядролық полигонындағы ядролық сынақ аймақтарының аумақтарында 

ТМККК шеңберінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектісінің жалпы 
бюджетіндегі жалақының үлесі.

Облыс (республикалық маңызы бар қала жəне астана) үшін жылыту маусымының ұзақтығын 
есепке алу коэффициенті мынадай формула бойынша айқындалады:

Кжылыту.обл. = 1 + Үжылыту. х (Кобл. - КҚР/орт.) / КҚР/орт., мұнда:
Кобл.жыл. – облыс үшін жылыту маусымының ұзақтығын есепке алу коэффициенті;
Үжылыту – өткен жылға облыста (республикалық маңызы бар қалада жəне астанада) 

стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын көмек көрсететін денсаулық сақтау 
субъектілері деректерінің негізінде облыс бойынша (республикалық маңызы бар қалада жəне 
астанада) ағымдағы шығындардың жалпы жылдық көлемінде жылытудың жылдық көлеміне 
жұмсалатын шығындардың үлесі;

Кобл. – алдағы қаржы жылына қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайдаланылатын, 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың) жергілікті атқарушы орган 
шешімінің негізінде айқындалған, облыс бойынша (республикалық маңызы бар қалада жəне 
астанада) жылыту маусымының кезеңі;

КҚР/орт. – алдағы қаржы жылына қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайдаланылатын, 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың) деректеріне сəйкес Қазақстан 
Республикасы бойынша орташа жылыту маусымының кезеңі.

35. Стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін 
қаржыландыру көлемін есептеу мынадай формула бойынша айқындалады:

Vмұ қарж = Сем.жағд х ШСКорт.кшт х Бм+ Сем.жағд х ШСКорт.кшт х Бм х (Kn1-1) + Сем.жағд х ШСКорт.кшт х Бм 

х (Kn2-1) +… + Сем.жағд х ШСКорт.кшт х Бм х (Knn-1), мұнда:
Vмұ қарж. – ақы төлеу КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф бойынша жүзеге 

асырылатын стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау субъектісі үшін кезекті жоспарлы кезеңге арналған қаржыландыру 
көлемі;

Сем.жағд – кезекті жоспарлы кезеңге арналған осы денсаулық сақтау субъектісі бойынша 
емделіп шығу жағдайларының саны;

ШСКорт.КШТ – кезекті жоспарлы кезеңге арналған осы денсаулық сақтау субъектісі бойынша 
КШТ шығын сыйымдылығының орташа коэффициенті;

Бм – Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен жоспарлы кезеңге 
арналған базалық мөлшерлеменің құны;

Kn1, Kn2, Knn – кезекті жоспарлы кезеңге арналған осы денсаулық сақтау субъектісі бойынша 
түзету коэффициенттері (Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен 
экологиялық коэффициент, ауылдық аумақтың коэффициенті, жылыту маусымының ұзақтығын 
есепке алу коэффициенті жəне басқа да түзету коэффициенттері).

36. Патологоанатомиялық диагностиканы көрсетуге, қан компоненттерін өндіруге арналған 
тарифтер осы Əдістеменің 13-15-тармақтарына сəйкес формула бойынша есептеледі.

3-параграф. Онкологиялық науқастарға көрсетілген медициналық көмек үшін 
тарифтер қалыптастыру алгоритмі

37. Мыналарды:
терминалдық (соңғы) сатысындағы науқастарға стационарлық жəне стационарды алма-

стыратын көмек нысанында паллиативтік көмекті жəне мейірбике күтімін; 
осы онкологиялық диспансердің есебінде тұрмаған онкологиялық науқастарға (бұдан əрі 

– өзге қалалық науқас), олардың еркін таңдау құқығын іске асыру шеңберінде стационарлық 
жəне стационарды алмастыратын медициналық көмек нысанында мамандандырылған 
медициналық көмек көрсетуді; 

таргеттік препараттармен жəне химиялық препараттармен қамтамасыз етуді, сəулелік 
терапияны;

жоғары технологиялық медициналық қызметтерді қолданумен амбулаториялық-емханалық, 
стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмекті;

ақы төлеу бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф бойынша стационарлық жəне стационар-
ды алмастыратын медициналық көмек көрсеткені үшін жүзеге асырылатын республикалық 
денсаулық сақтау ұйымдарын (бұдан əрі – онкологиялық науқастарға медициналық қызметтер 
көрсететін денсаулық сақтау субъектісі) қоспағанда, денсаулық сақтау субъектілеріне ТМККК 
шеңберінде онкологиялық науқастарға көрсеткен медициналық қызметтер үшін ақы төлеу бір 
онкологиялық науқасқа шаққандағы кешенді тариф бойынша жүзеге асырылады.

38. Онкологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау 
субъектісіне лимфа жəне қан өндіру тіндерінің қатерлі ісіктермен ауыратын науқастарды жəне 
он сегіз жасқа дейінгі балаларды қоспағанда, айына «Онкологиялық науқастардың электрондық 
тіркелімі» ақпараттық жүйеде (бұдан əрі – «ОНЭТ» АЖ) тіркелген бір онкологиялық науқасқа 
шаққандағы кешенді тарифті есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

Ктонко = (Vонко қаржы жыл / Сонко орт. тізім. жыл) / m, мұнда:
Vонко қаржы жыл – алдағы қаржы жылына арналған онкологиялық науқастарға медициналық 

қызметтер көрсетуге берілетін қаржыландыру көлемі;
Сонко орт. тізім. жыл – лимфа жəне қан өндіру тіндерінің қатерлі ісіктермен ауыратын науқастарды 

жəне он сегіз жасқа дейінгі балаларды қоспағанда, қоспағанда, онкологиялық науқастардың 
жылдық ортатізімдік саны, ол мынадай формула бойынша есептеледі:

Сонко орт. тізім. жыл = (Сонко бас. + Сонко бас. х Қөсім/100)/2, мұнда:
Сонко бас – лимфа жəне қан өндіру тіндерінің қатерлі ісіктермен ауыратын науқастарды жəне 

он сегіз жасқа дейінгі балаларды қоспағанда, қоспағанда, қаржы жылының басында «ОНЭТ» 
АЖ-да тіркелген онкологиялық науқастардың саны;

Қөсім – соңғы үш жылдағы онкологиялық науқастардың орташа өсім қарқыны, ол мынадай 
формула бойынша айқындалады:

Қөсім = (Сонко соң.(n1) / Сонко бас.(n1) х 100+ Сонко соң. (n2) / Сонко бас.(n2) х 100+ Сонко соң (n3) / 

Сонко бас.(n3) х 100)/3, мұнда:
Сонко бас. – лимфа жəне қан өндіру тіндерінің қатерлі ісіктермен ауыратын науқастарды жəне 

он сегіз жасқа дейінгі балаларды қоспағанда, қоспағанда, соңғы үш жыл кезеңіндегі (n1,2,3) 
жыл басында «ОНЭТ» АЖ-да тіркелген онкологиялық науқастардың саны;

Сонко соң. – лимфа жəне қан өндіру тіндерінің қатерлі ісіктермен ауыратын науқастарды жəне 
он сегіз жасқа дейінгі балаларды қоспағанда, қоспағанда, соңғы үш жыл кезеңіндегі (n1,2,3) 
жыл соңында «ОНЭТ» АЖ-да тіркелген онкологиялық науқастардың саны;

m – онкологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсетуге арналған қаржыландыру 
жүзеге асырылатын қаржы жылындағы айлардың саны.

39. Онкологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсететін, ақы төлеу есепті кезеңдегі 
бір онкологиялық науқасқа шаққандағы кешенді тариф бойынша жүзеге асырылатын денсаулық 
сақтау субъектілері үшін қаржыландыру көлемін есептеу мынадай формула бойынша айқындалады:

Vонко қаржы = Сонко орт.тізім х Ктонко, мұнда:
Сонко орт.тізім – лимфа жəне қан өндіру тіндерінің қатерлі ісіктермен ауыратын науқастарды 

жəне он сегіз жасқа дейінгі балаларды қоспағанда, қоспағанда, онкологиялық науқастардың 
есепті кезеңдегі ортатізімдік саны есепті кезеңнің əрбір күнтізбелік күнінде «ОНЭТ» АЖ-да 
тіркелген онкологиялық науқастардың санын қосу жəне осы есепті кезең айындағы күнтізбелік 
күндер санына алынған соманы бөлу арқылы есептеледі.

4-параграф. Психикалық бұзылулардан (аурулардан) зардап шегетін науқастарға 
медициналық-əлеуметтік көмек көрсеткені үшін тарифтерді қалыптастыру алгоритмі

40. ТМККК шеңберінде психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастарға 
медициналық-əлеуметтік көмек көрсеткені үшін ақы төлеу ТМККК шеңберінде оларға ақы 
төлеу орташа есеп айырысу құны бойынша емделіп шығу жағдайы үшін жəне бір төсек-күн үшін 
жүзеге асырылатын стационарлық көмек нысанында мамандандырылған медициналық көмек 
көрсететін республикалық денсаулық сақтау ұйымдарын қоспағанда, (бұдан əрі – психикасы 
мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастарға медициналық-əлеуметтік көмекті көрсететін 
денсаулық сақтау субъектісі) денсаулық сақтау субъектілеріне психикасы мен мінез-құлқының 
бұзылулары бар бір науқасқа кешенді тариф бойынша жүзеге асырылады.

41. Психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар бір науқасқа кешенді тариф мына-
ларды қамтиды жəне көздейді: 

1) психикалық жəне мінез-құлқы бұзылулардың (аурулардың) алдын алуға, психикалық 
денсаулықты тексеруге, психикалық бұзылуларды диагностикалауға, психикалық жəне мінез-
құлқының бұзылулардан (аурулардан) зардап шегетін адамдарды емдеуге, күтім жасауға жəне 
медициналық-əлеуметтік оңалтуға бағытталған қызметтер; 

2) психикалық жəне мінез-құлқы бұзылулардың (аурулардың) алдын алуға, диспансерлік 
есепте тұрмайтын азаматтардың психикалық денсаулығын тексеруге бағытталған қызметтер; 

3) психикалық жəне мінез-құлқы бұзылулардан (аурулардан) зардап шегетін адамдарға 
білікті, мамандандырылған, медициналық-əлеуметтік көмек көрсету, оның ішінде мынадай ны-
сандарда əлеуметтік-еңбектік оңалту: жедел медициналық көмек, амбулаториялық-емханалық 
көмек: консультациялық-диагностикалық көмек, стационарлық жəне стационарды алмасты-
рушы көмек, оның ішінде мəжбүрлеп емдеу шараларын қолдану туралы сот шешімі бойынша 
стационарлық емдеу.

42. Психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар бір науқасқа кешенді тарифті есеп-
теу айына ПНТ-та тіркелген психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастарға 
медициналық-əлеуметтік көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісіне мынадай формула 
бойынша жүзеге асырылады:

Ктпсих = (Vпсих.қарж._жыл / Сср.спис.псих_год) / m, онда:
Vпсих.қарж._жыл – психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастарға медициналық-

əлеуметтік көмек көрсетуге арналған келесі қаржы жылына қаржыландыру көлемі; 
Спсих.орт.тізім.жыл – психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастардың жылдық ор-

таша тізімдік саны, ол мынадай формуламен есептеледі:
Спсих.орт.тізім.жыл = (Спсих бас. + Спсих бас. х Қөсім /100)/2, мұнда:

Спсих бас. – қаржы жылының басындағы ПНТ тіркелген психикасы мен мінез-құлқының 
бұзылулары бар науқастардың саны;

Қөсім – психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастардың соңғы үш жылдағы 
орташа өсу қарқыны, ол мынадай формула бойынша анықталады:

Қөсім = (Спсих соң. (n1) /Спсих бас.(n1) х 100+ Спсих соң. (n2) /Спсих бас.(n2) х 100+ Спсих соң. (n3) /

Спсих бас.(n3) х 100)/3, мұнда:
Спсих бас. – соңғы үш жыл кезеңінде (n1,2,3) жылдың басындағы ПНТ тіркелген психикасы 

мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастардың саны;
Спсих соң. – соңғы үш жыл кезеңінде (n1,2,3) жылдың соңындағы ПНТ тіркелген психикасы 

мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастардың саны;
m – психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастарға медициналық-əлеуметтік 

көмек көрсетуге арналған қаржыландыру іске асырылатын қаржылық жылдағы айлар саны. 
43. Оларға ақы төлеу психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар бір науқасқа 

кешенді тариф бойынша жүзеге асырылатын психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары 
бар науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері 
үшін қаржыландыру көлемін есептеу есептік кезеңге мынадай формуламен анықталады:

Vпсих.қарж. = Спсих.орт.тізім. х Ктпсих, мұнда:
Спсих.орт.тізім. – есептік кезеңге психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастардың 

орта тізімдік саны есептік кезеңнің əрбір күнтізбелік күніне ПНТ тіркелген психикасы мен мінез-
құлқының бұзылулары бар науқастардың санын қосу жəне алынған соманы аталған есептік 
кезеңнің айындағы күнтізбелік күндердің санына бөлу жолы арқылы есептеледі.

