RESMI

«Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік
органдарының қызметтік тұрғын жайларын құру және
беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы №1602
қаулысына өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының қызметтік
тұрғын жайларын құру жəне беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы №1602 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., №4, 68-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік
органдарының қызметтік тұрғын жайларын құру жəне беру қағидалары осы қаулыға
қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі жəне 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға
қолданылады.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 3 сəуірдегі №153 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2012 жылғы 14 желтоқсандағы №1602 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының қызметтік
тұрғынжайларды қалыптастыру жəне беру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының қызметтік
тұрғынжайларды қалыптастыру жəне беру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Тұрғын
үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі (бұдан əрі – Заң) жəне «Қазақстан
Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес əзірленген.
2. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарын
(бұдан əрі – АрМО) жедел басқару құқығындағы меншік құқығы мемлекетке тиесілі
тұрғынжайларға, сондай-ақ жұмыскерлерге, оның ішінде 2015 жылғы 23 қарашадағы
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 16-бабының 40) тармақшасында көзделген
мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді жəне олардың жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерінің
шеңберінде қабылданған жұмыскерлерге қолданылады.
3. АрМО-ның қызметтік тұрғынжайы АрМО тұрғынжай қорынан берілетін жəне АрМОның қызметкерлері, əскери қызметшілері мен жұмыскерлерінің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің олардың қызметтік міндеттерін орындау кезеңінде тұруына арналған,
ерекше құқықтық режимдегі тұрғынжай болып табылады.
4. Ұлттық қауіпсіздік органдарының əскери қызметшілерін қызметтік тұрғынжаймен
қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Əскери қызметшілерді
қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін есептеу,
оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта
бастау қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.
2-тарау. АрМО-ның қызметтік тұрғынжайларды қалыптастыруы
5. АрМО-ның қызметтік тұрғынжайларды қалыптастыруы АрМО-ның жедел басқару
құқығындағы тұрғынжайлар есебінен жүзеге асырылады.
6. АрМО-ның қызметтік тұрғынжайлары жатақханалардағы бөлмелерден, пəтерлерден, жеке тұрғын үйлерден жəне əскери қалашықтардың, шекара заставаларының
жəне өзге де жабық объектілердің аумағында орналасқан тұрғынжайлардан тұрады.
7. Қызметтік тұрғынжайларды есепке алуды АрМО мекемесінің жауапты құрылымдық бөлімшелері жүргізеді. Тұрғынжайға мұқтаж АрМО қызметкерлерін, əскери қызметшілері мен жұмыскерлерін жəне олардың отбасы мүшелерін есепке алуды қызметтік
тұрғынжайларды есепке алу жөніндегі функциялар жүктелген АрМО мекемесінің жауапты құрылымдық бөлімшелері жүзеге асырады.
3-тарау. Қызметтік тұрғынжайларды беру тəртібі
8. АрМО қызметкерлеріне, əскери қызметшілері мен жұмыскерлеріне олардың
еңбек қатынастарының сипатына байланысты міндеттерін орындауы кезеңінде
АрМО мекемесінің тұрғын үй комиссиясының шешімі бойынша қызметтік тұрғынжай
беріледі.
9. Осы елді мекенде ұлттық қауіпсіздік органдары мемлекеттік мекемелерінің
тұрғын үй қорының жатақханаларындағы қызметтік тұрғынжайлар тұрғынжайға мұқтаж
деп танылған жəне ұлттық қауіпсіздік органдарының кадрларында тұрған адамдарға
қызмет өткеру кезеңіне беріледі.
10. АрМО қызметтік тұрғынжайлары АрМО қызметкерлеріне, əскери қызметшілері
мен жұмыскерлеріне Заңда белгіленген нормаларға сəйкес беріледі.
11. Есепте тұрған АрМО қызметкерлері, əскери қызметшілері мен жұмыскерлеріне
қызметтік тұрғынжайлар, осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген барлық қажетті
құжаттармен бірге баянат (өтініш) тіркелген күні бойынша кезек тəртібімен беріледі.
12. Тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепке тұру үшін АрМО-ның қызметкерлері, əскери
қызметшілері жəне жұмыскерлері АрМО-ның тұрғын үй комиссиясына:
1) АрМО мемлекеттік мекемесінің тұрғын үй комиссиясы төрағасының атына тұрғын
үйге мұқтаждар есебіне қою туралы баянат (өтініш);
2) АрМО-ның қызметкері, əскери қызметшісі, жұмыскері жəне оның отбасы
мүшелерінің жеке куəліктерінің, балаларының туу туралы куəліктерінің, отбасы болған
жағдайда неке қию (некені бұзу) куəліктерінің көшірмелері;
3) баянатты (өтінішті) тіркеу күніне дейін күнтізбелік он күн ішінде АрМО кадрлар
бөлімшесінен алынған отбасы құрамы туралы мəліметтері көрсетілген анықтама;
4) баянатты (өтінішті) тіркеу күніне дейін күнтізбелік он күн ішінде əділет органдарынан отбасы құрамы бойынша жылжымайтын мүліктің жоқ (бар) екені туралы (Қазақстан
Республикасының аумағы бойынша) анықтама;
5) баянатты (өтінішті) тіркеу күніне дейін күнтізбелік он күн ішінде отбасының құрамы
бойынша жергілікті атқарушы органнан коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген
тұрғынжайдың бар немесе жоқ екені туралы анықтама;
6) баянатты (өтінішті) тіркеу күніне дейін бір ай ішінде, егер жұбайы (зайыбы)
мемлекеттік мекеменің немесе мемлекеттік кəсіпорынның қызметкері болса, жұбайының
(зайыбының) жұмыс орнынан алынған мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алғаны
немесе алмағаны туралы мəліметтер бар анықтама ұсынады.
Қажет болған жағдайда өтініш беруші қосымша мемлекеттік медициналық ұйымнан:
қосымша тұрғын бөлмеге құқық беретін Қазақстан Республикасының Үкіметі
бекіткен аурулар тізімінде көрсетілген кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерімен
сырқаттанатын отбасы мүшелерінің;
отбасында жиырма екі аптадан артық жүктілігі бар əйелдің болуы туралы деректер
бар анықтама ұсынады.
13. Баянат (өтініш) тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде АрМО мекемесінің
тұрғын үй комиссиясы ұсынған құжаттардың осы Қағидалардың 12-тармағында
көзделген талаптарға сəйкестігін тексеруді жүзеге асырады.
Ұсынылған құжаттар осы Қағидалардың 12-тармағының талаптарына сəйкес
болмаған кезде жауапты бөлімше үш жұмыс күні ішінде оларды өтініш берушіге
пысықтау үшін қайтарады. Өтініш беруші он жұмыс күні ішінде АрМО мекемесінің тұрғын
үй комиссиясына қайта өтініш береді, бүл ретте баянат (өтініш) бірінші тіркелген күні
берілген болып есептеледі.
14. АрМО мекемесінің тұрғын үй комиссиясы:
1) тұрғын үйге мұқтаж АрМО қызметкері мен əскери қызметшісі Заңның
101-3-бабының талаптарына сəйкес болмаса;
2) тұрғын үйге мұқтаж АрМО жұмыскері Заңның 72-бабында белгіленген негіздемесі
болып, Заңның 69 жəне 70-баптарының талаптарына сəйкес болмаса, тұрғын үйге
мұқтаж деп танудан бас тарту туралы шешім шығарады.
15. АрМО мекемесінің тұрғын үй комиссиясы қызметтік тұрғынжай беру туралы
шешім қабылдаған жағдайда күнтізбелік он бес күн ішінде өтініш беруші жəне АрМОның уəкілетті тұлғасы арасында жалдау шарты жасалады.
16. Тұрғынжайды жалдау шарты екі данада жасалады, тұрғынжайды жалдау
шартының бір данасы АрМО-ның уəкілетті бөлімшесінде сақталады, екіншісі өтініш
берушіге беріледі жəне тұрғынжайға орналасуға негіз болатын құжат болып табылады.
17. Əскери қалашықтардың, шекара заставаларының жəне өзге де жабық
объектілердің аумағында орналасқан немесе жатақханалардағы қызметтік
тұрғынжайларды қоспағанда, тұрғын үй төлемдерін алатын АрМО қызметкерлері мен
əскери қызметшілеріне қызметтік тұрғынжай берілмейді.
18. Шетелде қызметін өткеруге жіберілген АрМО қызметкерлері мен əскери
қызметшілерінің тұрғынжайлары, олар шетелде болған уақытында сақталады жəне
олардың есебін АрМО мекемесінің жауапты құрылымдық бөлімшесі жүргізеді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2018 жылғы 3 сәуір

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2016 жылғы 9 қарашадағы №482 бұйрығымен бекітілген