5-параграф. Маскүнемдікпен, нашақорлықпен жəне токсикоманиямен ауыра-
тын науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек көрсеткені үшін тарифтерді 

қалыптастыру алгоритмі
44. Психикалық белсенді заттарды қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының 

бұзылулары бар науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек үшін ақы төлеу ТМККК 
шеңберінде психикалық белсенді заттарды қабылдау (бұдан əрі – ПБЗ) əсерінен психикасы 
мен мінез-құлқының бұзылулары бар бір науқасқа кешендік тариф бойынша денсаулық сақтау 
субъектілеріне ТМККК шеңберінде ақы төлеу бір төсек-күн үшін төленетін стационарлық 
көмек түрінде мамандандырылған медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтаудың 
республикалық ұйымдарын қоспағанда (бұдан əрі – психикалық белсенді заттарды қабылдау 
əсерінен психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастарға медициналық-əлеуметтік 
көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі) жүргізіледі. 

45. ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар бір науқасқа 
кешендік тариф мыналарды қамтиды: 

1) маскүнемдікпен, нашақорлықпен жəне токсикоманиямен ауыратын науқастарға 
медициналық көмек көрсетуге, маскүнемдікті, нашақорлықты жəне ПБЗ қабылдау əсерінен 
болған токсикоманияны диагностикалауға бағытталған қызметтер, маскүнемдікпен, 
нашақорлықпен жəне ПБЗ қабылдау əсерінен болған токсикоманиямен ауыратын адамдар-
ды емдеу, қарау жəне медициналық-əлеуметтік оңалту, ПБЗ қабылдау фактісін анықтау үшін 
медициналық куаландыру, оның ішінде, мəжбүрлеп емдеуді қолдану туралы сот шешімімен 
стационарлық емдеу, уақытша бейімдеу жəне уытсыздандыру орталықтарында ұстау; 

2) маскүнемдікпен, нашақорлықпен жəне токсикоманиямен ауыратын адамдарға білікті, 
мамандандырылған, медициналық-əлеуметтік көмек, оның ішінде, əлеуметтік-еңбектік 
оңалту көмектерін төмендегі түрде көрсету: жедел медициналы көмек, консультациялық-
диагностикалық көмек, станционарлық жəне стационарлық көмекті ауыстыратын көмек. 

46. ННР-да тіркелген ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары 
бар бір науқасқа кешендік тариф есебін бір айға ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-
құлқының бұзылулары бар науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек көрсететін денсаулық 
сақтау субъектісі мына формула бойынша жүзеге асырады: 

Ктнарко = (Vқарж.нарко_жыл / Сорт.тізім.нарко жыл) / m, мұнда:
Vқарж.псих_жыл – алдағы қаржы жылындағы ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен 

мінез-құлқының бұзылулары бар науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек көрсетуді 
қаржыландыру көлемі;

Сор.тізім.нарко жыл – ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар 
науқастардың жылдық орташа тізімдік саны, мынадай формула бойынша есептеледі:

Сор.тізім.нарко жыл = (Снарко басы. + Снарко басы. х Қөсімбарысы/100)/2, мұнда: 
Снарко басы. – ННР-да тіркелген ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының 

бұзылулары бар науқастардың қаржы жылы басындағы саны;
Қөсімбарысы – соңғы үш жылдағы ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының 

бұзылулары бар науқастар өсімінің орташа қарқыны, мына формула бойынша анықталады: 
Қөсімбарысы = (Снарко соңы (n1) /Снарко басы.(n1) х 100+ Снарко соңы (n2) /Снарко басы.(n2) х 100+ Снарко соңы(n3) /

Снарко басы.(n3) х 100)/3, мұнда:
Снарко басы. – соңғы үш жыл бойында (n1,2,3) жыл басындағы наркологиялық науқастар 

регистріне тіркелген ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары 
бар науқастар саны;

Снарко соңы– соңғы үш жыл бойында (n1,2,3) жыл соңындағы ННР-да тіркелген ПБЗ қабылдау 
əсерінен психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастар саны; 

m – қаржы жылында ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары 
бар науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек көрсетуді қаржыландыру жүргізілетін ай-
лар саны.

47. ПБЗ қабылдау əсерінен психикалық жəне мінез-құлық ауытқушылығына шалдыққан 
бір науқасқа кешендік тариф есебін бір айға ПБЗ қабылдау əсерінен психикалық жəне мінез-
құлық ауытқушылығына шалдыққан науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек көрсететін 
денсаулық сақтау субъектілерін қаржыландыру көлемін есептеу, есеп берілетін жылға мына 
формула бойынша анықталады: 

Vқаржнарко = Сорт.тізім.нарко х Ктнарко, мұнда:
Сорт.тізім.нарко – есептік кезеңдегі ННР-да тіркелген ПБЗ қабылдау əсерінен психикасы мен 

мінез-құлқының бұзылулары бар науқастар орташа тізімдік санын психикалық белсенді зат-
тарды қабылдау əсерінен психикасы мен мінез-құлқының бұзылулары бар науқастар санын 
есептік кезеңнің əрбір күнтізбелік күніне сомалап, одан шыққан соманы сол есептік кезеңдегі 
айдың күнтізбелік күндерінің санына бөлу арқылы есептеледі. 

6-параграф. Туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек 
көрсеткені үшін тарифтерді қалыптастыру алгоритмі 

48. Туберкулезбен ауыратын науқастарға ТМККК шеңберінде медициналық жəне əлеуметтік 
көмек көрсету үшін төлем бір жағдайға байланысты стационарлық жəне стационарлық ауыс-
тыратын емделуді қамтамасыз ету үшін төленетін төлем республикалық денсаулық сақтау 
ұйымдарын қоспағанда, денсаулық сақтау субъектілеріне туберкулезбен ауыратын бір 
адам үшін күрделі тариф бойынша жүзеге асырылады (бұдан əрі – туберкулезбен ауыратын 
науқастарға медициналық жəне əлеуметтік көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі).

49. Туберкулезге шалдыққан бір науқас үшін кешенді тариф мыналарды көздейді:
1) аурудың күдігі бар адамдарда туберкулезді анықтау бойынша емдеу-диагностикалық 

шараларды жүзеге асыру;
2) туберкулезбен ауыратын адамдарға (белсенді туберкулезге) жəне туберкулезге қарсы 

диспансерлерде диспансерлік бақылауына тұрған адамдарға диспансерлік бақылауға алу 
емдеу-диагностикалық шараларды жүргізуді қамтамасыз ету;

3) туберкулезбен ауыратын адамдарға əлеуметтік-психиологиялық көмек көрсету.
50. Туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық жəне əлеуметтік көмек көрсететін 

денсаулық сақтау ұйымына ЖРВТ-де тіркелген бір айдағы туберкулезбен ауыратын науқастарға 
кешенді тарифті есептеу формуласы бойынша жүзеге асырылады:

Kттуб = (Vтуб.қар.жыл/ Стуб.орт.тізім.жыл) / m, мұнда:
Vтуб.қар.жыл – алдағы жылға қаржы жылына арналған туберкулезге қарсы науқастарға 

медициналық-əлеуметтік көмек көрсету үшін қаржыландыру;
Стуб.орт.тізім.жыл – туберкулезбен ауыратындардың жылдық орташа тізімдік саны, ол мынадай 

формула бойынша есептеледі: 
Стуб.орт.тізім.жыл = (Стуб.бас. + Стуб.бас. х Қөсім/ 100) / 2,

Стуб.бас. – қаржы жылының басында ТАНҰТ-та тіркелген туберкулезбен ауыратындардың 
саны;

Қөсім – формула бойынша анықталады соңғы үш жылда туберкулезбен ауыратын науқастар 
орташа өсу қарқыны:
Қөсім = (Стуб.соң. (n1)/Стуб.бас. (n1) х 100 + Стуб.соң. (n2)/Стуб.бас. (n2) х 100 + Стуб.соң. (n3) /Стуб.бас. (n3) х 100)/3, мұнда:

Стуб.бас. – (n1,2,3) кезең үшін жылдың басында ТАНҰТ-та тіркелген туберкулезбен ауыратын 
науқастар саны соңғы үш жылда;

Стуб.соң. – (n1,2,3) кезең үшін жыл соңында ТАНҰТ-та тіркелген туберкулезбен ауыратын 
науқастар саны соңғы үш жылда;

m – қаржылық жылдағы айлар саны, оның барысында туберкулезбен ауыратын науқастарға 
медициналық жəне əлеуметтік қызметтер көрсету үшін қаржыландыру қарастырылатын 
боладыық-диагностикалық шараларды қамтамасыз ету;

Vтуб. қарж. = Стуб.орт.тізім. х Кттуб, мұнда:
Стуб.орт.тізім. – есепті кезеңде туберкулезбен ауыратын науқастардың орташа саны есептік 

кезеңнің əрбір күнтізбелік күнінде жəне осы есепті кезеңде күнтізбелік күн санына түскен со-
маны бөлу арқылы ТАНҰТ-та тіркелген науқастардың санын есептеу жолымен есептеледі.

7-параграф. АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға жəне (немесе) ЖИТС-пен ауы-
ратын науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек көрсеткені үшін тарифтерді 

қалыптастыру алгоритмі
52. ТМККК шеңберінде АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға жəне ЖИТС-пен ауыратын 

науқастарға медициналық-əлеуметтік көмек көрсету үшін ақы төлеу бір медициналық қызметті 
көрсетуге арналған тариф бойынша төлем жүргізілетін консультациялық-диагностикалық 
көмек нысанында мамандандырылған медициналық көмек көрсететін ұйымдарды қоспағанда, 
денсаулық сақтау субъектілеріне бір АИТВ инфекциясын жұқтырғанға жəне ЖИТС-пен ауы-
ратын науқасқа шаққанда кешенді тариф бойынша жүзеге асыралыды (бұдан əрі – АИТВ ин-
фекциясын жұқтырғандарға жəне ЖИТС-пен ауыратын науқастарға медициналық-əлеуметтік 
көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі).

53. Бір АИТВ инфекциясын жұқтырғанға жəне ЖИТС-пен ауыратын науқасқа шаққандағы 
кешенді жоспар мынаны қамтиды: 

1) амбулаториялық-емханалық көмек нысанында білікті, мамандандырылған, медициналық-
əлеуметтік көмекті қамтамасыз ету: АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға жəне ЖИТС-пен ауы-
ратын науқастарға консультациялық-диагностикалық көмекті, оның ішінде АТВ-инфекциясын 
анадан ұрыққа жəне ерте жастағы балаға берілу қауіпін төмендету жөніндегі профилактикалық 
іс-шараларды жүзеге асыру;

2) құпия медициналық тексеріп-қарауды қамтамасыз ету, психологиялық-əлеуметтік, заң 
консультацияларын ұсыну, сенім пунктерінің, достық кабинететрінің жұмыс істеуі, халық ара-
сында АИТВ-инфекциясын профилактикалау жөніндегі іс-шараларды іске асыру; 

3) уəкілетті орган бекіткен АИТВ жұқтырудың жоғары қауіп-қатері бойынша халықтың осал 
топтарына жататын тұлғалардың арасында емдеу-профилактикалық іс-шараларды жүргізу; 

4) стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмекті жəне бастапқы 
медициналық-санитариялық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің пациенттері 
үшін АИТВ-инфекциясына талдаулар жүргізу.

54. Айына бір АИТВ инфекциясын жұқтырғанға жəне ЖИТС-пен ауыратын науқасқа, АИТВ-
инфекциясын жұқтырғандарға жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастарға медициналық-
əлеуметтік көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісіне арналған кешенді тарифті есептеу 
мына формула бойынша жүзеге асырылады: 

КтАИТВ = (Vқарж. _жылға АИТВ / Сжылына АИТВ орташа тізімі / m, мұнда:
Vқарж. _жылға АИТВ – АИТВ инфекциясын жұқтырғанға жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын 

науқастарға медицналық-əлеуметтік көмек көрсетуге арналған қаржыландыру көлемі;
САИТВ орт.тізім.жыл – АИТВ инфекциясын жұқтырғандардың жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыра-

тын науқастардың жылдық орташа тізімдік саны, ол мынадай формула бойынша есептеледі: 
САИТВ орт.тізім.жыл = (CАИТВ бас. + C АИТВ бас. х Қөсім/100)/2, мұнда:

CАИТВ бас. – қаржы жылының басында АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға жəне (неме-
се) ЖИТС-пен ауыратын науқастарға консультативтік-диагностикалық көмек нысанында 
мамандандырылған медициналық көмек көрсететін республикалық денсаулық сақтау ұйымы 
ресми ұсынған АИТВ инфекциясын жұқтырғандар жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын 
науқастардың саны;

Қөсім – АИТВ инфекциясын жұқтырғандар жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастардың 
соңғы үш жылдағы өсімінің орташа қарқыны мына формула бойынша есептеледі:

Қөсім = (САИТВ соң.(n1) / САИТВ бас.(n1) х 100+ САИТВ соң.(n2) / САИТВ бас.(n2) х 100 + 
САИТВ соң.(n3) / САИТВ бас.(n3) х 100)/3, мұнда:

САИТВ бас. – соңғы үш жыл мерзімінде (n1,2,3) жылдың басында АИТВ инфекция-
сын жұқтырғандарға жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастарға консультативтік-
диагностикалық көмек нысанында мамандандырылған медициналық көмек көрсететін 
республикалық денсаулық сақтау ұйымы ресми ұсынған АИТВ инфекциясын жұқтырғандар 
жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастардың саны;

САИТВ соң. – соңғы үш жыл мерзімінде (n1,2,3) жылдың соңында АИТВ инфекция-
сын жұқтырғандарға жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастарға консультативтік-
диагностикалық көмек нысанында мамандандырылған медициналық көмек көрсететін 
республикалық денсаулық сақтау ұйымы ресми ұсынған АИТВ инфекциясын жұқтырғандар 
жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастардың саны;

m – АИТВ инфекциясын жұқтырғандар жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастарға 
медициналық-əлеуметтік қызметтерді көрсетуге арналған қаржыландыру жүзеге асырылатын 
қаржы жылындағы айлар саны.

55. АИТВ жұқтырғандар жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастарға медициналық-
əлеуметтік қызмет көрсететін, төлемі есеп беріп отырған мерзімде бір АИТВ жұқтырғанға 
жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқасқа шаққанда кешенді тариф бойынша жүзеге асы-
рылатын денсаулық сақтау субъектілері үшін қаржыландыру көлемін есептеу мына формула 
бойынша анықталады: 

Vқарж. АИТВ = САИТВ орт.тізім. х КтАИТВ, мұнда:

САИТВ орт.тізім. – есеп беріп отырған мерзімдегі АИТВ инфекциясын жұқтырғандар жəне (не-
месе) ЖИТС-пен ауыратын науқастардың орта тізімдік саны есеп беріп отырған мерзімнің əр 
күнтізбелік күні тіркелген АИТВ инфекциясын жұқтырғандар жəне (немесе) ЖИТС-пен ауыра-
тын науқастардың санын қосу жəне алынған соманы осы есеп беріп отырған мерзімдегі айдың 
күнтізбелік күніне бөлу жолымен есептеледі. 

8-параграф. Жедел медициналық көмек көрсеткені үшін жəне санитариялық 
авиацияға арналған тарифтерді қалыптастыру алгоритмі

56. Жедел медициналық көмек станциясының деңгейінде жедел медициналық көмек (бұдан 
əрі – ЖК) көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне жəне «Рұқсаттар жəне хабарламалар 
туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес рұқсат ету 
құжаттары бар денсаулық сақтау ұйымдарына ақы төлеу тіркелген халыққа шақыртулардың 4 
жеделдік санатындағы ЖК-ті қоспағанда, жан басына шаққандағы жедел медициналық көмек 
көрсету норматив бойынша жүзеге асырылады.

57. ЖК көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін айына бір тұрғынға ЖК-ге арналған 
жан басына шаққандағы нормативті есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:

ЖШНЖК(субъект) = (ЖШНбаз.ЖКҚР * ЖТКЖК + ЖШНбаз.ЖКҚР * (Кобл.тығыз. – 1) + ЖШНбаз.ЖКҚР * (Кобл.жылу – 1) + 

ЖШНбаз.ЖКҚР * (Кауыл.обл. – 1)) х Ксубъект ЖК + Vэкол.ЖК / Ссубъект / m, мұнда:
ЖТКЖК – субъект бойынша халықтың медициналық қызметтерді тұтынуының жынысы-жасы 

бойынша түзету коэффициенті, ол мынадай формула бойынша айқындалады:
ЖТКЖК = ∑ (СЖК k/n х ЖТКЖК(n))/ Ссубъект, мұнда:

Ссубъект – «БХТ» АЖ-да тіркелген субъектіге бекітілген халықтың саны;
СЖК k/n – n нөмірлі жастық-жыныстық топқа жататын k нөмірлі халықтың «БХТ» АЖ-да 

тіркелген жедел жəрдем көрсету субъектісіне бекітілген халықтың саны;
ЖТКЖК(n) – n нөмірлі жастық-жыныстық топтың Амбулаториялық-емханалық көмектің кешенді 

жан басына шаққандағы нормативін есептеудің кешенді формуласына кестеге сəйкес жыны-
сы-жасы бойынша түзету коэффициенті.

Субъектіге бекітілген халықтың саны мен халықтың жыныстық-жастық құрамы халықты 
ерікті бекіту науқанының нəтижесі бойынша немесе айдың соңғы күніндегі ахуал бойынша 
«БХТ» АЖ-ның базасындағы халық жөніндегі деректердің негізінде айқындалады, олар алдағы 
қаржы жылы ауыл тұрғындарына АЕК көрсетуге арналған қаржыландыру көлемін есептеу үшін 
немесе денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның шешімі бойынша ағымдағы қаржы 
жылы ішінде оны түзету үшін пайдаланылады.

Vэкол_қр – Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына жəне ССЯП аза-
маттарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына сəйкес экологиялық апатты аймақтарда жұмыс 
істегені үшін үстемеақыны төлеуге арналған қаражаттың жылдық көлемі.

Кобл. тығыз. – осы Əдістеменің 1-қосымшасындағы 4-тармағына сəйкес формула бойынша 
айқындалатын осы облыс, республикалық маңызы бар қала мен астана бойынша халық 
тығыздығының коэффициенті;

Кобл. жылу – осы Əдістеменің 1-қосымшасындағы 5-тармағына сəйкес формула бойын-
ша айқындалатын облыс (республикалық маңызы бар қала мен астана) үшін жылу беру 
маусымының ұзақтығын есепке алу коэффициенті;

Кауыл.обл. – облыстар үшін ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін үстемеақыны есепке 
алу коэффициенті;

Кауыл.обл. = 1+0,25 х (Сауыл/Собл. х ЖҮауыл), мұнда:
ЖҮауыл – ауыл субъектілерінің ағымдағы шығындарының жалпы көлеміндегі лауазымдық 

жалақы бойынша еңбекақы төлеу шығындарының үлесі.
Республикалық маңызы бар қала мен астанаға арналған ауылдық елді мекенде жұмыс 

істегені үшін үстемеақыны есепке алу коэффициенті 1,0-ге тең;
Ксубъект ЖК – тарифті түзету жəне тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Кодекстің 

23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган айқындаған денсаулық сақтау субъектісі үшін 
белгіленетін түзету коэффициенті. Түзету коэффициентінің мөлшерін есептеу жəне оны бекітуді 
уəкілетті орган жүзеге асырады;

ЖШНбаз.ЖК(қр) – түзету коэффициенттерін есепке алмай айқындалған, Қазақстан 
Республикасының аумағында бірыңғай болып табылатын, Кодекстің 23-бабының 
2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен бір айда «БХТ» АЖ-да тіркелген бекітілген 
бір адамға арналған ЖК базалық жан басына шаққандағы норматив, жəне мына формула 
бойынша есептеледі:

ЖШНбаз.ЖК (қр)= ЖШНорт.ЖК(қр) / ЖТКқр+(Ктығыз.қр–1) + (Кжылыту.қр–1) + (Кауыл.қр–1), мұнда:
ЖШНбаз.ЖК (қр)– экологиялық апатты аймақтарда үстемеақы төлеуге арналған қаражатты 

қоспағанда, алдағы қаржы жылына ел бойынша айына бір тұрғынға шаққандағы ЖК орташа 
жан басына шаққандағы норматив, ол мынадай формула бойынша айқындалады:

ЖШНорт.ЖК(қр) = (VСП_қр - Vэкол_қр)/Сқр / m, мұнда:
VЖК(қр) – халыққа ЖК көрсету үшін ел бойынша қаржыландырудың жоспарлы жылдық көлемі;
Vэкол_қр – Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына жəне ССЯП аза-

маттарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына сəйкес экологиялық апатты аймақтарда жұмыс 
істегені үшін үстемеақыны төлеуге арналған қаражаттың жылдық көлемі;

Сқр – халықты еркін бекіту науқанының нəтижесі бойынша немесе есепті кезеңнің алдағы 
қаржы жылына немесе қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайдаланылатын айының соңғы 
күніндегі ахуал бойынша «БХТ» АЖ-да тіркелген, барлық МСАК субъектісіне бекітілген 
халықтың саны;

m – ЖК қаржыландыру жүзеге асырылатын қаржылық жылдағы айлардың саны;
Кауыл.қр. – ел бойынша ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін үстемеақыны есепке алудың 

орташа коэффициенті;
Vэкол_жк – Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңы жəне ССЯП аза-

маттарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына сəйкес облыс деңгейінде қалыптастырылатын 
субъектіге экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін үстемеақы төлеуге көзделген 
қаражаттың жылдық көлемі;

m – МСАК субъектісін қаржыландыру жүзеге асырылатын қаржы жылындағы айлардың 
саны; 

Кауыл.обл. – облыстар үшін ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін үстемеақыны есепке 
алу коэффициенті;

Кауыл.обл. = 1+0,25 х (Сауыл/Собл. х ЖҮауыл), мұнда:
ЖҮЖКауыл – ЖК субъектілерінің ағымдағы шығындарының жалпы көлеміндегі лауазымдық 

жалақы бойынша еңбекақы төлеу шығындарының үлесі.
Республикалық маңызы бар қала мен астанаға арналған ауылдық елді мекенде жұмыс 

істегені үшін үстемеақыны есепке алу коэффициенті 1,0-ге тең. 
58. ЖК субъектісі үшін жан басына шаққандағы норматив бойынша ЖК-ті қаржыландыру 

көлемін есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:
VЖК = СЖК х ЖШНЖК х m, мұнда:
VЖК – алдағы қаржы жылына немесе есепті кезеңге арналған ЖК субъектісін қаржыландыру 

көлемі;
СЖК – ТМККК көрсету шартына сəйкес ЖК субъектісі қызмет көрсететін халықтың саны;
ЖШНЖК – айына «БХТ» АЖ-да тіркелген, ЖК субъектісі үшін айқындалған бір бекітілген 

адамға шаққандағы ЖК жан басына шаққандағы нормативі;
m – қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайдаланылатын кезеңдегі айлардың саны.
ЖК жан басына шаққандағы нормативі бойынша ЖК субъектісін қаржыландыру көлемі 

көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты емес. 
59. Көрсетілген жедел медициналық көмекке ақы төлеу «Рұқсаттар жəне хабарламалар 

туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес рұқсат 
ету құжаттары бар денсаулық сақтау ұйымдарын қоса орындау үшін тарту жағдайда жедел 
медициналық көмекті бір шақыру үшін тариф бойынша жүзеге асырылады, ол осы Əдістеменің 
13-15-тармақтарына сəйкес формула бойынша анықталады.