Астана, Үкімет Үйі

№156

Астана, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік
органдарының, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және
ішкі істер органдарының, сондай-ақ «электрондық
үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымы операторының мұқтаждықтары үшін
техникалық құралдарды орналастыруға қажетті байланыс
жолдары мен арналарын, кәбілдік кәріздердегі арналарды
және алаңдарды берудің көрсетілетін қызметтеріне
бағаларды (тарифтерді) реттеу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы
14 сәуірдегі №514 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы уəкілетті мемлекеттік органдарының, əскери басқару,
ұлттық қауіпсіздік жəне ішкі істер органдарының, сондай-ақ «электрондық үкіметтің»
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторының мұқтаждықтары үшін
техникалық құралдарды орналастыруға қажетті байланыс жолдары мен арналарын,
кəбілдік кəріздердегі арналарды жəне алаңдарды берудің көрсетілетін қызметтеріне
бағаларды (тарифтерді) реттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2009 жылғы 14 сəуірдегі №514 қаулысына (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2009 ж., №19, 170-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы уəкілетті мемлекеттік
органдарының, əскери басқару, ұлттық қауіпсіздік жəне ішкі істер органдарының,
сондай-ақ «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы
операторының мұқтаждықтары үшін техникалық құралдарды орналастыруға қажетті
байланыс жолдары мен арналарын, кəбілдік кəріздердегі арналарды жəне алаңдарды
берудің көрсетілетін қызметтеріне бағаларды (тарифтерді) реттеу қағидаларында:
көрсетілген Қағидаларға 1-қосымшада:
4-тармақ алып тасталсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың
тізбесін қалыптастыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың
тізбесін қалыптастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Жаңартылатын энергия көздерiн
пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы
(бұдан əрі – Заң) 6-бабының 10-3) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жаңартылатын
энергия көздерін (бұдан əрі – ЖЭК) пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесін
қалыптастыру тəртібін айқындайды.
2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) аукциондық сауда-саттық – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы аукцион
негізінде электрондық жүйеде ұйымдастыратын жəне өткізетін жəне жаңартылатын энергия
көздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспары ескеріле отырып, жаңартылатын
энергия көздерін пайдаланудың жаңа объектілерін салу бойынша жобаларды іріктеуге жəне
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергиясының
аукциондық бағаларын айқындауға бағытталған процесс;
2) аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі – аукциондық сауда-саттық
қорытындылары бойынша аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы қалыптастыратын
жəне өткізілген сауда-саттықтың нəтижелерін растайтын құжат;
3) аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы (бұдан əрі - Ұйымдастырушы) – уəкілетті
орган айқындайтын, Заңда көзделген тəртіппен аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыруды
жəне өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға;
4) жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге
асыратын мемлекеттік орган.
5) жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесі
(бұдан əрі – Тізбе) –уəкілетті орган қалыптастыратын жəне интернет-ресурсында орналастыратын жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізімі.
Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан
Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы
заңнамасына сəйкес қолданылады.
2-тарау. Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші
ұйымдардың тізбесін қалыптастыру тəртібі
3. Уəкілетті орган Ұйымдастырушыдан Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімін
алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарын
Тізбеге қосады.
4. Уəкілетті орган энергия өндіруші ұйымды Тізбеге қосқан сəттен бастап 2 (екі) жұмыс
күні ішінде ол туралы энергия өндіруші ұйымға жəне қаржы-есеп айырысу орталығына жазбаша хабарлайды.
5. Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар Тізбеден
мынадай жағдайларда алып тасталады:
1) Заңның 7-1-бабының 7-тармағына сəйкес Тізбеге енгізілгеннен кейін алпыс күнтізбелік
күн ішінде ЖЭК пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын сатып алу-сату шартын
жасасу үшін қаржы - есеп айырысу орталығына өтінім бермеген жағдайда;
2) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы №164
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10662
болып тіркелген) Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр
энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату
қағидаларына сəйкес қаржы-есеп айырысу орталығымен электр энергиясын сатып алу туралы
шартын бұзған немесе оның қолданылуы тоқтаған жағдайда;
3) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 27
шілдедегі № 345 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 14155 тіркелген) Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспарын қалыптастыру қағидаларының 7-2 тармағына сəйкес ЖЭК объектісін салу
жобасы жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспарынан
алынып тасталған жағдайда.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 27 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16647
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 23 қаңтар

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
_________________ Д.Абаев
2018 жылғы 26 қаңтар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 23 қаңтардағы №46 бұйрығымен бекітілген
Мемлекеттік кірістер органдарының ұтқыр топтарының жеке тұлғалардың
декларацияларын қабылдау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік кірістер органдарының мобильдік топтарының жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Салық жəне бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Кодексінің (Салық кодексі) 73-бабының 1-тармағы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне
жеке тұлғалардың декларацияларын (бұдан əрі – декларация) қабылдау бойынша Қазақстан
Республикасының мемлекеттік кірістер органдарының ұтқыр топтарының (бұдан əрі – Ұтқыр
топ) қызмет тəртібін айқындайды.
2. Ұтқыр топ декларацияларды жасау бойынша консультация беретін жəне салық
төлеушілердің жекелеген санаттарынан мұндай декларацияларды қабылдауды жүзеге асыратын
мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлерінен тұратын көшпелі топ болып табылады.
Салық төлеушілердің жекелеген санаттарына:
1) шалғайдағы елді мекендерде тұратын жеке тұлғалар;
2) организм функциялары тұрақты бұзылған, өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өз бетімен
қозғалуды, бағдарлануды жүзеге асыру қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара
жоғалтқан жеке тұлғалар жатады.
3. Ұтқыр топ өз қызметінде 2013 жылғы 15 сəуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
туралы» Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан əрі – Заң), уəкілеті органмен бекітілген
«Салық есептілігін қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартын (бұдан
əрі – Стандарт) жəне регламентін (бұдан əрі – Регламент), сондай-ақ осы Қағидаларды
басшылыққа алады.
4. Ұтқыр топтың негізгі міндеті салық төлеушілердің жекелеген санаттарына «Салық
есептілігін қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің қол жетімділігін қамтамасыз ету жəне
декларацияны тапсыруда консультациялық көмек көрсету болып табылады.
5. Ұтқыр топ декларацияларды қабылдаудан басқа, декларацияларды толтыру жəне тапсыру мəселелері бойынша, «электрондық үкімет» веб-портал сервистерін жəне брошюралар мен
буклеттерді бере отырып электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану мəселелері бойынша
жеке тұлғаларға қол жетімді нысанда консультация беруді жүзеге асырады, жеке тұлғаларға
өз бетімен «Салық төлеушінің кабинеті» мемлекеттік кірістер органдарының интернет-ресурсы
арқылы декларацияны тапсыруға мүмкіндік береді.
6. Ұтқыр топ өзінің қызметін «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы»
Коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) құрамында
жүзеге асырады.
2-тарау. Жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдау бойынша
ұтқыр тобы қызметінің тəртібі
7. Декларацияларды қабылдауды Стандарт пен Регламенттін талаптарын сақтай отырып, нақты күні жəне уақытында Мемлекеттік корпорацияның, Қазақстан Республикасы
мемлекеттік кірістер органдарының Мемлекеттік қызмет көрсету орталықтарының ақпараттық
стендтерінде, жергілікті атқарушы органдардың интернет-ресурстарында орналастырылған,
сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған бірлескен кестемен бекітілген,
ұтқыр топ жүзеге асырады.
8. Ұтқыр тобының шығу кезінде мемлекеттік кірістер органдарының кемінде бір қызметкерінің
қатысуын қамтамасыз етеді.
9. Декларацияларды қабылдағанға дейін ұтқыр топ жеке тұлғаларға құқықтары мен
міндеттерін түсіндіреді, көмек көрсетеді жəне декларацияның дұрыс толтырылғандығын
тексереді.
10. Декларацияларды қабылдау бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін Стандартта
көрсетілген құжаттарды жеке тұлғаның ұсынуы негіз болып табылады.
11. Декларацияларды қабылдауды жеке тұлғаның қалауы бойынша қазақ немесе орыс
тілдерінде Стандартпен белгіленген мерзімде ұтқыр топ жүзеге асырады.
Ұтқыр топ жеке тұлғаның қатысуымен декларацияларды қабылдау кезінде:
1) декларацияда көрсетілген деректерді жеке басын куəландыратын құжатпен салыстырады жəне де Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына жеке тұлғаның мүддесін
білдіру кезінде өкілінін уəкілеттілігінің болуын сəйкес тексереді;
2) Салық кодексінің 209-бабының нормаларына сəйкес декларацияны толтырудың
дұрыстығын жəне толықтығың тексереді;
3) декларацияға қол қойған тұлғаның жеке басын сəйкестендіреді;
4) декларацияны қабылдау туралы белгісі бар талон береді, декларацияның екінші данасына қабылдау туралы белгі қояды;
5) Стандартта көрсетілген негіз бойынша декларацияны қабылдаудан бас тартады.
12. Ақпараттық жүйелерден алынуына жататын құжаттарды жеке тұлғалардан талап
етуге жол берілмейді.
13. Ұтқыр топқа декларацияларды қабылдау процесінде белгілі болған жеке тұлғалардың
дербес деректері 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабына сəйкес үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.
14. Декларацияларды қабылдауға жауапты ұтқыр топ қағаз жеткізгіште келу тəртібінде
табыс еткен декларацияларды қабылдаған күні мемлекеттік кірістер органына жеткізеді жəне
осы Қағидалардын қосымшасына сəйкес нысан бойынша жеке тұлғалардың декларацияларды
берілген тізіліміне сəйкес, өңдеуге жауапты қызметкерге береді.
15. Ұтқыр топ бекітілген шығу кестесіне сəйкес (хабарламамен пошта байланысы арқылы
анықтаманы жеткізуге рұқсат етіледі) ұтқыр топтың тиісті елді мекенге келесі келуіне қарай, декларацияны қағаз жеткізгіште келу тəртiбiмен ұсынған жеке тұлғаға мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесін береді (декларацияны қабылдау туралы жеке тұлғаға анықтама).
16. Декларацияларды өңдеуге жауапты мемлекеттік кірістер органының қызметкері
декларациядағы ақпаратты «Салық есептілігін өңдеу сервистері» ақпараттық жүйесіне енгізеді
жəне Регламентте белгіленген мерзім ішінде мұрағатқа декларацияны сақтау үшін береді.
Мемлекеттік кірістер органдарының ұтқыр топтарының жеке тұлғалардың
декларацияларын қабылдау қағидаларына қосымша

Астана қаласы

«Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия
өндіруші ұйымдардың тізбесін қалыптастыру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің 2016 жылғы 9 қарашадағы №482
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесін
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2016 жылғы 9 қарашадағы №482 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №14497 болып тіркелген, 2016 жылғы 20 желтоқсандағы «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия
өндіруші ұйымдардың тізбесін қалыптастыру қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын энергия көздері
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі
департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
энергетика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрi
Т.Сүлейменов ______________
2018 жылғы 7 наурыз

Нысан

Жеке тұлғалардың декларацияларды берілген тізілімі
Мемлекеттік кірістер органдары:
Мемлекеттік кірістер органдарының ұтқыр тобы:
Күні (саны, ай, жыл) жəне уақыты:
№

Жеке
тұлғаның
ЖСН-і

№86

Астана қаласы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 73-бабының 1-тармағы
6) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік кірістер органдары ұтқыр топтарының жеке
тұлғалардың декларацияларын қабылдау қағидалары бекітілсін.
2. Күші жойылды деп танылсын:
1) «Мемлекеттік кірістер органдары мобильдік топтарының жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2016 жылғы 9 тамыздағы №434 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №14222 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған);
2) «Мемлекеттік кірістер органдары мобильдік топтарының жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2016 жылғы 9 тамыздағы №434 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2017 жылғы 8 ақпандағы №86 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14880 болып тіркелген, 2017 жылғы 18 наурызда Қазақстан
Республикасының Нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiнде жарияланған).
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М.
Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбек он күн ішінде оның көшірмесін
қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін Қазақстан
Республикасы Əдiлет министрлiгiнің «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастырылуын қамтамасыз етсін;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрық 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми
жариялауға жатады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 5 наурыз

№46

Мемлекеттік кірістер органдарының ұтқыр топтарының
жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдау
қағидаларын бекіту туралы

Декларацияны
қабылдаған
қызметкердің
аты-жөні

Қызмет
Қабыл-дау
күні

№153

Жеке тұлға/
өкілі

2018 жылғы 3 сәуір

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2018 жылғы 5 наурыздағы №86 бұйрығына қосымша

Декларацияны
қабылдау туралы анықтаманы
беруге
жоспарланған
күні

Берілетін
құжаттардың
тізімі (декларация
ларды)

Жағдайы
(қызмет
көрсетілді/
бас тарту)

Барлығы (жазбалар саны):
Тапсырды (декларацияны тапсырған қызметкердің тегі, аты, əкесінің аты ______________
______________ _____________________________________________________________
(егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе)): (қолы) (Тапсырған күні)
Қабылдады (декларацияны қабылдаған қызметкердің тегі, аты, əкесінің аты ______________
______________ ______________________________________________________________
(егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе)): (қолы) (Қабылдаған күні)
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 16 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16373
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 30 қаңтар

№86

Астана қаласы

«Пішімді-логикалық бақылау жүргізуге қойылатын
талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2014 жылғы 25 желтоқсандағы
№586 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27бабы 2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. «Пішімді-логикалық бақылау жүргізуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 586 бұйрығының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10153 болып тіркелген,

«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылдың 13 наурызында жарияланған) күші
жойылды деп танылсын.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті
(А.М.Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбек он күн ішінде оның көшірмесін
қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16337
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 30 қаңтар

№87

Астана қаласы

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы»
2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Кодексінде көзделген өтініштер
нысандарын бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Кодексі 98-бабының 4-тармағына, 99-бабының 1-тармағына,
100-бабының 1-тармағына, 101-бабының 1-тармағына, 102-бабының 1-тармағына, 166-бабының
2-тармағына, 461-бабының 2-тармағына, 490-бабының 1-тармағына, 497-бабының 1-тармағына,
504-бабының 1-тармағына, 511-бабының 1-тармағына, 518-бабының 1-тармағына жəне
525-бабының 1-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндетінің
орындалуын қамтамасыз етуді төлеу бойынша қабылдау туралы;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес өз тауарларын сақтау қоймалар, үй-жайлар жəне
ашық алаңдар иелерінің тізіліміне енгізу туралы;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес зияткерлік меншік объектілерінің құқық иеленушілердің
құқықтарын қорғау;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу туралы;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес кедендік тасымалдаушылардың тізіліміне енгізу
туралы;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне
енгізу туралы;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес кеден қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес еркін қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы;
9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу
туралы өтініштер нысандары бекітілсін.
2. «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010
жылғы 30 маусымдағы Кодексімен көзделген өтініштер нысанын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 659 бұйрығының
(Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12629 болып тіркелді,
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 19 қаңтарда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М.
Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне
орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау жəне Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдануын;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 1-қосымша
нысан
_________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
_________________________________________
(заңды мекен-жайы)
_________________________________________
(нақты мекен-жайы/тұрғылықты жері)
_________________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_________________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
_________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының бенефициары)
Кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндетінің орындалуын қамтамасыз етуді
төлеу бойынша қабылдау туралы
өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 98-бабының
4-тармағына, 99-бабының 1-тармағына, 100-бабының 1-тармағына, 101-бабының 1-тармағына
жəне 102-бабының 1-тармағына сəйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндетінің
орындалуын қамтамасыз етуді сұраймыз.
Келесі мəліметтерді көрсетеміз:
Еуразиялық экономикалық одағының кедендік шекарасын болжамды кесіп өту орнында
орналасқан мемлекеттік кірістер органының атауы ______________________________________
___________________________________________________________________________;
(мұндай ақпарат бар болған жағдайда)
кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету
ұсынылатын тауарлар туралы мəлімет ______________________________________________;
(тауарлардың атауы көрсетіледі)
Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету
тəсілі (тəсілдері)________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
аталған қамтамасыз ету кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті
орындаудың бас қамтамасыз етуі болып табылатыны _________________________________
____________________________________________________________________________;
кедендік операция түрі:________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындау мерзімі ____________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету
мөлшері _______________________________________________________________________
(теңгеде көрсетіледі)
___________________________________________________________________________;
коммерциялық құжаттардың, келісімшарттың (болған кезде) нөмiрі мен күні____________
____________________________________________________________________________;
кепілгерлік беруші таңдап алған кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің
орындалуын қамтамасыз ету тəсілі туралы мəлімет (банк кепілі, мүлік кепілі, сақтандыру шарты, ақша (мемлекеттік кірістер органының ақшасын уақытша орналастыру шотына қамтамасыз
ету сомасын енгізу, кепіл берушінің жеке сəйкестендiру нөмiрiн, бизнес-сəйкестендiру нөмiрiн
көрсете отырып кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын
қамтамасыз ету ретінде аванстық төлемдерді қолдану)_________________________________
____________________________________________________________________________
(қажеттісінің астын сызу)
___________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органының ақшасын уақытша орналастыру шотына ақшаның
енгізілгенін жəне (немесе) кепілгерлік беруші ұсынған аванстық төлемдердің, банк кепілі
шартының, мүлік кепілі шартының, сақтандыру шартының шотына ақшаны енгізу туралы растайтын құжаттың нөмiрі мен күні ______________________________________________________
________________________________(қажеттісінің астын сызу) _____________________;
банк кепілі шартының, кепілгерлік шартының, мүлік кепілі шартының, сақтандыру шартының
қолданылу мерзімі туралы мəлімет_________________________________________________
___________________(қажеттісінің астын сызу)___________________________________.
Осы өтінішке қоса беріледі:
таңдап алынған кедендік баждарды, төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз
ету тəсіліне (тəсілдеріне) байланысты:
1) мемлекеттік кірістер органының ақшасын уақытша орналастыру шотына ақшаның
аударылғаны туралы жəне (немесе) кедендік баждарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын
қамтамасыз ету ретінде аванстық төлемдердің енгізілгені туралы төлем құжатының көшірмесі;
2) төлеуші мен екінші деңгейдегі банк арасында жасалған банк кепілінің шарты, банк кепілі;
3) Кодекстің 100-бабының 2-тармағында көрсетілген кедендік баждарды төлеу жөніндегі
міндеттің орындалуын қамтамасыз етуді растайтын құжат, кепілгерлік шарт;
4) төлеуші жəне (немесе) үшінші тұлға жəне мемлекеттік кірістер органы арасында жасалған
мүлік кепілінің шарты, кепіл мүлкінің нарықтық құнын бағалау туралы бағалаушының есебі;
5) сақтандыру шарты;
6) Кодекстің 410-бабына сəйкес баждарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын
қамтамасыз ету мөлшерінің есебі.
Қосымша:___парақта.
Берген күні: _______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Аты, əкесінің аты (ол болған кезде)________________________________
Қолы ___________
Мөр орны (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 2-қосымша
нысан
_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________
(заңды мекен-жайы)
_____________________________________
(нақты мекен-жайы)
_____________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_____________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_____________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
Өз тауарларын сақтау қоймалар,
үй-жайлар жəне ашық алаңдар иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 166-бабының
2-тармағына сəйкес өз тауарларын сақтау қоймалары, үй-жайлар жəне ашық алаңдар иелерінің
тізіліміне енгізуді сұраймыз.
Келесі мəліметтерді көрсетеміз:
үй-жайлар жəне (немесе) ашық алаңдар меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда
немесе жалдауда болуға, бұл ретте жалдау мерзімі өтініш берілген күннен бастап кем дегенде 6
ай жалға беру мерзімінде болуы ____________________________________________________
____________________________________________________________________;
орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сəйкес келетін
сертификатталған таразы жабдығы болуға, ал арнайы сақтау орындарына газ орналастырылатын
жағдайда тиісті есепке алу аспаптары болуы__________________________________________;
аумақ Кодекстің 404-бабына сəйкес белгіленуге тиіс ______________________________
____________________________________________________________________________;
техникалық жағынан жарамды кіреберіс жолдардың, сондай-ақ қатты төсемі (бетон, асфальт, резеңке не өзге де қатты төсемі) бар тауарларды жете тексеруге арналған орындары,
оның ішінде электр жарығымен жарақтандырылған жабық алаңдары болуы ________________
_______________________________________________________________________________;
тиеу-түсіру алаңдарын (бір немесе бірнеше қойма үй-жайлары мен алаңдардын) қоса
алғанда, аумақ бір пошта мекенжайы бойынша орналасуға жəне өз тауарларын сақтау
қоймасының бүкіл периметрі бойынша тұтас қоршауы болуға тиіс___________________________
___________________________________________________________________________.
«Өз тауарларын сақтау қоймалар, үй-жайлар жəне ашық алаңдар иелерінің тізіліміне
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету шеңберінде ақпараттық жүйелерде заңмен
қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға келісім ________________________
___________________________________________________________________________.
Берген күні: _______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Қолы ____________________________
Мөр орны (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 3-қосымша
нысан
_____________________________________
(жеке/заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________
(заңды мекен-жайы)
_____________________________________
(нақты мекен-жайы/тұрғылықты жері)
_____________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_____________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_____________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
Зияткерлік меншік объектілерінің құқықтарын қорғау туралы туралы
өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 461-бабының 2-тармағына сəйкес _______
___________________________________________________________________________
(тиісті зияткерлік меншік объектiлерi туралы ақпарат) ____________________________
________________________________________ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Мемлекеттік кірістер комитетінің зияткерлік меншік объектiлерiнің кедендік тiзiлiмiне енгізуді
сұраймыз.