60. Білікті мамандарды жəне (немесе) науқастарды əр түрлі жер бетіндегі танспорттармен 
тасымалдаумен байланысты медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне 
ақы төлеу медициналық көмекті бір шақыру үшін тариф бойынша жүзеге асырылады, ол мы-
надай формула бойынша анықталады: 

Тш = Vқарж. / Сш, мұнда:
Тш – білікті мамандарды жəне (немесе) науқастарды əр түрлі жер бетіндегі танспорттармен 

тасымалдаумен байланысты медициналық көмекті бір шақыру үшін тариф; 
Vқарж. – білікті мамандарды жəне (немесе) науқастарды əр түрлі жер бетіндегі танспорт-

тармен тасымалдаумен байланысты медициналық көмекті көрсетуге денсаулық сақтау 
субъектісінің кезекті жоспарлы кезеңге арналған қаржыландыру көлемі;

Сш – денсаулық сақтау субъектісінің кезекті жоспарлы кезеңге арналған білікті мамандарды 
жəне (немесе) науқастарды əр түрлі жер бетіндегі танспорттармен тасымалдаумен байланы-
сты медициналық көмекті шақыру саны.

61. Санитариялық авиацияның көрсетілген медициналық қызметтері үшін ақы төлеу көлік 
жəне медициналық қызметтерге арналған тарифтер бойынша жүзеге асырылады.

Санитариялық авиацияның медициналық қызметтеріне арналған тариф мынадай фор-
мула бойынша айқындалады:

Тмқ = Vмк қарж. / Сс, мұнда:
Тмқ – санитариялық авиацияның медициналық қызметінің бір сағаты үшін тариф;
Vмк қарж. – санитариялық авиацияның медициналық қызметтерін көрсетуге кезекті жоспарлы 

кезеңге арналған қаржыландыру көлемі;
Сс – медициналық қызметтер көрсетудің жоспарланып отырған сағаттарының саны.
Санитариялық авиацияның көлік қызметтеріне арналған тариф білікті мамандарды жəне 

(немесе) науқасты көліктің түрлі түрлерімен тасымалдауға байланысты шығыстарды қамтиды 
жəне əлеуетті қызметтер берушілердің ұсыныстарының орташа құны бойынша айқындалады.

9-параграф. Ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсеткені үшін тарифтерді 
қалыптастыру алгоритмі

62. Кодекстің 34-бабының 1-тармағына жəне Заңның 10-бабының 1) тармақшасына 
сəйкес айқындалатын медициналық көмек нысандарының тізбесі бойынша медициналық 
қызметтер кешенін көрсететін аудандық маңызы бар жəне ауылдың денсаулық сақтау 
субъектілеріне (бұдан əрі – ауылдың субъектісі) қаржыландыру көлемін айқындау үшін тариф 
ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив болып табылады.

63. Ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив МСАК 
көрсететін ауыл субъектілері үшін айына «БХТ» АЖ-да тіркелген бір ауыл тұрғынына есепте-
генде айқындалады жəне оның құрамында ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына 
шаққандағы нормативтің кепілдік берілген компоненті мен ЖБНЫК бар.

Ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив МСАК көрсетпейтін 
ауыл субъектілері үшін осы өңір немесе ауыл бойынша айына «БХТ» АЖ-да тіркелген бір ауыл 
тұрғынына есептегенде айқындалады жəне оның құрамында ауыл тұрғындарына арналған 
кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік берілген компоненті бар.

64. Ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік 
берілген компоненті осы Əдістеменің 3-тармағына сəйкес МСАК, КДК, жедел медициналық 
көмек, стационарды алмастыратын жəне стационарлық медициналық көмек нысандарында 
көрсетілетін медициналық көмектің, оның ішінде дəрігерге дейінгі, білікті, мамандандырылған, 
медициналық-əлеуметтік түрлері бойынша ауыл тұрғындарына ТМККК шеңберінде жəне (не-
месе) МƏМС жүйесіндегі медициналық қызметтер кешенін қамтамасыз ету бойынша ауыл 
субъектісінің қызметімен байланысты шығындарды қамтиды.

Ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік 
берілген компонентінің мөлшері медициналық көмектің нысандары (МСАК, КДК, стационар-
ды алмастыратын көмек, стационарлық көмек) бойынша ауыл субъектілерінің құрылымына 
байланысты белгіленеді.

65. Кешенді жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компоненті осы 
Əдістеменің 9-11-тармақтарына сəйкес айқындалады.

66. Ауыл субъектілері үшін бір айға ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына 
шаққандағы нормативті есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

КЖНауыл = КЖНауыл кепіл. + Sжнык, мұнда:
КЖНауыл – айына «БХТ» АЖ-да тіркелген бір бекітілген адамға шаққандағы ауыл 

тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив;
Sжнык – айына «БХТ» АЖ-да тіркелген, ауыл субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 

ЖНЫК сомасы;
КЖНауыл кепіл. – айына «БХТ» АЖ-да тіркелген, ауыл субъектісіне бекітілген бір адамға 

шаққандағы ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік 
берілген компоненті, ол мынадай формула бойынша есептеледі:

КЖНауыл кепіл.= (КЖНмсак баз.х ЖТКауыл+ КЖНмсак баз.х (Кобл.тығыз–1)+КЖНмсак баз х (Кобл.жылу–1)+ 

КЖНмсак баз. х(Кобл.ауыл-1)) х Кауыл субъектісі + V ауыл _ экол / Сауыл / m + (Vск/сат_ауыл /Сауыл/m) х Кауылсубъектісі 

+ Vмектеп_ауыл /Сауыл/m + VЖК_ауыл /Сауыл/m + Vтамақ_ауыл /Сауыл/m, мұнда:
КЖНбаз.МСАК – Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен, осы 

Əдістеменің 1-қосымшасына сəйкес формула бойынша есептелетін түзету коэффициенттері 
есепке алынбай айқындалған, бір айда «БХТ» АЖ-да тіркелген бір бекітілген адамға шаққандағы 
АЕК базалық кешенді жан басына шаққандағы норматив;

Сауыл – осы аудан немесе ауыл бойынша «БХТ» АЖ-да тіркелген, МСАК көрсететін ауыл 
субъектісіне бекітілген халықтың саны немесе «БХТ» АЖ-да тіркелген, МСАК көрсетпейтін ауыл 
субъектісіне бекітілген халықтың саны (бұдан əрі – ауыл субъектісіне бекітілген халықтың саны);

ТМККК шеңберінде ауыл субъектісіне бекітілген халық саны есепті кезең айының соңғы 
күніндегі ахуал бойынша ерікті бекіту науқанының нəтижесі бойынша «БХТ» АЖ-да тіркелген 
халықтың саны бойынша анықталады.

МƏМС жүйесінде ауыл субъектісіне бекітілген халық саны есепті кезең айының соңғы 
күніндегі ахуал бойынша Заңға сəйкес МƏМС жүйесінде медициналық қызметтерді 
тұтынушылар ретінде тіркелген халықтың саны бойынша анықталады.

ТМККК шеңберінде ауыл субъектісіне бекітілген халық саны есепті кезең айының соңғы 
күніндегі ахуал бойынша Заңға сəйкес МƏМС жүйесінде медициналық көмекке құқығы жоқ 
халықтың саны бойынша анықталады.

Vмектеп_ауыл – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2016 жылғы 3 ақпандағы № 85 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында МСАК 
көрсетуді ұйымдастыру стандартына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13392 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 85 бұйрық) МСАК субъектісіне тіркелген 
интернаттық ұйымдарға жатпайтын орта білім беру ұйымдарында оқитындарға медициналық 
көмек көрсету бойынша білім беру ұйымының медициналық пункті қызметіне байланысты 
республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шеңберінде шығындарды өтеуге арналған ауыл 
субъектісі үшін көзделген қаражаттың жылдық көлемі;

VЖК.ауыл – жіті сырқатынан немесе созылмалы аурудың асқынуынан туындаған, ағзалар 
мен жүйелердің кенеттен болған жəне айқын көрінетін бұзылуларсыз науқастың өмірі мен 
денсаулығына тікелей қауіп төндірмейтін пациенттің жай-күйі кезінде 4 жеделдік санаттағы 
шақыртуларға қызмет көрсету үшін тіркелген халыққа тəулік бойы шұғыл медициналық көмек 
көрсеткені үшін ауыл МСАК ұйымдарының қызметімен байланысты шығындарға ақы төлеуге 
республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттың шегінде өңірлер бөлінісінде көзделген 
жылдық қаражат көлемі;

Vтамақ.ауыл – № 666 бұйрыққа сəйкес амбулаториялық деңгейде мамандандырылған емдік 
өнімдермен қамтамасыз етумен байланысты шығындарға ақы төлеуге республикалық бюд-
жеттен бөлінген қаражаттың шегінде көзделген жылдық қаражат көлемі;

ЖТКауыл – ауыл субъектісі бойынша халықтың МСАК-ты тұтынуының жыныстық-жастық 
түзету коэффициенті, ол мынадай формула бойынша айқындалады:

ЖТКауыл = ∑ (Сауыл k/n х ЖТКауыл (n))/ Сауыл, мұнда:
Сауыл k/n – «БХТ» АЖ-да тіркелген, ауыл субъектісіне бекітілген халықтың саны, n нөмірлі 

жыныстық-жастық топқа жататын халықтың k нөмірі;
ЖТКауыл (n) – Амбулаториялық-емханалық көмектің кешенді жан басына шаққандағы 

нормативін есептеудің кешенді формуласына кестеге сəйкес n нөмірлі жыныстық-жастық 
топ халқының медициналық көрсетілетін қызметтер тұтынуының жыныстық-жастық түзету 
коэффициенті.

Ауыл субъектісіне бекітілген халықтың саны мен халықтың жыныстық-жастық құрамы 
халықты ерікті бекіту науқанының нəтижесі бойынша немесе айдың соңғы күніндегі ахуал бой-
ынша «БХТ» АЖ-ның базасындағы халық жөніндегі деректердің негізінде айқындалады, олар 
алдағы қаржы жылы ауыл тұрғындарына ТМККК қызметтерінің кешенін көрсетуге арналған 
қаржыландыру көлемін есептеу үшін немесе уəкілетті органның шешімі бойынша ағымдағы 
қаржы жылы ішінде оны түзету үшін пайдаланылады.