құқық иеленуші туралы мəліметтер:
_____________________________________________________________________________
(жеке/заңды тұлғаның толық атауы,
____________________________________________________________________________
заңды, нақты мекен-жайы, ЖСН/БСН, электрондық мекен-жайы, веб-сайт, телефон)
Өкілі туралы мəліметтер:
_____________________________________________________________________________
(жеке/заңды тұлғаның толық атауы,
____________________________________________________________________________
заңды, нақты мекен-жайы, ЖСН/БСН, электрондық мекен-жайы, веб-сайт, телефон)
Өтінішке қоса берілетін құжаттардың қолданылу мерзімі ескеріле отырып, жаңа/қолданыста
болған, Қазақстан Республикасына/ Қазақстан Республикасынан əкелінетін/əкетілетін
(қажеттісінің астын сызу) зияткерлік меншік объектілері бар тауарларға құқық иеленушіге
оның құқықтарын қорғауда кеден органдарының жəрдемдесуі қажет болатын мерзім ______
________________________________________________________________ туралы ақпарат.
(күн/ай/жыл)
Фотосуреттерді қоса бере отырып (фотосуреттер бейнелеу форматтағы электрондық түрде
қоса беріледі), зияткерлік меншiк объектiсi бар тауарлардың сипаттамасы_________________.
Мемлекеттік кірістер органдарына зияткерлік меншік құқықтары бұзылған тауарын анықтауға
мүмкiндiк беретiн тауарлар туралы егжей-тегжейлі мəлімет, ерекше белгілерінің сипаттамасы
(фотосуреттер бейнелеу форматтағы электрондық түрде қоса беріледі) __________________
__________________________________________________ ___________________________.
Құқық иеленуші зияткерлік меншік объектілерін пайдалануға келісім берген адамдар
тұлғалар (уəкілетті импорттаушылар/экспортаушылар) __________________________________
__________________________________ _____________________________________________.
(заңды тұлғаның атауы, мекен-жайы, ЖСН/БСН)
___ данадан аз немесе тең зияткерлік меншiк объектiсi бар тауарларды өткізуге құқық
иеленушінің немесе құқық иеленушінің мүддесін білдіретін өзге де тұлғаның келісімі қажет емес.
Кестеге сəйкес сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай Тауар номенклатурасына сəйкес
бірінші алты таңба деңгейінде тауарлар коды, атауы көрсетіле отырып, мемлекеттік жəне орыс
тілдерінде зияткерлік меншік объектілері бойынша деректер:
р/с
№

Қорғау
құжатының атауы, нөмірі жəне
берілген күні
Зияткерлік
меншік
объектісінің
қорғау мерзімі
Құқық
иеленушінің
сенімді
тұлғалары туралы мəліметтер
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Зияткерлік
меншік
объектісінің
атауы (түрі,
бейнесі)
Тауарлардың
атауы, ТҚХЖ
бойынша
тауарлардың
класы/ ЕАЭО
СЭҚ ТН бойынша ірінші
алты таңба
деңгейіндегі
тауарлардың
коды
Құқық иеленушi
туралы
мəліметтер, мекен-жайы
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Кестеде мемлекеттік жəне орыс тілдерінде мына мəліметтер толтырылады:
зияткерлік меншік объектісінің атауы (түрі, сипаттамасы, бейнесі);
тауарлардың атауы, тізілімге енгізуге жататын тауарлардың қорғау құжатына сəйкес
тауарлар мен қызметтің халықаралық жіктеуіші бойынша тауарлардың класы, Еуразиялық
экономикалық одағының сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы бойынша
бірінші алты таңба деңгейіндегі тауарлар коды;
құқық иеленушi туралы мəліметтер (ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетілген ұйымның атауы
немесе жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты, орналасқан жері, почталық мекен-жайы, телефоны, факсы, электрондық мекен-жайы);
қорғау құжатының атауы, нөмірі жəне берілген күні;
құқық иеленушіге оның құқығын қорғауда мемлекеттік кірістер органдарының жəрдемі қажет
болатын зияткерлік меншік объектісіне қорғау мерзімі;
құқық иеленушінің оның мүдделерін сенімхат бойынша не лицензиялық шарттың негізінде
білдіретін сенімді тұлғалары туралы мəліметтер (ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетілген заңды
тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты, орналасқан жері, почталық мекен-жайы, телефоны, факсы, электрондық мекен-жайы).
Тек қана «Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары
обьектілерін жəне тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік меншік обьектілерінің
кедендік тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету шеңберінде ақпараттық
жүйелерде заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға келісемін______
___________________________________________________________________________.
Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беріп отырмыз:
Зияткерлік меншік құқығының бар екендігін жəне тиесілі екендігін растайтын (куəлік,
лицензиялық шарт, Қазақстан Республикасы тауар таңбаларының мемлекеттік тізілімінен үзінді
көшірме, халықаралық тіркеу бойынша тауар таңбасының құқықтық мəртебесі туралы анықтама
немесе зияткерлік меншік объектілеріне құқық иеленушінің өзінің мүдделерін білдіретін тұлға
өз құқығын растауға бере алатын басқа құжаттар) құжаттар (түпнұсқалар не олардың нотариат куəландырған көшірмелері) __________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Құқық иеленушінің өзінің мүдделерін білдіретін тұлғаға берген сенімхаты;
Зияткерлік меншік объектісі бар тауарларды шығаруды тоқтата тұруға байланысты туындауы мүмкін декларантқа жəне өзге адамдарға залалды, сондай-ақ мемлекеттік кірістер
органының шығынын өтеу туралы өтініш берушінің міндеттемесі;
Өтініш иесінің басқа тұлғаларға зиян келтіргені үшін жауапкершілікті сақтандыру шарты;
Зияткерлік меншік құқығын бұзу фактілерін растайтын құжат;
Зияткерлік меншiк объектiсi бар тауарлардың (мүмкіндігі бойынша) жəне зияткерлік меншік
құқығы бұзылған тауарлардың үлгілері, оның ішінде олардың электрондық түрдегі бейнелері
____________________ __________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Электрондық тасымалдағыш (барлық қағаз тасымалдағышта ұсынылатын құжаттар
электрондық тасымалдағышқа көшірілген) __________________________________________.
Ескертпе:
*ТҚХС – Тауарлар мен қызметтің халықаралық жіктеуіші;
*ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одағының сыртқы экономикалық қызметінің
тауар номенклатурасы.
Қосымша:___парақта.
Берген күні: _______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Қолы ____________________________
Мөр орны (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 4-қосымша
нысан
_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________
(заңды мекен-жайы)
_____________________________________
(нақты мекен-жайы)
_____________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_____________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_____________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу туралы
өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 490-бабының
1-тармағына сəйкес кеден өкілдерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.
Келесі мəліметтерді көрсетеміз:
өкілі болып отырған тұлғалардың мүлкіне зиян келтіру немесе осы тұлғалармен жасалған
шарттарды бұзу салдарынан басталуы мүмкін кеден өкілінің азаматтық жауапкершілігінің
тəуекелін, сақтандыру шартында белгіленетін сақтандыру сомасына сақтандыру шартының
болуы ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
__________________________ мөлшерде, ал кеден өкілі ретіндегі қызмет аясы кедендік
əкету баждары салынбайтын жəне экспорттың кедендік рəсімімен орналастырылатын
тауарларға қатысты кедендік операциялар жасаумен шектелетін заңды тұлғаға қатысты валюта
бағамы қолданыла отырып, бір жүз елу мың еуроға баламалы мөлшерде кеден ісі саласындағы
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету ________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күнге
кедендік төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды,
пайыздарды төлеу бойынша белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы _______
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың
(келісімнің) болуы_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
«Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету шеңберінде
ақпараттық жүйелерде заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға келісім
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беріп отырмыз:
1) Кодекстің 10-тарауына сəйкес кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды
тұлға міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етуді тіркеу туралы мəліметтер тіркелгенін растайтын құжаттар________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
2) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шарты__________________________
____________________________________________________________________________.
Кодекстің 490 баптың 2-тармағында көзделген құжаттарды ұсыну оларда қамтылған
ақпаратты мемлекеттік ақпараттық жүйелерден жəне (немесе) мəліметтер нысанынан алу
мүмкін болған жағдайда талап етілмейді.
Қосымша: ________парақта.
Берген күні: ______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Қолы ____________________________
Мөр орны (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 5-қосымша
нысан
_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________
(заңды мекен-жайы)
_____________________________________
(нақты мекен-жайы)
_____________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_____________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_____________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу туралы
өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 497-бабының 1-тармағына сəйкес кедендік
тасымалдаушылар тізіліміне енгізуді сұраймыз.
Келесі мəліметтерді көрсетеміз:
жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыру мерзімі _______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға міндеттерінің орындалуын
мұндай қамтамасыз ету енгізілген күнге валюта бағамын қолдана отырып, екі жүз мың еуроға
баламалы мөлшерде, ал егер Комиссия қамтамасыз етудің өзге мөлшерін айқындаса, Комиссия
айқындаған мөлшерде қамтамасыз ету _____________________________________________
____________________________________________________________________________;
егер жүктерді тасымалдау жөніндегі қызмет Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне
хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес рұқсаттың болуын талап етсе, мұндай қызмет түрін
жүзеге асыруға рұқсаттың болуы ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
тауарларды тасымалдауға пайдаланылатын көлік құралдарының, оның ішінде кедендік
пломбалары жəне мөрлері бар тауарларды тасымалдауға жарамды көлік құралдарының
меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы ________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге кедендік төлемдерді, салықтарды,
арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу бойынша
белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы _____________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге дейінгі бір жыл ішінде Қазақстан
Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521, 523, 524, 525, 526, 527,
528, 529, 530,533, 534, 549, 550, 555 жəне 558-баптарына сəйкес əкімшілік жауаптылыққа
тарту фактілерінің болмауы
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
көлік құралында кеден органына байланыс арналары бойынша сигнал беру арқылы осы
көлік құралының тұрған жерін айқындауға мүмкіндік беретін деректерді үздіксіз беру функциясы
бар спутниктік навигация жүйесінің техникалық құралының немесе шұғыл қимылдайтын жедел
қызметтерді шақыру құрылғысының болуы туралы мəлімет (тармақшаның талабы тіркемелерге,
жартылай тіркемелерге, вагондарға, контейнерлерге жəне өздігінен жүзбейтін кемелерге қолданылмайды)__________________________________________________________________;
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың
(келісімнің) болуы туралы мəлімет_________________________________________________
___________________________________________________________________________.
«Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету
шеңберінде ақпараттық жүйелерде заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді
пайдалануға келісім ____________________________________________________________
________ _____________________________________________________________________.
Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беріп отырмыз:
1) Кодекстің 10-тарауына сəйкес кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етуді тіркеу туралы мəліметт
ер_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
2) кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылуы көзделетін,
тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарының, оның ішінде кедендік
пломбалары жəне мөрлері бар тауарларды тасымалдауға жарамды көлік құралдарының
меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуын растайтын
құжаттардың нотариат куəландырған көшірмелері_____________________________________
___________________________________________________________________________;
3) халықаралық тасымалдау көлік құралдарын кедендік пломбалары жəне мөрлері бар
тауарларды тасымалдауға жіберу туралы куəліктердің көшірмелері______________________
____________________________________________________________________________;
4) егер жүктерді тасымалдау жөніндегі қызмет Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне
хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес рұқсаттың болуын талап етсе, мұндай қызмет
түрін жүзеге асыруға арналған рұқсаттың көшірмесі___________________________________
___________________________________________________________________________.
Кодекстің 497 баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсыну
оларда қамтылған ақпаратты мемлекеттік ақпараттық жүйелерден жəне (немесе) мəліметтер
нысанынан алуға мүмкін болған жағдайда талап етілмейді.
(Соңы 18-бетте)