Кобл. тығыз. – осы Əдістеменің 1-қосымшаның 4-тармағына сəйкес формула бойынша 
айқындалатын осы облыс, республикалық маңызы бар қала мен астана бойынша халық 
тығыздығының коэффициенті;

Кобл. жылу – осы Əдістеменің 1-қосымшаның 5-тармағына сəйкес формула бойынша 
айқындалатын облыс (республикалық маңызы бар қала мен астана) үшін жылу беру 
маусымының ұзақтығын есепке алу коэффициенті;

Кауыл.обл. – облыстар үшін ауылдық жерлерде жұмыс істегені үшін үстемеақыны есепке 
алу коэффициенті;

Кауыл.обл. = 1+0,25 х (Сауыл/Собл. х ЛАауыл), мұнда:

ТҮауыл – ауыл субъектілерінің ағымдағы шығындарының жалпы көлеміндегі лауазымдық 
жалақы бойынша еңбекақы төлеу шығындарының үлесі.

Республикалық маңызы бар қала мен астана үшін ауылдық елді мекенде жұмыс істегені 
үшін үстемеақыны есепке алу коэффициенті 1,0-ге тең;

Кауыл субъектісі – халқының саны аз болған жағдайда, тығыздығы төмен аумағы анағұрлым 
көп жəне Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен басқа аумақтық 
ерекшеліктер жағдайында тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында ауыл субъектісі 
үшін белгіленетін түзету коэффициенті. Түзету коэффициентінің мөлшерін есептеуді жəне оны 
бекітуді уəкілетті орган жүзеге асырады. 

Vэкол_ауыл – Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңы мен ССЯП аза-
маттарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына сəйкес облыс деңгейінде қалыптастырылатын, 
ауыл субъектілеріне экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін үстемеақы төлеуге 
көзделген жылдық қаражаттың көлемі;

Vск/сат_ауыл – бекітілген халыққа стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық 
көмек көрсетуге арналған ауыл субъектісі үшін қаражаттың жылдық көлемі, ол мынадай фор-
мула бойынша айқындалады: 

Vск/сат_ауыл = Vск/сат_ауыл/обл./ПСск/сат_ауыл/обл.хЕЖ ск/сат_ауыл + Vдқ, мұнда:
Vск/сат_ауыл/обл – алдағы қаржы жылына ауыл тұрғындарына стационарлық жəне стационарды 

алмастыратын медициналық көмек нысандарында мамандандырылған медициналық көмек 
көрсетуге арналған қаражаттың жылдық көлемі;

Vдқ – республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттың шегінде стационардан шығарылған 
тірі туғандарды № 666 бұйрыққа сəйкес сəбиді күтіп қарауға арналған жиынтықпен (жаңа туған 
нəрестенің дəрі қобдишасын) қамтамасыз етумен байланысты шығындарды төлеуге көзделген 
облыс бойынша жылдық қаражат көлемі;

ЕЖ ск/сат_ауыл/обл.- алдағы қаржы жылына ауыл тұрғындарына стационарлық жəне стацио-
нарды алмастыратын медициналық көмек нысандарында мамандандырылған медициналық 
көмек көрсету кезінде облыс бойынша жоспарланатын емделіп шығу жағдайларының саны, ол 
емделіп шығу сомасы (ЕЖ ск/сат_ауыл) ретінде барлық ауыл субъектілері бойынша айқындалады;

ЕЖ ск/сат_ауыл – алдағы қаржы жылына бекітілген халыққа стационарлық жəне стационарды 
алмастыратын медициналық көмек нысандарында мамандандырылған медициналық көмек 
көрсету кезінде ауыл субъектісі бойынша жоспарланатын емделіп шыққан жағдайлардың саны, 
ол мынадай формула бойынша айқындалады: 

ЕЖск/сат_ауыл = ЕЖск/ауыл + ЕЖск/ауыл х %қарқыныск/ауыл + ЕЖсат/ауыл + ЕЖсат/ауыл х %қарқынысат/ауыл, мұнда:
ЕЖ ск/ауыл – бектіліген халық арасында стационарлық жəне стационарды алмастыратын 

медициналық көмек нысандарында мамандандырылған медициналық көмек көрсетілген ауыл 
субъектісінің өткен жылға емделіп шыққан жағдайлардың саны;

ЕЖ сат/ауыл – бектіліген ауыл тұрғындары арасында стационарлық жəне стационарды ал-
мастыратын медициналық көмек нысандарында мамандандырылған медициналық көмек 
көрсетілген ауыл субъектісінің өткен жылға емделіп шыққан жағдайлардың саны;

%қарқыныск/ауыл, % қарқынысат/ауыл – алдағы қаржы жылына тиісті жоспарланатын 
стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмектің пайызда көрсетілген 
өсу немесе төмендеу қарқыны;

Кауыл субъектісі – халқының саны аз болған жағдайда, тығыздығы төмен аумағы анағұрлым 
көп жəне Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен басқа аумақтық 
ерекшеліктер жағдайында тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында ауыл субъектісі 
үшін белгіленетін түзету коэффициенті. Түзету коэффициентінің мөлшерін есептеуді жəне оны 
бекітуді уəкілетті орган жүзеге асырады.

m – ауыл субъектісін қаржыландыру жүзеге асырылатын қаржы жылындағы айлардың саны;
67. Ауыл субъектісі үшін ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы 

норматив бойынша ауыл тұрғындарына медициналық қызметтер кешенін көрсетуге арналған 
қаржыландыру көлемін есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

Vауыл қаржы = Сауыл х КЖНауыл х m, мұнда:
Vауыл қаржы – алдағы қаржы жылына немесе есепті кезеңге арналған МСАК көрсететін ауыл 

субъектісін қаржыландыру көлемі;
Ауыл тұрғындарына арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив бойынша ауыл 

субъектісін қаржыландыру көлемі көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты емес.
Ауыл субъектісіне бір тұрғынға есептегендегі ЖБНЫК сомасы алдағы қаржы жылына 

арналған қаржыландыру көлемін айқындау кезінде республика бойынша белгіленген жоспар-
лы деңгей бойынша, ал есепті кезеңдегі қаржыландыру көлемін айқындау кезінде ИКК-ның 
алынған нақты нəтижесі негізінде айқындалады.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық 
қызметтерге арналған тарифтерді қалыптастыру əдістемесіне 1-қосымша

Амбулаториялық-емханалық көмектің кешенді жан басына шаққандағы нормативін 
есептеудің кешенді формуласы

1. Бір айда МСАК субъектісіне «БХТ» АЖ-да тіркелген бір адамға шаққандағы АЕК кешенді 
жан басына шаққандағы нормативті есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

КЖНкепіл.АЕК = КЖНбаз.МСАК х ЖТКМСАК+ КЖНбаз.МСАК х (Кобл.тығыз. - 1) + КЖНбаз.МСАК х (Кобл.жылу - 1) + 
КЖНбаз.МСАК х (КМСАК субъект - 1) + ЖШНбаз.ҚРЖК х ЖТКЖК + ЖШНбаз.ҚРЖК х (Кобл.тығыз. - 1) + ЖШНбаз.

ҚРЖК х (Кобл.жылу - 1) + ЖШНбаз.ҚРЖК х (Кобл. ауыл - 1) + Vэкол.мсак/СМСАК/m + Vмектеп. мсак/СМСАК/m + 
Vтамақ._мсак/СМСАК/m, мұнда:

1) КЖНбаз.МСАК – осы қосымшаның 2-тармағына сəйкес формула бойынша анықталатын 
МСАК субъектілері үшін Кодекстің 23-бабы 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган түзету 
коэффициенттерін есепке алмай бекіткен, айына «БХТ» АЖ-да алдағы қаржы жылына тіркелген 
бір бекітілген адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан басына шаққандағы норматив;

2) ЖТКМСАК – осы қосымшаның 3-тармағына сəйкес анықталатын МСАК субъектісі бойынша 
халықтың медициналық қызметтерді тұтынуының жыныстық-жастық түзету коэффициенті;

3) Ктығызд.қр – осы қосымшаның 4-тармағына сəйкес анықталатын ел бойынша халықтың 
орташа тығыздық коэффициенті;

4) Кжылу.қр – осы қосымшаның 5-тармағына сəйкес анықталатын ел бойынша жылыту 
маусымының ұзақтығын есепке алудың орташа коэффициенті;

5) КМСАК субъект – Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен МСАК 
субъектісі үшін тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында белгіленетін түзету 
коэффициенті. Түзету коэффициентінің мөлшерін есептеу жəне оны бекітуді уəкілетті орган 
жүзеге асырады;

6) Vэкол_мсак – Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңы жəне ССЯП аза-
маттарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңына сəйкес облыс деңгейінде қалыптастырылатын, 
МСАК субъектісіне экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін үстемеақы төлеуге 
көзделген қаражаттың жылдық көлемі;

7) СМСАК – «БХТ» АЖ-да тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген халықтың саны;
8) Vмектеп._мсак – «Қазақстан Республикасында алғашқы медициналық-санитариялық көмек 

көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 3 ақпандағы № 85 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13392 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 85 бұйрық) сəйкес 
МСАК субъектісіне тіркелген интернаттық ұйымдарға жатпайтын орта білім беру ұйымдарында 
оқитындарға медициналық көмек көрсету бойынша білім беру ұйымының медициналық пункті 
қызметіне байланысты республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шеңберінде шығындарды 
өтеуге арналған ауыл субъектісі үшін көзделген қаражаттың жылдық көлемі;

9) VЖК.мсак – жіті сырқатынан немесе созылмалы аурудың асқынуынан туындаған, ағзалар 
мен жүйелердің кенеттен болған жəне айқын көрінетін бұзылуларсыз науқастың өмірі мен 
денсаулығына тікелей қауіп төндірмейтін пациенттің жай-күйі кезінде 4 жеделдік санаттағы 
шақыртуларға қызмет көрсету үшін тіркелген халыққа тəулік бойы шұғыл медициналық 
көмек көрсеткені үшін МСАК ұйымдарының қызметімен байланысты шығыстарға ақы төлеуге 
республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттың шегінде өңірлер бөлінісінде көзделген 
жылдық қаражат көлемі;

10) Vтамақ.МСАК – «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде азаматтарды, оның ішінде белгілі 
бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық 
деңгейде тегін немесе жеңілдікпен берілетін дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен жəне мамандандыралған емдік өнімдермен қамтамасыз етуге арналған дəрілік 
заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 29 тамыздағы № 666 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15724 болып тіркелген) 
сəйкес амбулаториялық деңгейде мамандандырылған емдік өнімдермен қамтамасыз етумен 
байланысты шығындарға ақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттың шегінде 
көзделген жылдық қаражат көлемі;

11) m – АЕК-ті қаржыландыру жүзеге асырылатын қаржы жылындағы айлардың саны;
12) ЖТКЖК – субъект бойынша халықтың медициналық қызметтерді тұтынуының жынысы-

жасы бойынша түзету коэффициенті, ол мынадай формула бойынша айқындалады:
ЖТКЖК = ∑ (СЖК k/n х ЖТКЖК(n))/ Ссубъект, мұнда:
Ссубъект – «БХТ» АЖ-да тіркелген субъектіге бекітілген халықтың саны;
СЖК k/n – n нөмірлі жастық-жыныстық топқа жататын k нөмірлі халықтың «БХТ» АЖ-да 

тіркелген жедел жəрдем көрсету субъектісіне бекітілген халықтың саны;
ЖТКЖК(n) – n нөмірлі жастық-жыныстық топтың Амбулаториялық-емханалық көмектің кешенді 

жан басына шаққандағы нормативін есептеудің кешенді формуласына кестеге сəйкес жыны-
сы-жасы бойынша түзету коэффициенті.

ЖШНбаз.ЖК(рк) – түзету коэффициенттерін есепке алмай айқындалған, Қазақстан 
Республикасының аумағында бірыңғай болып табылатын, Кодекстің 23-бабының 2-тармағына 
сəйкес уəкілетті орган айқындайтын бір айда «БХТ» АЖ-да тіркелген бекітілген бір адамға 
арналған ЖК базалық жан басына шаққандағы норматив, жəне мына формула бойынша 
есептеледі:

ЖШНбаз.ЖК (қр)= ЖШНорт.ЖК(қр) / ЖТКқр+(Ктығыз.қр–1) + (Кжылыту.қр–1) + (Кауыл.қр–1), мұнда:
ЖШНбаз.ЖК (қр)– экологиялық апатты аймақтарда үстемеақы төлеуге арналған қаражатты 

қоспағанда, алдағы қаржы жылына ел бойынша айына бір тұрғынға шаққандағы ЖК орташа 
жан басына шаққандағы норматив, ол мынадай формула бойынша айқындалады:

ЖШНорт.ЖК(қр) = (VСП_қр - Vэкол_қр)/Сқр / m, мұнда:
VЖК(қр) – халыққа ЖК көрсету үшін ел бойынша қаржыландырудың жоспарлы жылдық көлемі;
Сқр – халықты еркін бекіту науқанының нəтижесі бойынша немесе есепті кезеңнің алдағы 

қаржы жылына немесе қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайдаланылатын айының соңғы 
күніндегі ахуал бойынша «БХТ» АЖ-да тіркелген, барлық МСАК субъектісіне бекітілген 
халықтың саны;

m – ЖК қаржыландыру жүзеге асырылатын қаржылық жылдағы айлардың саны.
2. МСАК субъектілері үшін Кодекстің 23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган түзету 

коэффициенттерін есепке алмай айқындаған, айына «БХТ» АЖ-да алдағы қаржы жылына 
тіркелген бір бекітілген адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан басына шаққандағы 
норматив, ол мынадай формула бойынша айқындалады:

КЖНбаз.МСАК = КЖНбаз.АЕК(қр) – КЖНбаз.АЕК(қр) х %КДК, мұнда:
1) КЖНбаз.АЕК(қр) – түзету коэффициенттері есепке алынбай айқындалған, Кодекстің 

23-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган айқындайтын айына «БХТ» АЖ-да тіркелген 
бір бекітілген адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан басына шаққандағы норматив, 
ол мынадай формула бойынша есептеледі:

КЖНбаз.АЕК(қр) = КЖНАЕК(қр) , мұнда:
 ЖТКқр+(Кқр.тығыз–1) +(Кобл.жылу–1) +(Кауыл.жылу–1)

КЖНкепіл.АЕК(қр) – экологиялық апатты аймақтарда үстемеақы жəне интернаттық ұйымдарға 
жатпайтын орта білім беру ұйымдарының білім алушыларына медициналық көмекке төлеуге 
қаражатты қоспағанда, алдағы қаржы жылына ел бойынша айына бір тұрғынға шаққандағы 
АЕК орташа кешенді жан басына шаққандағы норматив, ол мынадай формула бойынша 
айқындалады:

КЖНкепілАЕК (қр) = (VАЕК_қр - Vжнык_қр - Vэкол_қр - Vмектеп қр)/ Сқр / m, мұнда:
VАЕК(қр) – халыққа АЕК көрсету үшін ел бойынша қаржыландырудың жоспарлы жылдық 

көлемі;
Vжнык_қр – республика бойынша ЖЫНК-қа республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттың 

жылдық көлемі;
Vэкол_қр – «Арал өңіріндегі экология салдарынан зардап шеккен азаматтарды əлеуметтік 

қорғау туралы» (бұдан əрі – Арал өңірінің азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР 
Заңы) 1992 жылғы 30 маусымдағы жəне «Семей сынақ ядролық полигонындағы ядролық 
сынаулардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды əлеуметтік қорғау туралы» (бұдан 
əрі – ССЯП азаматтарын əлеуметтік қорғау туралы ҚР Заңы) 1992 жылғы 18 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңдарына сəйкес облыс деңгейінде қалыптастырылатын, 
МСАК субъектілеріне экологиялық апатты аймақтарда жұмыс істегені үшін үстемеақы төлеуге 
көзделген қаражаттың жылдық көлемі;

Vмектеп қр – № 85 бұйрыққа сəйкес МСАК субъектісіне тіркелген интернаттық ұйымдарға 
жатпайтын орта білім беру ұйымдарында оқитындарға медициналық көмек көрсету бойынша 
білім беру ұйымының медициналық пункті қызметіне байланысты республикалық бюджеттен 
бөлінген қаражат шеңберінде шығындарды өтеуге арналған ауыл субъектісі үшін көзделген 
қаражаттың жылдық көлемі;

Сқр – халықты ерікті бекіту науқанының нəтижесі бойынша немесе қаржыландыруды есептеу 
үшін пайдаланылатын айдың күніндегі ахуал бойынша «БХТ» АЖ-да тіркелген, барлық МСАК 
субъектілеріне бекітілген халықтың саны;

m – АЕК-ті қаржыландыру жүзеге асырылатын қаржы жылындағы айлардың саны;
ЖТКқр. – «БХТ» АЖ деректерінің негізінде ел халқының жыныстық-жастық құрылымы бой-

ынша есептелген ел деңгейінде халықтың медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынуының 
жыныстық-жастық түзету коэффициенті;

Ктығызд.қр – осы қосымшаның 4-тармағына сəйкес формула бойынша анықталатын ел бой-
ынша халықтың орташа тығыздық коэффициенті;

Кжылу.қр – осы қосымшаның 5-тармағына сəйкес формула бойынша анықталатын ел бойынша 
жылыту маусымының ұзақтығын есепке алудың орташа коэффициенті;

Кауыл.қр – ел бойынша ауыл аймақтарында жұмыс істегені үшін үстемеақыны есепке алудың 
орташа коэффициенті.

2) % КДК – МСАК субъектілеріне бектілген халыққа консультациялық-диагностикалық 
қызметтерді көрсетуге арналған қаражат үлесі;

3. ЖТКМСАК – МСАК субъектісі бойынша халықтың медициналық қызметтерді тұтынуының 
жыныстық-жастық түзету коэффициенті, ол мынадай формула бойынша айқындалады:

ЖТКМСАК = ∑ (СМСАКk/n х ЖТКМСАК(n))/СМСАК, мұнда:
СМСАК – «БХТ» АЖ-да тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген халықтың саны;
СМСАК k/n – «БХТ» АЖ-да тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген халықтың саны n нөмірлі 

жыныстық-жастық топқа жататын халықтың k нөмірі;
ЖТКМСАК(n) – Амбулаториялық-емханалық көмектің кешенді жан басына шаққандағы 

нормативін есептеудің кешенді формуласына кестеге сəйкес n нөмірлі жыныстық-жастық 
топтың жыныстық-жастық түзету коэффициенті;

МСАК субъектісіне бекітілген халықтың саны мен халықтың жыныстық-жастық құрамы 
халықты ерікті бекіту науқанының нəтижесі бойынша немесе айдың соңғы күніндегі ахуал 
бойынша алдағы қаржы жылындағы АЕК көрсетуге арналған қаржыландыру көлемін есептеу 
үшін немесе уəкілетті органның шешімі бойынша ағымдағы қаржы жылы ішінде оны түзету үшін 
пайдаланылатын «БХТ» АЖ базасындағы халық бойынша деректердің негізінде айқындалады.

4. Кобл.тығыз. – осы облыс (республикалық маңызы бар қала жəне астана) бойынша халық 
тығыздығының коэффициенті, ол мынадай формула бойынша айқындалады:

Кобл.тығыз. = 1 + С х ТҚР хал/орта /Тобл.хал., мұнда:
С – облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың) халқы 

тығыздығының орташа республикалық деңгейден немесе аудандардардың халқы 
тығыздығының (облыстық маңызы бар қалалардың) орташа облыстық деңгейден ауытқуы 
есептелетін салмақ (Пирсон желілік коррелияциясының коэффицицентінің есебі бойынша);

ТҚР хал/орта – алдағы қаржы жылына арналған қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайда-
ланылатын кезеңдегі ахуал бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің (бұдан əрі – Статистика комитеті) деректеріне сəйкес Қазақстан 
Республикасы бойынша халықтың орташа тығыздығы;

Тобл.хал. – алдағы қаржы жылына арналған қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайдала-
нылатын кезеңдегі ахуал бойынша Статистика комитетінің деректеріне сəйкес облыстағы 
(республикалық маңызы бар қаладағы жəне астанадағы) халықтың тығыздығы.

5. Кобл. жылу – облыс (республикалық маңызы бар қала жəне астана) үшін жылыту маусымының 
ұзақтығын есепке алу коэффициенті, ол мынадай формула бойынша айқындалады:

Кобл. жылу = 1 + Үжылу х (Кобл. – КҚР/орта.), мұнда:
 КҚР/орта.

Кобл. жылу – облыс (республикалық маңызы бар қала жəне астана) үшін жылыту маусымының 
ұзақтығын есепке алу коэффициенті;

Үжылу – облыста (республикалық маңызы бар қалада жəне астанада) амбулаториялық-
емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің деректері негізінде өткен жылға 
облыс (республикалық маңызы бар қала жəне астана) бойынша ағымдағы шығындардың жалпы 
көлеміндегі жылытуға арналған шығындардың үлесі;

Кобл. – алдағы қаржы жылына арналған қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайдаланы-
латын облыстың (республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың) жергілікті атқарушы 
органы шешімінің негізінде айқындалған облыс (республикалық маңызы бар қала жəне астана) 
бойынша жылыту маусымының кезеңі;

КҚР/орта – алдағы қаржы жылына арналған қаржыландыру көлемін есептеу үшін пайдаланы-
латын облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың) деректеріне сəйкес 
Қазақстан Республикасы бойынша орташа жылыту маусымының кезеңі.

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы бар) 



6 СƏУІР 2018 ЖЫЛ 15JARNAMA

ҚҰЛАҚТАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, 
Қабанбай батыр даңғылы, 17 мекенжайы бойынша 
орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік 
қоғамы (бұдан əрі – Қоғам) өзінің акционерлеріне 
Қоғамның директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы, 
010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 
(Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері) акті 
залы, 3-қабат мекенжайы бойынша 2018 жылдың 22 ма-
мырында 10 сағат 00 минутта мынадай күн тəртібімен 
өткізілетін акционерлердің жылдық жалпы жиналы-
сын (бұдан əрі – Жиналыс) шақыру тура лы шешім 
қабылдағаны туралы хабарлайды:

1) 2017 жылғы шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту.
2) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу 

тəртібін бекіту, жай жəне артықшылық акциялар бойын-
ша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау жəне 
Қоғамның 1 (бір) жай жəне 1 (бір) артықшылықты акциясына 
есептегенде, дивидендтің мөлшерін бекіту.

3) Қоғамның жылдық есебін, директорлар кеңесі мен 
басқарманың жұмысы туралы жылдық есепті бекіту.

4) 2017 жылы акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды 
тұлғаларының іс-əрекеттеріне арыздары жəне оларды қарау 
қорытындылары туралы ақпарат.

5) 2017 жылы Қоғамның директорлар кеңесі мен 
басқармасы мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен 
құрамы туралы ақпарат.

6) Қоғамның директорлар кеңесінің сандық құрамын 
белгілеу. 

7) Қоғамның директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін 
белгілеу. 

8) Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
9) Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз 

міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу жəне 
шығыстарды өтеу мөлшерін жəне шарттарын белгілеу.

Қоғамның директорлар кеңесі Жиналысты шақырудың 
бастамашысы болып табылады (2018 жылғы 20 ақпандағы 
№ 5 шешім).

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты – 
2018 жылдың 22 мамыры, 9 сағат 00 минут.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу уақыты – 
2018 жылдың 22 мамыры, 9 сағат 45 минут.

Кворум болмаған жағдайда Жиналыс осы күн тəртібімен 
осы мекенжай бойынша 2018 жылдың 23 мамырында 10 
сағат 00 минутта өткізілетін болады.

Жиналысқа қатысуға құқы бар акционерлердің тізімі 
жасалған күні мен уақыты – 2018 жылдың 25 сəуірінде 00 
сағат 00 минут.