RESMI

18
Соңы Ба ы 17 б
Қосымша:___парақта.
Берген күні: _______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Қолы ____________________________
Мөр орны (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 6-қосымша
нысан
_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________
(заңды мекен-жайы)
_____________________________________
(нақты мекен-жайы)
_____________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_____________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_____________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы
өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 504-бабының 1-тармағына сəйкес сақтау
қоймалары иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.
Келесі мəліметтерді көрсетеміз:
уақытша сақтау қоймасы ретінде пайдалануға арналған жəне мынадай талаптарға сəйкес
келетін құрылысжайлардың, үй-жайлардың (үй-жайлар бөліктерінің) жəне (немесе) ашық
алаңдардың меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы. Егер уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күнге
құрылысжайлар, үй-жайлар (үй-жайлардың бөліктері) жəне (немесе) ашық алаңдар жалға
алынған болса, мұндай құрылысжайларға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөліктеріне) жəне (немесе) ашық алаңдарға қатысты жалға алу шарты кемінде бір жыл мерзімге жасалуға тиіс ________
_______________________________________________________________________________;
тəулік бойы режимінде жұмыс істейтін, қойма аумағында күнтізбелік отыз күн ішінде болған
оқиғалар туралы бейнеақпаратты қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бейнебақылау
құралдарымен жабдықталған, көлік құралдарының (кедендік бақылауға жататын құжаттар,
тауарлар мен көлік құралдары тұрған) аумаққа кіруін жəне аумақтан шығуын, адамдардың
аумаққа жəне (немесе) үй-жайға кіруін жəне аумақтан жəне (немесе) үй-жайдан шығуын бақылау
жүйелерінің болуы_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
қажетті тиеу-түсіру механизмдерін иелену, пайдалану жəне (немесе) оларға билік ету
құқығын растау не тиеу-түсіру механизмдерін пайдаланумен байланысты көрсетілетін
қызметтерді ұсынатын тұлғамен шарттың
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сəйкес келетін
сертификатталған таразы жабдығын иелену, пайдалану жəне (немесе) оған билік ету құқығын
растау, ал арнаулы сақтау орындарына газ орналастырылған жағдайда – тиісті есепке алу
аспаптарының болуы __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
техникалық жарамды кіреберіс жолдарының болуы __________________________________
_______________________________________________________________________________;
электр жарығымен жарақтандырылған жəне тəулік бойы режимде жұмыс істейтін, күнтізбелік
отыз күн ішіндегі бейнеақпаратты қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бейнебақылау
құралдарымен жабдықталған, тауарларды жете тексеруге арналған орындардың, оның ішінде
жабық алаңдардың болуы. Бұл ретте жете тексеру орны периметрі бойынша сары түсті бояумен
немесе жабысқақ таспамен белгіленуге жəне бейнебақылау құралдарына көрінбей қалатын
аймақтар (учаскелер) болмауға тиіс ________________________________________________
____________________ __________________________________________________________;
аумақта қойма қызметіне қатысы жоқ ғимараттар (құрылыстар) мен құрылысжайлар
орналаспауға тиіс________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
табиғи жолмен шыққан ағашты-бұталы жəне шөптесін өсімдіктер өскен аумақ учаскелерін
қоспағанда, жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақ Кодекстің 404-бабының
5-тармағына сəйкес белгіленуге жəне оның бетон, асфальт не өзге де қатты төсемі болуға
тиіс болуы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
басқа тұлғалардың сақтауда тұрған тауарларына зиян келтіру немесе басқа тұлғалармен
жасалған сақтау шарттарының өзге талаптарын бұзу салдарынан басталуы мүмкін уақытша
сақтау қоймасы иесінің азаматтық жауапкершілігінің тəуекелін шартта белгіленетін сақтандыру
сомасына сақтандыру шартының болуы _____________________________________________
____________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге кедендік төлемдерді, салықтарды,
арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу бойынша
белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы _________________________________
____________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге дейінгі бір жыл ішінде Қазақстан
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521, 528, 532, 533, 534, 539, 540,
555 жəне 558-баптарына сəйкес əкімшілік жауаптылыққа тарту фактілерінің болмауы _________
_______________________________________________________________________________;
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың
(келісімнің) болуы ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
«Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті
көрсету шеңберінде ақпараттық жүйелерде заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді
пайдалануға келісу_______________________________________________________________.
Берген күні: _______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Қолы ____________________________
Мөр орны (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 7-қосымша
нысан
_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________
(заңды мекен-жайы)
_____________________________________
(нақты мекен-жайы)
_____________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_____________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_____________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
Кеден қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 511-бабының 1-тармағына сəйкес кеден қоймалары
иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.
Келесі мəліметтерді көрсетеміз:
кеден қоймасы ретінде пайдалануға арналған жəне мынадай талаптарға сəйкес келетін
құрылысжайлардың, үй-жайлардың (үй-жайлар бөліктерінің) жəне (немесе) ашық алаңдардың
меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы. Егер кеден қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күнге құрылысжайлар, үйжайлар (үй-жайлардың бөліктері) жəне (немесе) ашық алаңдар жалға алынған болса, мұндай
құрылысжайларға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөліктеріне) жəне (немесе) ашық алаңдарға
қатысты жалға алу шарты кемінде үш жыл мерзімге жасалуға тиіс__________________________
___________________________________________________________________________;
ашық типтегі қоймалар үшін – тəулік бойы режимде жұмыс істейтін, қойма аумағында
күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы бейнеақпаратты қарауды жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін бейнебақылау құралдарымен жабдықталған, көлік құралдарының (кедендік
бақылауға жататын құжаттар, тауарлар мен көлік құралдары тұрған) аумаққа кіруін жəне
аумақтан шығуын, адамдардың аумаққа жəне (немесе) үй-жайға кіруін жəне аумақтан жəне (немесе) үй-жайдан шығуын бақылау жүйелерінің болуы __________________________________
__________________________________ _____________________________________________;
орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сəйкес келетін
сертификатталған таразы жабдығын иелену, пайдалану жəне (немесе) оған билік ету құқығын
растау, ал арнаулы сақтау орындарына газ орналастырылған жағдайда – тиісті есепке алу
аспаптарының болуы ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
техникалық жарамды кіреберіс жолдарының болуы __________________________________
_______________________________________________________________________________;
электр жарығымен жарақтандырылған жəне тəулік бойы режимде жұмыс істейтін, күнтізбелік
отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы бейнеақпаратты қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік
беретін бейнебақылау құралдарымен жабдықталған, тауарларды жете тексеруге арналған
орындардың, оның ішінде жабық алаңдардың болуы. Бұл ретте жете тексеру орны сары
түсті бояумен немесе жабысқақ таспамен белгіленуге жəне бейнебақылау құралдары үшін
көрінбей қалатын аймақтар (учаскелер) болмауға тиіс _________________________________
_______________________________________________________________________________;
табиғи жолмен ағашты-бұталы жəне шөптесін өсімдіктер өскен аумақ учаскелерін
қоспағанда, жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақ Кодекстің 404-бабының
5-тармағына сəйкес белгіленуге жəне оның бетон, асфальт не өзге де қатты төсемі болуға тиіс _
___________________________________________________________________________;
аумақта қойма қызметіне қатысы жоқ ғимараттар (құрылыстар) мен құрылысжайлар
орналаспауға тиіс_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақ (бір немесе бірнеше қойма үйжайлары мен алаңдар) біртұтас жəне бөлінбейтін кешен болуға, бір пошта мекенжайы бойынша
орналасуға жəне бүкіл периметрі бойынша тұтас қоршауы болуға тиіс_____________________
___________________________________________________________________________;
ашық типтегі кеден қоймаларының иелері – басқа тұлғалардың сақтауда тұрған тауарларына зиян келтіру немесе басқа тұлғалармен жасалған сақтау шарттарының өзге талаптарын
бұзу салдарынан басталуы мүмкін кеден қоймасы иесінің азаматтық жауапкершілігінің тəуекелін
шартта белгіленетін сақтандыру сомасына сақтандыру шартының болуы __________________
___________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге кедендік төлемдерді, салықтарды,
арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу бойынша
белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы _________________________________
____________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге дейін бір жыл ішінде Қазақстан
Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521, 528, 532, 533, 534, 539,
540, 544, 555 жəне 558-баптарына сəйкес əкімшілік жауаптылыққа тарту фактілерінің болмауы
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың
(келісімнің) болуы________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
«Кеден қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету
шеңберінде ақпараттық жүйелерде заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді
пайдалануға келісім ______________________________________________________________.
Берген күні: _______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Қолы _____________________________
Мөр орны (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 8-қосымша
нысан
_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________
(заңды мекен-жайы)
_____________________________________
(нақты мекен-жайы)
_____________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_____________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_____________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 518-бабының 1-тармағына сəйкес кеден
қоймалары иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.
Келесі мəліметтерді көрсетеміз:
еркін қойма ретінде пайдалануға арналған жəне мынадай талаптарға сəйкес келетін
құрылысжайлардың, үй-жайлардың (үй-жайлар бөліктерінің) жəне (немесе) ашық алаңдардың
меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы. Егер
еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күнге құрылысжайлар, үйжайлар (үй-жайлардың бөліктері) жəне (немесе) ашық алаңдар жалға алынған болса, мұндай
құрылысжайларға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөліктеріне) жəне (немесе) ашық алаңдарға
қатысты жалға алу шарты кемінде үш жыл мерзімге жасалуға тиіс__________________________
___________________________________________________________________________;
еркін қойма ретінде пайдалануға арналған аумақ заңды тұлғаның еркін қоймалар иелерінің
тізіліміне енгізу туралы өтінішінде көрсетілген мақсатқа сəйкес тауарларды өндіру жəне қайта
өңдеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыру үшін жабдықталған жəне жайластырылған болуға
тиіс ____________________________________________________________________ ______
______________________________________________________________________________;
жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақтың (бір немесе бірнеше қойма
үй-жайлары мен алаңдар) бөгде адамдардың кіруін болғызбауды қамтамасыз ететін бүкіл
периметрі бойынша тұтас қоршауы болуға тиіс _________________________________________
___________________________________________________________________________;
тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақтың Кодекстің 404-бабының 5-тармағына сəйкес
белгіленуі _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
электр жарығымен жарақтандырылған жəне кеден органдарының бағдарламалық
өнімдерімен үйлесетін тəулік бойы режимде жұмыс істейтін, күнтізбелік отыз күн ішінде болған
оқиғалар туралы бейнеақпаратты қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бейнебақылау
құралдарымен жабдықталған, жете тексеру пункттерінде орналасқан тауарларды жете тексеру үшін орындардың, оның ішінде жабық алаңдардың болуы. Бұл ретте жете тексеру орны
белгіленуге жəне бейнебақылау құралдары үшін көрінбей қалатын аймақтар (учаскелер)
болмауға тиіс___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
орналастырылатын тауарлардың сипатына сəйкес келетін сертификатталған таразы
жабдығының болуы, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылған жағдайда – тиісті есепке
алу аспаптарының болуы __________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге кедендік төлемдерді, салықтарды,
арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу бойынша
белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы ________________________________
___________________________________________________________________________;
уəкілетті орган бекіткен талаптарға сəйкес келетін, кедендік операцияларды жасау
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кезінде аумақтық кеден органдарына ұсынылған мəліметтерді шаруашылық операцияларын
жүргізу туралы мəліметтермен салыстырып қарауға мүмкіндік беретін тауарларды есепке
алу жүйесінің болуы
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
аумақтық мемлекеттік кірістер органдарына өтініш берілген күнге Қазақстан Республикасы
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 521, 528, 532, 533, 534, 538, 539, 540, 544, 551,
552, 555 жəне 558-баптарына сəйкес Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының нормаларын əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша заңды күшіне енген жəне орындалмаған
қаулының болмауы жəне Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының көрсетілген
бұзушылықтарына алып келген себептердің жойылмау фактілерінің болмауы ____________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың
(келісімнің) болуы _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
«Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету
шеңберінде ақпараттық жүйелерде заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді
пайдалануға келісім______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Берген күні: _______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Қолы _____________________________
Мөр орны (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығына 9-қосымша
нысан
_____________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________
(заңды мекен-жайы)
_____________________________________
(нақты мекен-жайы)
_____________________________________
(бизнес-сəйкестендiру нөмiрi)
_____________________________________
(электрондық мекен-жайы, телефоны)
_____________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу туралы
өтініш
Сізден «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 525-бабының 1-тармағына сəйкес бажсыз
сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.
Келесі мəліметтерді көрсетеміз:
бажсыз сауда дүкені ретінде пайдалануға арналған жəне мынадай талаптарға сəйкес
келетін құрылысжайлардың жəне (немесе) үй-жайлардың (үй-жайлар бөліктерінің) меншікте,
шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы. Егер бажсыз сауда
дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берілген күнге құрылысжайлар жəне (немесе) үй-жайлар (үй-жайлардың бөліктері) жалға алынған болса, мұндай құрылысжайларға жəне
(немесе) үй-жайларға (үй-жайлардың бөліктеріне) қатысты жалға алу шарты кемінде алты ай
мерзімге жасалуға тиіс __________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
сауда залы тауарларды кедендік декларациялауды жүргізу үшін айқындалған орын шегінен
тыс жерде болуға тиіс ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
бажсыз сауда дүкенінің аумағында сауда операцияларын жүзеге асыруға арналған орындар,
сондай-ақ тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету жəне тауарларды сатуға дайындау (орамасын ашу, ыдысынан босату жəне басқалар) жөніндегі операцияларды жүзеге асыруға арналған
жеке қоршалған орындар болуға тиіс ________________________________________________
____________________________________________________________________________;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда бөлшек саудаға арналған
тіркеу құжаттарының немесе рұқсаттардың болуы туралы мəлімет_______________________
____________________________________________________________________________;
аумақтық мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге кедендік төлемдерді,
салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу
бойынша белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы _________________________
___________________________________________________________________________;
мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге дейін бір жыл ішінде Қазақстан
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 528, 532, 535, 538, 544, 551 жəне
555-баптарына сəйкес əкімшілік жауаптылыққа тарту фактілерінің болмауы ______________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
тауарларды Кодекстің 324-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында аталған тұлғаларға өткізу
үшін көзделген бажсыз сауда дүкендері үшін тиісті тізілімге енгізудің қосымша шарттарын
сыртқы саясат саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша кеден ісі саласындағы уəкілетті
орган белгілейді _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың
(келісімнің) болуы _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
«Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті
көрсету шеңберінде ақпараттық жүйелерде заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді
пайдалануға келісім ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Берген күні: _______________________
Заңды тұлға өкілінің
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)____________________________
Қолы _____________________________
Мөр орны (ол болған кезде)
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 15 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16368
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 19 ақпан