Күн тəртібінің мəселесі бойынша материалдармен акцио-
нерлер Жиналыс өткізілетін күнге дейін кем дегенде 10 
күн бұрын Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, 
5-ші қабат, 507 кабинет мекенжайы бойынша Қоғамның 
ғимаратында жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, 
сондай-ақ www.kmgep.kz. сайтында таныса алады. Қоғамның 
акционері сұрау салған жағдайда Жиналыстың күн тəртібінің 
мəселелері жөніндегі материалдар ондай акционерге сұрау 
салу алынған күннен бастап 3 жұмыс күнінің ішінде жол-
данатын болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін 
жасауға жəне құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды 
акционер өзіне алады.

Жиналысты өткізудің тəртібі:
- Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) 

тіркеу жүргізілгеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі 
оның Жиналысқа қатысу жəне дауыс беру өкілеттігін рас-
тайтын сенімхат ұсынуы қажет. Тіркеуден өтпеген акционер 
(акционердің өкілі) кворум белгілеу кезінде ескерілмейді 
жəне дауыс беруге қатысуға құқы болмайды;

- басымдықты акцияның меншік иесі болып табылатын 
акционер Жиналысқа қатысуға жəне ол қарастыратын 
мəселелерді талқылауға қатысуға құқылы;

- шақырылған адамдар Жиналысқа қатыса алады, бұл 
ретте ондай адамдар Жиналыс төрағасының рұқсатымен 
Жиналыста сөз сөйлеуге құқы бар;

- Жиналыс кворумның болуы шартымен жарияланған 
уақыт бойынша ашылады;

- Жиналыстың төрағасын сайлауды Жиналыс жүргізеді. 
Жиналыстың хатшысы Қоғамның корпоративтік хатшысы 
болып табылады;

- Жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау туралы жəне жұмыс 
уақытын ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыстың күн 
тəртібінің мəселесін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы 
шешім қабылдауға құқы бар;

- Жиналыс күн тəртібінің мəселесі қаралғаннан кейін жəне 
олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық 
деп жариялана алады.

Жиналыс өткізудің өзге де мəселелері Қазақстан 
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында 
жəне Қоғамның Жарғысында айқындалған.

Күн тəртібінің мəселесі бойынша сырттай дауыс беру 
қарастырылмаған.

Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Заңының 35-52 баптарына сəйкес 
өткізіледі.

Утерянные контрольно-кассовый аппарат марки Элит мини ф 
заводской номер: 585, номер паспорта:585, год выпуска 1998 г 
и книга наличных денег и товарных чеков зарегистрированные 
на ИП Акмулдаева З.А., считать недействительными.

АО «АК Алтыналмас», г.Тараз, Казыбек би, 111, офис 
212, БИН 95064000810, Кбе17, ИИК  KZ8594806KZT22031329  
в Филиале  №6 АО «Евразийский банк» г.Алматы, БИК 
EURIKZKA, извещает держателей привилегированных акций 
о выплате дивидендов с 10.04.2018 г. по привилегированным 
акциям за первый  квартал 2018 г.  Размер дивиденда 125 тенге в 
расчете на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в безналич-
ной форме – перечислением на банковские счета акционеров. 

«Атамұра» корпорациясының ұжымы тарих ғылымдарының кан-
дидаты, доцент Нəзікен Бакинаға əкесі 

САПАРБЕКТІҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасының басшылығы жəне ұжымы ҰКП Төралқа мүшесі, 
Қазақстан Туристік қауымдастығының президенті Роза 
Əбдіхамитқызы Асанбаеваға анасы

Сəулетай Шалтайқызы АСАНБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Республикалық меншік объектілерін сату Қазақстан 
Республикасы Үкіме тінің 2011 жылғы 9 тамыздағы 
№ 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объек-
тілерін сату қағидасына сəйкес жүзеге асырылады.

Аукционның өткізілу күні мен уақыты: 2018 
жылғы 24 сəуірде Аста на қаласының уақыты бой-
ынша сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік мүлік жəне 
жекешелендіру депар таменті бойынша (Петропавл 
қ., Совет к-сі, 34) 

Сауда-саттықтың бағасын көтеру əдісімен 
аукционға қойылады:

Теңгерім ұстаушы – ҚР ҰЭМ Табиғи монополия-
ларды реттеу, бəсе ке лестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитетінің «Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті» РММ. Мекенжайы: 
СҚО, Петропавл қ., Парковая к-сі, 57. Тел: 53-20-08. 

1. «Volkswagen Passat» маркалы автокөлік, м/н 
Т062АА, 2005 ж.ш. Орналасқан жері: СҚО, Петропавл 
қ., Парковая к-сі, 57. Бастапқы (алғашқы) баға – 
784 000 теңге, кепілдік жарна – 117 600 теңге.

Теңгерім ұстаушы – ҚР ІІМ ТЖК «Солтүстік 
Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің 
жедел-құтқару жасағы (Петропавл қаласы)» ММ. 
Мекенжайы: СҚО, Петропавл қ., Есіл өзеніндегі 
құтқару станциясы. Тел: 53-37-42.

2. «Ваз-21213» маркалы автокөлік, м/н Т712АU, 
2002 ж.ш. Орналасқан жері: СҚО, Петропавл қ., Есіл 
өзеніндегі құтқару станциясы. Бастапқы (алғашқы) 
баға – 39 000 теңге, кепілдік жарна – 5 850 тенге.

3. «Уаз-22069-033» маркалы автокөлік, м/н 193KP15, 
2005 ж.ш. Орналасқан жері: СҚО, Петропавл қ., Есіл 
өзеніндегі құтқару станциясы. Бастапқы (алғашқы) 
баға – 53 000 теңге, кепілдік жарна – 7 950 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Солтүстік Қазақстан 
Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» 
ММ. Мекенжайы: СҚО, Петропавл қ., Совет к-сі, 34. 
Тел: 46-05-84. 

4. «Шевроле Нива-212300 GLS» маркалы автокөлік, 
м/н 058AR15, 2007 ж.ш. Орналасқан жері: Петропавл 
қ., Совет к-сі, 34. Бастапқы (алғашқы) баға – 644 000 
теңге, кепілдік жарна – 96 600 теңге.

5. «GF-30» Дизель – генераторы, 2010 жылы 
пайданалуға берілген, түгендеу № – 236001000044. 
Орналасқан жері: СҚО, Шал ақын ауданы, Сергеевка 
қ., Первомайская к-сі, 33. Бастапқы (алғашқы) баға – 
347 000 теңге, кепілдік жарна – 52 050 теңге.

6. «GEN» Дизель – генераторы, 2005 жылы 
пайдалануға берілген, түгендеу № – 236001000042. 
Орналасқан жері:  СҚО, Уəлиханов ауданы, 
Кішкенекөл с., С.Мəліков к-сі, 76. Бастапқы (алғашқы) 
баға – 416 000 теңге, кепілдік жарна – 62 400 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «ЕС-164/1 Мекемесі» РММ. 
Мекенжайы: СҚО, Петропавл қ., Заречная к-сі, 98. 
Тел: 33-70-06.

7. «Газ-2705» маркалы автокөлік, м/н Т138ВН, 2003 
ж.ш. Орналасқан жері: СКО, Петропавл қ., Заречная 
к-сі, 98. Бастапқы (алғашқы) баға – 558 000 теңге, 
кепілдік жарна – 83 700 теңге.

8. «Газ-27071-10» маркалы автокөлік, м/н Т841ВЕ, 
2006 ж.ш. Орналасқан жері: СКО, Петропавл қ., 
Заречная к-сі, 98. Бастапқы (алғашқы) баға – 842 000 
теңге, кепілдік жарна – 126 300 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «ЕС-164/8 Мекемесі» РММ. 
Мекенжайы: СҚО, Айыртау ауданы, Новоукраинка 
с., Березовая к-сі, 200. Тел: 8-715-33-22-093.

9. «Уаз-39629-016» маркалы автокөлік, м/н Т796ВЕ, 
2006 ж.ш. Орналасқан жері: СҚО, Айыртау ауда-
ны, Новоукраинка с., Березовая к-сі, 200. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 462 000 теңге, кепілдік жарна – 
69 300 теңге.

Теңгерім ұстаушы – ҚР АШМ АӨКМИК «Солтүстік 
Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы» ММ. 
Мекенжайы: СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл с., 
Сыздықов к-сі, 4. Тел: 53-36-95.

10. Əкімшілік ғимараты, 1958 жылы салынған, 
алаңы 479,7 ш.м. (2 қабатты); Гараж, 1957 жылы 
салынған, алаңы 77,6 ш/м.; Шлагбаум 2009 ж.ш.; 
«ЭВН25» электрқазандығы 2007 ж.ш.; жылу үшін 
«ЭВН К48А» электрсу жылытуы, 2010 ж.ш.; электро-
конвертер, 2010 ж.ш. Орналасқан жері: СҚО, Айыртау 
ауданы, Саумалкөл с., Сыздықов к-сі, 4. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 11 330 000 теңге, кепілдік жарна – 1 
699 500 теңге.

Назар аударыңыз! Жер учаскесінің кадастрлық 
(бағалау)  құнын сатып  алушы Қазақстан 
Республикасының Жер кодексіне сəйкес жеке төлейді.

Анықтама үшін: 8 (7152) 46-05-84.
Аукционның өткізілу күні мен уақыты: 2018 

жылғы 26 сəуірде Аста на қаласының уақыты 
бойынша сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.

Маңғыстау мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру 
департаменті бойынша (Ақтау қ., 9-шағын аудан, №23 
ғимарат)

Сауда-саттықтың бағасын көтеру əдісімен 
аукционға қойылады:

Теңгерім ұстаушы – ҚР ҰЭМ СК «Ақпараттық-
есептеу орталығы» РМК (Ақтау қаласы, 23-шағын-
аудан, №100 ғимарат), телефон: 8 (7292) 70-19-62.

1. Ваз-21214 а/к, м/н 604АR12, 2008 ж.ш. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 6 «А» ш.а., № 25 
ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 503000 теңге. 
Кепілдік жарна – 75450 теңге. 

Теңгерім ұстаушы – «Маңғыстау мемлекеттік мүлік 
жəне жекешелендіру департаменті» РММ (Ақтау 
қаласы, 9-шағын аудан, №23 ғимарат), 8 (7292) 42-
16-49.

2. НР-1200 лазерлік принтері, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2001 жыл. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 2392 теңге. Кепілдік жар-
на – 359 теңге.

3. НР-5100 лазерлік принтері, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2003 жыл. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 15219 теңге. Кепілдік жар-
на – 2283 теңге.

4. Компьютер комлектісі (Монитор «ЛОС», про-
цессор «Sohoo») , сатып алынған жəне пайдаланылған 
жылы: 2012 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау 
қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға 
– 7323 теңге. Кепілдік жарна – 1099 теңге.

5. Компьютер комлектісі Р4 (Мо нитор «HP», 
процессор «Сам сунг»), сатып алынған жəне пайда-
ланыл ған жылы: 2006 жыл. Объектінің орналасқан 
жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 9852 теңге. Кепілдік жарна – 1478 
теңге.

6. Компьютер комлектісі (Монитор «Acer», процес-
сор «HP»), сатып алынған жəне пайдаланылған жылы: 
2014 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 
9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 13783 
теңге. Кепілдік жарна – 2068 теңге.

7. «Canon» көшірме аппараты, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2005 жыл. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 4803 теңге. Кепілдік жар-
на – 721 теңге.

8. Компьютер комлектісі Р4 (Монитор «HP 7550», 
процессор HP), сатып алынған жəне пайдаланылған 
жылы: 2005 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау 
қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға 
– 10141 теңге. Кепілдік жарна – 1522 теңге.

9. Компьютер комплектісі (Монитор «LG», процес-
сор HP), сатып алынған жəне пайдаланылған жылы: 
2006 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 
9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 7250 
теңге. Кепілдік жарна – 1088 теңге.

1 0 .  К о м п ь ю т е р  к о м п л е к т і с і  ( М о н и т о р 

«Fujitsu», процессор «Sohoo»), сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2012 жыл. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 9459 теңге. Кепілдік жар-
на – 1419 теңге.

11. Компьютер комплектісі (Монитор «Acer», про-
цессор HP) , сатып алынған жəне пайдаланылған 
жылы: 2006 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау 
қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға 
– 8680 теңге. Кепілдік жарна – 1302 теңге.

12. «HP 4100 mpf» Ксерокс көшірме аппараты, са-
тып алынған жəне пайдаланылған жылы: 2004 жыл. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., 
№23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 11347 теңге. 
Кепілдік жарна – 1703 теңге.

13. Тоқтаусыз қуат көзі, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2007 жыл. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 2361 теңге. Кепілдік жар-
на – 355 теңге.

14. Тоқтаусыз қуат көзі, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2012 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9 ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 552 теңге. Кепілдік жарна – 83 теңге.

15. Тоқтаусыз қуат көзі, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2012 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 552 теңге. Кепілдік жарна – 83 теңге.

16. Тоқтаусыз қуат көзі, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2012 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 552 теңге. Кепілдік жарна – 83 теңге.

17. Тоқтаусыз қуат көзі, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2012 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 552 теңге. Кепілдік жарна – 83 теңге.

18. Сканер «HP», сатып алынған жəне пайдаланылған 
жылы: 2005 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау 
қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға 
– 355 теңге. Кепілдік жарна – 54 теңге.

19. Сканер «Canon», сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2014 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 1208 теңге. Кепілдік жарна – 182 
теңге.

20. Принтер, сатып алынған жəне пайда ланылған 
жылы: 2008 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау 
қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға 
– 956 теңге. Кепілдік жарна – 144 теңге.

21. Принтер, сатып алынған жəне пайдаланылған 
жылы: 2014 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау 
қаласы, 9 ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға 
– 1359 теңге. Кепілдік жарна – 204 теңге.

22. «HP-1200» лазерлік принтері, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2014 жыл. Объектінің 
орналас қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 1359 теңге. Кепілдік жар-
на – 204 теңге.

23. «HP 1100» лазерлік принтері, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2014 жыл. Объектінің 
орна ласқан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 1359 теңге. Кепілдік жар-
на – 204 теңге.

24. «Canon» принтері, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2014 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 1359 теңге. Кепілдік жарна – 204 
теңге.

25. «Toshiba» көшірме аппараты, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2014 жыл. Объектінің 
орналас қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 8552 теңге. Кепілдік жар-
на – 1283 теңге.

26. Түптеу машинасы, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2005 жыл. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 1130 теңге. Кепілдік жар-
на – 170 теңге.

27. Тоңазытқыш, сатып алынған жəне пайдаланылған 
жылы: 2005 жыл. Объектінің орналасқан жері: Ақтау 
қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға 
– 2497 теңге. Кепілдік жарна – 375 теңге.

28. Телефон аппараты, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2008 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 617 теңге. Кепілдік жарна – 93 теңге.

29. Телефон аппараты, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2008 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 617 теңге. Кепілдік жарна – 93 теңге.

30. Телефон аппараты, сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2008 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 617 теңге. Кепілдік жарна – 93 теңге.

31. Көпфункционалды құрылғы, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2015 жыл. Объектінің 
орналас  қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 1477 теңге. Кепілдік жар-
на – 222 теңге.

32. Көпфункционалды құрылғы, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2015 жыл. Объектінің 
орналас қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 1477 теңге. Кепілдік жар-
на – 222 теңге.

33. Көпфункционалды құрылғы, сатып алынған 
жəне пайдаланылған жылы: 2015 жыл. Объектінің 
орналас қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 1477 теңге. Кепілдік жар-
на – 222 теңге.

34. Факс аппараты, сатып алынған жəне пайдала-
нылған жылы: 2014 жыл. Объектінің орналасқан 
жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 1841 теңге. Кепілдік жарна – 277 
теңге.

35.  Факс аппараты,  сатып алынған жəне 
пайдаланылған жылы: 2006 жыл. Объектінің орналас-
қан жері: Ақтау қаласы, 9-ш.а., №23 ғимарат. Бастапқы 
(алғашқы) баға – 1458 теңге. Кепілдік жарна – 219 
теңге.

36. Жылжымайтын мүлік (Өндірістік база), жер 
учаскесін қоспағанда. Объектінің орналасқан жері: 
Ақтау қаласы, Өндірістік аймақ, «Каскор-Приборист» 
ОАО аумағы. Бастапқы (алғашқы) баға – 17403000 
теңге. Кепілдік жарна – 2610450 теңге.

Теңгерім ұстаушы – ҚР ҰҚК «Маңғыс тау облы-
сы бойынша департа менті» РММ (Ақтау қаласы, 
24-шағын аудан, №4 ғимарат), телефон: 8 (7292) 46-
00-97.

37. Газ-22171-104 а/к, м/н R602NS, 2005 ж.ш. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24 ш.а., 
№4 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 750000 теңге. 
Кепілдік жарна – 112500 теңге.

 38. А/м Toyota Corolla, м/н R610NS, 2005 ж.ш. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24-ш.а., 
№4 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 1198000 теңге. 
Кепілдік жарна – 179700 теңге.

 39. А/м Уаз-3163 020, м/н R619NS, 2006 ж.ш. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24-ш.а., 
№ 4 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 776000 теңге. 
Кепілдік жарна – 116400 теңге.

 40. А/м Ваз-21214, м/н R617NS, 2008 ж.ш. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24-ш.а., 
№ 4 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 498000 теңге. 
Кепілдік жарна – 74700 теңге.

 41. А/м Ваз-2123, м/н R608NS, 2006 ж.ш. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24-ш.а., № 4 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 862000 теңге. Кепілдік 
жарна – 129300 теңге.

 42. А/м Skoda Fabia S classik, м/н R605NS, 2005 

ж.ш. Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24-
ш.а., № 4 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 868000 
теңге. Кепілдік жарна – 130200 теңге.

 43. А/м Mercedes Benz 210, м/н R026NS, 1996 ж.ш. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24 ш.а., 
№4 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 1031000 теңге. 
Кепілдік жарна – 154650 теңге.

 44. А/м Opel J96, м/н R025NS, 1998 ж.ш. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24 ш.а., № 4 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 380000 теңге. Кепілдік 
жарна – 57000 теңге.

 45. А/м Opel Vectra, м/н R027NS, 1997 ж.ш. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24 ш.а., 
№4 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 370000 теңге. 
Кепілдік жарна – 55500 теңге.

 46. А/м Seat, м/н R028NS, 1999 ж.ш. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24-ш.а., № 4 ғимарат. 
Бастапқы (алғашқы) баға – 547000 теңге. Кепілдік 
жарна – 82050 теңге.

 47. А/м Ваз-21103, м/н R015NS, 2003 ж.ш. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, 24-ш.а., 
№ 4 ғимарат. Бастапқы (алғашқы) баға – 209000 теңге. 
Кепілдік жарна – 31350 теңге.

 Теңгерім ұстаушы – ҚР ІІМ ҚАЖК «ГМ-172/6 
Мекемесі» РММ (Ақтау қаласы, Өндірістік аймақ 6, 
130), телефон: 8 (7292) 54-45-97.

 48. А/м Газ-3309 1357, м/н 996AZ12, 2011 ж.ш. 
Объектінің орналасқан жері: Ақтау қаласы, Өндірістік 
аймақ 6, 130. Бастапқы (алғашқы) баға – 132000 теңге. 
Кепілдік жарна – 19800 теңге.

 49. А/м Уаз-2206, м/н R913АХ, 2001 ж.ш. Объектінің 
орналасқан жері: Ақтау қаласы, Өндірістік аймақ 6, 
130. Бастапқы (алғашқы) баға – 72000 теңге. Кепілдік 
жарна – 10800 теңге.

Анықтама үшін телефон: 8(7292) 421649. 
Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама 

жарияланған күннен бастап жүргізіледі жəне аукцион 
басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, содан 
соң қатысушылар берген өтінімдерін кері қайтара 
алмайды.

Сауда-саттыққа қатысу үшін кепіл дік жарналар 
мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай 
оператордың шотына төленеді: Кепілдік жарна-
ны алушы – «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; 
БСН:050540004455; КНП: 171; Кбе:16; 

Банк атауы: «Казкоммерцбанк» АҚ; ЖСК 
КZ529261501102032004; БСК: KZKOKZKX;

«Астана Банкі» АҚ; ЖСК КZ914500339860000351; 
БСН: ASFBKZKA.

Назар аударыңыз! Қатысушының хабарлама-
да көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ 
бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шо-
тына сауда-саттықты өткізу туралы хабарлама-
да көрсетілген кепілдік жарнаның сауда-саттық 
басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-
порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін 
негіз болып табылады.

Аукционға қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкес тендіру нөмірін 

(бұдан əрі – ЖСН), тегін, атын, əкесінің атын (бар 
болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру 
нөмірін (бұдан əрі – БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, əкесінің атын (бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі 
банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, теле-
фоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-
порта лында алдын ала тіркелу қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде 
қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-
порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін объ-
ект бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-
саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында 
тіркеу қажет.

Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру 
нəтижелері бойынша тізілім нің веб-порталында 
көрсетілген қатысушының электронды мекенжайына 
өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-
порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион 
залына кіруге рұқсат беріледі.

Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға 
дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін 
пайдалана отырып аукцион залына кіреді. Аукцион 
жекешелендіру объектісінің бастапқы құнын аук-
цион залында автоматты түрде орналастыру жо-
лымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада 
көрсетілген Астана қаласының уақыты бойынша 
басталады.

Аукционды өткiзу кезiнде жекеше лендiру 
объектiсiнiң бастапқы бағасы жекешелендіру 
объектісінің алғашқы бағасына тең болады.

Бағаны көтеру əдісін қолдана отырып аукцион-
ды өткізу тəртібі:

1) егер аукцион залында аукцион басталған сəттен 
бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың 
бірде-біреуі қағидаға сəйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арт-
тыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу 
ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып та-
нылады;

2) егер аукцион залында аукцион басталған сəттен 
бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың біреуі 
қағидаға сəйкес белгіленген қадамға жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растай-
тын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға 
артады;

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиыр-
ма минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру объек тісінің ағымдағы құнын арттыру 
жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін 
растамайтын болса, онда жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз 
болып танылады, ал осы жекешелендіру объектісі бой-
ынша аукцион өткізілген болып танылады. 

Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру 
аукционы қатысушылардың бірі ұсынған ең жоғары 
бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы 
бағаны арттырудың кемінде екі қадамына өскен 
жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша 
бағаны көтеру аукционы өткізілген болып таныла-
ды, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға көтеруді 
кемінде екі қатысушы жүзеге асырады.

Əрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша 
аукцион нəтижелері сауда-саттық нəтижелері туралы 
элек трондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы 
жəне жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, сауда-
саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол 
қояды.

Сауда-саттық нəтижелері туралы хаттама аукцион 
нəтижелерін жəне жеңімпаз бен сатушының жекеше-
лендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-
сату шартына қол қою міндеттемесін белгілейтін 
құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты 
электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жа-
салады жəне сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана 
отырып сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға 
қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен 
аспайтын мерзімде оған қол қояды. Бұл ретте сату-
шы сатып алушыға сауда-саттық нəтижелері туралы 
хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес 
күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату 
шартының жобасын ұсынады.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті аумақтық департаменттерінің 
республикалық меншік объектілерін сату бойынша www. gosreestr. kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында аукцион 

өткізетіндігін хабарлайды

Егер сіз «Егемен Қазақстан» 

газетіне жарнама бергіңіз келсе, 

мына телефондарға хабарласыңыз:

Астана 37-64-48, 37-60-49. Электронды пошта: advert@egemen.kz

Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11. Электронды пошта: adv@egemen.kz