№238

Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы
18 қыркүйектегі №403 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген,
2014 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасында:
1 «Ағымдағы шығындар» санатында:
03 «Ағымдағы трансферттер» сыныбында:
320 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер» кіші сыныбында:
321 «Арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдері» ерекшелігі
мынадай редакцияда жазылсын:
«321 Арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне жəне əскери қызметшілеріне
тұрғын үй төлемдері»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының
экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымында:
320 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер» кіші сыныбында:
321 «Арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдері» ерекшелігі
мынадай редакцияда жазылсын:
«321 Арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне жəне əскери қызметшілеріне
тұрғын үй төлемдері»;
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы ерекшелік бойынша «Қазақстан Республикасының арнайы мемлекеттік органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы, «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16
сəуірдегі жəне «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі туралы» 2012 жылғы
16 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тұрғын үй төлемдері бойынша
шығындар көрсетіледі.».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А.
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастыруды;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 20 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16392
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 23 ақпан

№265

Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18
қыркүйектегі №403 бұйрығына толықтырулар енгізу
туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген,
2014 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» функционалдық кіші тобында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 108 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«108 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру
объектілерін салуға жəне реконструкциялауға жəне Алматы облысының облыстық бюджетіне,
Алматы қаласының бюджетіне орта білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту үшiн
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін
нысаналы даму трансферттерi»;
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
079 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта
жəне жалпы орта білім беру объектілерін салуға жəне реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi», 082 «Орта білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту» жəне 086
«Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау»
бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
281 «Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
203 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта
жəне жалпы орта білім беру объектілерін салуға жəне реконструкциялауға берілетін нысаналы
даму трансферттерi» жəне 204 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін
салу жəне реконструкциялау» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
008 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта
жəне жалпы орта білім беру объектілерін салуға жəне реконструкциялауға берілетін нысаналы
даму трансферттерi» жəне 012 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін
салу жəне реконструкциялау» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
466 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс
бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
021 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
024 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
472 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы
бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
022 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:

«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
033 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
495 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
059 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
2 «Халықтың денсаулығын қорғау» кіші функциясында:
226 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
067 «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 108 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«108 Денсаулық сақтау ұйымдарына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін
көрсету бойынша шығындарын өтеу».
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
228 «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 102 жəне 104 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«102 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) жайластыруға
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін
нысаналы даму трансферттері
104 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық
тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға жəне (немесе) салуға, реконструкциялауға Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін нысаналы даму трансферттері»;
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
014 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын
үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін
нысаналы даму трансферттері» жəне 027 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне
(немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламалары
бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
008 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) жайластыруға
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
281 «Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
012 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын
үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін
нысаналы даму трансферттері» жəне 048 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне
(немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламалары
бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
014 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын
үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін
нысаналы даму трансферттері» жəне 034 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне
(немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламалары
бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
033 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе)
жайластыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
466 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс
бөлімі», 467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» жəне 472 «Ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, реконструкциялау» жəне 004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту
жəне (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
010 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе)
жайластыру» жəне 055 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе)
салу, реконструкциялау» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
487 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне
тұрғын үй инспекциясы бөлімі», 490 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» жəне 492 «Ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,
автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
033 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе)
жайластыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
495 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
007 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, реконструкциялау» жəне 033 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту
жəне (немесе) жайластыру» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
496 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы жəне коммуналдық
шаруашылық бөлімі» жəне 497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
033 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе)
жайластыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
09 «Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын пайдалану» функционалдық тобында:
9 «Отын-энергетика кешені жəне жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер»
функционалдық кіші тобында:
241 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
003 «Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламалары
бойынша:
мынадай мазмұндағы 030 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші тобында:
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
087 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 107 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«107 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне
индустриялық инфрақұрылымды дамытуға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан
бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін нысаналы даму трансферттері»;
266 «Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық даму басқармасы» жəне
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту» жəне 052 «Аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
280 «Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
006 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту» жəне 052 «Аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттеріне бюджеттерiне «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға
берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
281 «Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
058 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық
инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту» жəне 052 «Аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен»;
466 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс
бөлімі», 467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» жəне 472 «Ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
026 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті
есебінен».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А.
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесінің қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу
үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпараттық
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына
жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастырылуын қамтамасыз етсін;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 23 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16419
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 6 ақпан

№39

Астана қаласы

«Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу
қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы
8 қаңтардағы №9 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдерін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы

№9 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10555 болып
тіркелген, 2015 жылғы 8 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған)
мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу
қағидалары мен мерзімдері осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Макроэкономикалық талдау
жəне болжамдау департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
ресми жариялау үшін мерзімді басылымдарға жіберуді;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық оның ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
_____________Д.Абаев
2018 жылғы 15 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
_____________Б.Сұлтанов
2018 жылғы 22 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары-Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрi
_____________Ө.Шөкеев
2018 жылғы 26 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Мəдениет жəне спорт министрі
_____________А.Мұхамедиұлы
2018 жылғы 23 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі
_____________Е.Сағадиев
2018 жылғы 23 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік қызмет істері жəне
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің төрағасы
_____________А.Шпекбаев
2018 жылғы 26 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі
_____________Е.Біртанов
2018 жылғы 8 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің басқарма төрағасы
_____________Д.Ақышев
2018 жылғы 27 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік
қорғау министрі
_____________Т.Дүйсенова
2018 жылғы 6 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Iшкi iстер министрi
_____________Қ.Қасымов
2018 жылғы 21 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі
_____________Ж.Қасымбек
2018 жылғы 16 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі
_____________Қ.Бозымбаев
2018 жылғы 20 ақпан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 6 ақпандағы №39 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 8 қаңтардағы №9 бұйрығымен бекітілген
Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдері
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдері
(бұдан əрі – Қағидалар) 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет
кодексінің 61-бабына сəйкес əзірленді.
2. Қағидалар Қазақстан Республикасының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың əлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеу үшін қажетті
Əлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштердің нысанын,
тізбесін əзірлеу тəртібі мен мерзімдерін, оны əзірлеу кезінде орталық жəне жергілікті атқарушы
органдардың, басқа ұйымдардың өзара іс-қимыл жасау тетіктерін айқындайды.
3. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамы стратегиялық жəне бағдарламалық құжаттарды,
Қазақстан Республикасы Президентінің елдегі жағдай мен ішкі жəне сыртқы саясаттың негізгі
бағыттары туралы Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауын ескере отырып, жылжымалы
негізде бес жылдық кезеңге жыл сайын əзірленеді.
4. Жоспарлы кезеңнің екінші жəне үшінші жылдарына арналған бюджет параметрлерінің
болжамы индикативті сипатта болады жəне əлеуметтік-экономикалық даму болжамының
өзгерістері, бюджет мониторингі мен нəтижелердің бағалануы, басқа да ішкі жəне сыртқы
факторлар ескеріле отырып, бюджет параметрлерінің кезекті жоспарлы кезеңге арналған
болжамын əзірлеу кезінде нақтылануы мүмкін.
5. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамы мемлекеттік басқарудың республикалық
деңгейінде жəне облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде əзірленеді.
6. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі
орталық уəкілетті орган жəне облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органы əзірлейді жəне Қазақстан
Республикасының Үкiметi немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
жергілікті атқарушы органы (əкімдік) мақұлдайды жəне ол бұқаралық ақпарат құралдарында
жариялануға жатады.
7. Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму болжамы орталық
мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын, жоспарлы кезеңге арналған
республикалық бюджетті, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу үшін негіз болып табылады.
8. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
даму болжамы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық
округтің жергілікті бюджеттерін, аумақтарды дамыту бағдарламаларын əзірлеу үшін негіз
болып табылады.
9. Əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы экономиканы дамытудың ішкі
жəне сыртқы шарттарының өзгерістері ескеріле отырып нақтылануы мүмкін.
2-тарау. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрылымы
10. Мемлекеттік басқарудың республикалық деңгейінде əзірленетін əлеуметтікэкономикалық даму болжамы мынадай бөлімдерден тұрады:
1) экономиканы дамытудың сыртқы жəне ішкі жағдайлары;
2) экономикалық саясаттың, оның ішінде салықтық-бюджеттік саясаттың мақсаттары
мен міндеттері;
3) экономикалық саясаттың, оның ішінде салықтық-бюджеттік саясаттың негізгі бағыттары
мен шаралары;
4) бесжылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштерінің болжамы осы Қағидаларға 1-қосымшаның 1-нысанына сəйкес;
5) мемлекеттік қаржының тұрақтылын бағалау;
6) ішкі жəне сыртқы үкіметтік борыштың жоспарлы кезеңге арналған болжамы;
7) шоғырландырылған, мемлекеттік жəне республикалық бюджеттердің түсімдері
мен шығыстарының, тиісті бюджеттің тапшылығы (профициті) мен мұнайға қатысты емес
тапшылығының (профицитінің) болжамын қамтитын, жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік
параметрлердің болжамы осы Қағидаларға 1- қосымшаның 2- нысанына сəйкес;
8) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен шығыстарының жоспарлы
кезеңге арналған болжамы;
9) əлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың
жаңа бастамалары;
10) кезекті қаржы жылына арналған шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың
тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшаның 3-нысанына сəйкес.
11. Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды
параметрлерін есептеу үшін қажетті Əлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің
құрылымы, көрсеткіштердің тізбесі, сондай-ақ жауапты орындаушылар осы Қағидаларға 2,
3-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша айқындалады.
12. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың деңгейінде əзірленетін
əлеуметтік-экономикалық даму болжамы мынадай бөлімдерден тұрады:
1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
даму үрдістері, басымдықтар, нысаналы индикаторлары жəне көрсеткіштері;
2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
даму көрсеткіштерінің болжамы осы Қағидаларға 4-қосымшаның 1, 2-нысандарына сəйкес;
3) облыстың (аудандар (облыстық маңызы бар қалалар), аудандық маңызы бар қала, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бөлінісінде), республикалық маңызы бар қаланың, астананың
бюджет түсімдері мен шығыстарының болжамын қамтитын облыстың, республикалық маңызы
бар қаланың, астананың бюджет параметрлерінің болжамы осы Қағидаларға 4-қосымшаның
3-нысанына сəйкес;
4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары;
5) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың басым бюджеттік инвестициялар тізбесі осы Қағидаларға 4-қосымшаның 4-нысанына сəйкес.
13. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
дамуының болжамды параметрлерін есептеу үшін қажетті Əлеуметтік-экономикалық даму
болжамы бөлімдерінің құрылымы, көрсеткіштердің тізбесі осы Қағидаларға 2, 5-қосымшаларға
сəйкес нысандар бойынша айқындалады.
14. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері
жəне ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың,
кенттің, ауылдық округтің бюджеттік параметрлері аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)
жəне аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бөлінісінде облыстың
əлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамында көрсетіледі.
15. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган)
əлеуметтік-экономикалық дамудың жəне бюджеттік параметрлердің қосымша болжамдық
көрсеткіштерін енгізуі мүмкін.
3-тарау. Мемлекеттік басқарудың республикалық деңгейінде əлеуметтікэкономикалық даму болжамын əзірлеу тəртібі
16. Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеуді
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган екі кезеңде жүзеге асырады.
17. Бірінші кезеңде Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштерінің сценарийлік болжамын жəне əлеуметтік-экономикалық саясатының
басымдықтарын əзірлеу арқылы елдің əлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасы
қалыптастырылады:
1) орталық атқарушы жəне басқа да мемлекеттік органдар жоспарланатын кезеңнің
алдындағы жылдың 15 наурызынан кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық
уəкілетті органға көрсеткіштер болжамын жəне республиканың əлеуметтік-экономикалық
даму болжамының бөлімдеріне ұсыныстарды əлеуметтік-экономикалық даму болжамы
көрсеткіштерінің бөлім құрылымына, нысандары мен тізбесіне сəйкес осы Қағидаларға
3-қосымшасына сəйкес нысандар бойынша ұсынады;
2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган орталық атқарушы жəне
басқа да мемлекеттік органдардан алынған ақпараттың негізінде жоспарланатын кезеңнің
алдындағы жылдың 1 сəуірінен кешіктірмей алдағы жоспарланған кезеңге арналған əлеуметтікэкономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамын əзірлейді жəне оны бюджеттік
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіне жолдайды;
3) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган республиканың əлеуметтікэкономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамының негізінде жоспарланатын
кезеңнің алдындағы жылдың 10 сəуірінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық
уəкілетті органға бюджеттік кредиттерді өтеудің, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін
түсімдердің сценарийлік болжамын жолдайды;
4) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі республиканың əлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштерінің сценарийлік болжамы негізінде жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың
10 сəуірінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға əлеуметтікэкономикалық даму болжамының жобасын əзірлеу үшін қажетті ақша-кредит саясатының жəне
төлем теңгерімі көрсеткіштерінің сценарийлік болжамын жолдайды;
5) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган орталық атқарушы жəне
басқа да мемлекеттік органдардан алынған ақпараттың негізінде бірінші кезеңдегі Қазақстан
Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын қалыптастырады
жəне жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 15 сəуірінен кешіктірмей Республикалық
бюджет комиссиясының қарауына енгізеді;
6) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган бі ш
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5-тарау. Əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын нақтылау тəртібі
22. Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган (əкімдік)
мақұлдаған Қазақстан Республикасының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың əлеуметтік-экономикалық даму болжамына өзгерістер енгізу арқылы Қазақстан
Республикасының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтікэкономикалық даму көрсеткіштерін өзгерту əлеуметтік-экономикалық даму болжамын нақтылау
болып табылады.
23. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын нақтылау жалпы ішкі жəне өңірлік өнім бойынша есептік деректер жаңартылған, сондай-ақ экономиканы дамытудың сыртқы жəне ішкі
талаптары өзгерген жағдайларда жүзеге асырылады.
24. Мақұлданған əлеуметтік-экономикалық даму болжамына өзгерістер енгізуді
Республикалық бюджет комиссиясы немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың бюджет комиссиясы қарайды, Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы (əкімдік)
мақұлдайды жəне ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.
25. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын нақтылау кезінде тиісті мемлекеттік басқару
деңгейлерінде екінші кезеңде əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу жəне мақұлдау
жөніндегі осы Қағидаларда белгіленген талаптар сақталады.
6-тарау. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеуді əдіснамалық
қамтамасыз ету
26. Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу кезінде орталық жəне жергілікті
атқарушы органдардың, басқа да мемлекеттік ұйымдардың қызметін əдіснамалық басқаруды
жəне үйлестіруді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган жүзеге асырады.
27. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
даму болжамын əзірлеу кезінде облыстардың (аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың),
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдері аппаратының),
республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдарының қызметін үйлестіруді
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі
уəкілетті органы жүзеге асырады.
Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдеріне
1-қосымша
1-нысан
1. Бес жылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасының əлеуметтікэкономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы

Р/с
№

Көрсеткіштің атауы

1-ші жоспарланатын жылдың
алдындағы
ағымдағы жыл

Болжанатын кезең жылы
1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші

Бағалау
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

2
3
ЖІӨ, млрд. теңге
ЖІӨ-нің нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда %
ЖІӨ, есептік бағам бойынша млрд. АҚШ долл.
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, есептік бағам бойынша АҚШ долл.
Экономика салаларының ЖҚҚ НКИ
Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы, өткен жылға қарағанда
%
Өнеркəсіп, өткен жылға қарағанда %
Тау-кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді игеру, өткен жылға
қарағанда %
Шикі мұнай өндіру, млн. тонна
Мұнайдың əлемдік бағасы (Brent қоспасы), жылына орташа
есеппен бір баррелі үшін АҚШ долл.
Өңдеу өнеркəсібі, өткен жылға қарағанда %
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау, өткен
жылға қарағанда %
Құрылыс, өткен жылға қарағанда %
Көлік жəне қоймалау, өткен жылға қарағанда %
Ақпарат жəне байланыс, өткен жылға қарағанда %
Көтерме жəне бөлшек сауда, өткен жылға қарағанда %
Ақша-кредит саясатының көрсеткіштері
Экономикаға ЕДБ кредиттері, млрд. теңге, кезеңнің соңына
Резиденттердің депозиттері, млрд. теңге, кезеңнің соңына
Ақша массасы, млрд. теңге, кезең соңына
Экономиканы монеталандыру деңгейі, ЖІӨ-ге қарағанда %
Инфляция, кезең соңына %
Төлем теңгерімінің көрсеткіштері
Тауарлар экспорты, млн. АҚШ долл.
Тауарлар импорты, млн. АҚШ долл.
Сауда теңгерімі, млн. АҚШ долл.
Ағымдағы шот, млн. АҚШ долл.
ЖІӨ-ге қарағанда %
Мемлекет міндеттемелерінің көрсеткіштері
Мемлекеттік борыш, млрд. теңге
ЖІӨ-ге қарағанда %
Үкіметтік борыш, млрд. теңге
ЖІӨ-ге қарағанда %
ішкі
сыртқы
Əлеуметтік саланың көрсеткіштері
Халықтың өмір сүру ұзақтығы, жыл
Халық саны, мың адам
Жұмыс күші саны, мың адам
Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам
жалдамалы жұмыскерлер, мың адам
өзін-өзі жұмыспен қамтыған жұмыскерлер, мың адам
Жұмыссыз халық саны, мың адам
Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күші санына %
Жұмыскерлерге қажеттілік, адам
Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрларды шығару, мың
адам
Жоғары білімі бар кадрларды шығару, мың адам
Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды шығару, мың
адам
Ең төменгі жалақы мөлшері, теңге
Бір жұмыскердің орташа айлық жалақысы, теңге
Нақты жалақы индексі, өткен жылға қарағанда %
Айлық есептік көрсеткіш, теңге
Зейнеткерлер саны, мың адам
Базалық зейнетақы төлемiнiң ең төмен мөлшерi, теңге
Ең төмен зейнетақы мөлшері, теңге
Ең төмен күнкөріс деңгейі, теңге
Табысы ең төмен күнкөріс деңгейі шамасынан төмен халықтың
үлесі, %

Болжам
4

5

6

7

8

1-ші жоспарланатын
жылдың алдындағы
ағымдағы жыл
Бағалау

1 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Мемлекеттік бюджет
Түсімдер
ЖІӨ-ге қарағанда %
Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
ЖІӨ-ге қарағанда %
өткен жылға қарағанда %
Салықтық түсімдер
Салықтық емес түсімдер
Капиталмен жасалатын операциялардан түсетін түсімдер
Трансферттердің түсімдері
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт
Ұлттық қордан нысаналы трансферт
Бюджеттік кредиттерді өтеу
Шығыстар
ЖІӨ-ге қарағанда %
өткен жылға қарағанда %
Тапшылық/профицит
ЖІӨ-ге қарағанда %
Мұнайға қатысты емес тапшылық/профицит
ЖІӨ-ге қарағанда %
Республикалық бюджет
Түсімдер
ЖІӨ-ге қарағанда %
Кірістер (трансферттерді ескермегенде)
ЖІӨ-ге қарағанда %
өткен жылға қарағанда %
Салықтық түсімдер

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

4.4
4.5
5.
6.
7.
7.1

3-нысан
3. Кезекті қаржы жылына арналған шартты түрде қаржыландырылатын
шығыстардың тізбесі
Р/с
№
1

Бюджеттік бағдарламалар
əкімшісінің атауы
2
Жиыны:

3

Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің
құрылымы
1. Экономиканың сыртқы жəне ішкі даму шарттары
Дамудың сценарийлік нұсқалары
2. Орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясаттың мақсаттары мен міндеттері
3. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары мен шаралары
3.1 Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету
3.2 Экономиканың салаларын дамыту:
3.3 Бизнес-ахуал мен инвестициялық тартымдылықты жақсарту
3.4 Адами капиталдың сапасын жақсарту
3.5 Теңгерімделген өңірлік даму
3.6 Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру
3.7 Халықаралық интеграция жəне өзара іс-қимыл
4. Экономиканың негізгі өсу факторлары мен əлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштерінің болжамы
5. Ішкі жəне сыртқы үкіметтік борыш болжамын қоса алғандағы мемлекет міндеттемелерінің
параметрлері
6. Мемлекеттік қаржы тұрақтылығын бағалау
7. Мемлекеттік қаржының негізгі параметрлері
7.1 Үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлер
7.2 Республикалық бюджет шығыстарының басымдықтары
7.3 Əлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың
жаңа бастамалары
7.4 Мемлекет міндеттемелерінің параметрлері
8. Бес жылдық кезеңге арналған негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің, жоспарлы кезеңге арналған бюджет жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының болжамдары
(қосымша түрінде)
9. Республикалық бюджеттің кезекті қаржы жылына арналған шартты қаржыландырылатын
шығыстар тізбесі (қосымша түрінде)
2-нысан
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтікэкономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрлымы
1. Болжамды кезеңнің алдындағы жылдардағы əлеуметтік-экономикалық даму үрдістері
Экономиканы дамытудың сыртқы жəне ішкі шарттары
2. Облыстың, республикалық маңызы бар қала, астана дамуының негізгі басым бағыттары
3. Экономикалық саясатты іске асырудың негізгі шаралары:
3.1 Бюджет-салық саясаты
3.2 Инфляция деңгейін тежеу
3.3 Экономика салаларын дамыту:
өнеркəсіп
ауыл шаруашылығы
туризм
құрылыс
көлік
байланыс
сауда
3.4 Бизнес-ахуал мен инвестициялық тартымдылықты жақсарту
3.5 Адами капиталдың сапасын жақсарту
4. Экономиканың негізгі өсу факторлары мен əлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштерінің болжамы
5. Үш жылдық кезеңге арналған жерлікті бюджеттің негізгі параметрлері
5.1 Үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік параметрлердің болжамы
5.2 Бюджетаралық қатынастар
5.3 Жергілікті бюджет шығыстарының басымдықтары
5.4 Əлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың
жаңа бастамалары
5.5 Үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік инвестициялық саясаттың негізгі басымдықтары
6. Бес жылдық кезеңге арналған əлеуметтік-экономикалық дамудың (аудан, облыстық
маңызы бар қалалар бөлінісіндегі) негізгі көрсеткіштерінің жəне жоспарлы кезеңге арналған
(аудандар, облыстық маңызы бар қалалар, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер мен ауылдық округтер бөлінісінде) бюджет параметрлерінің (қосымша түрінде) болжамы
7. Жергілікті басым бюджеттік инвестициялар тізбесі (қосымша түрінде)

3.1 Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету

Жауапты орындаушы
3
ҰЭМ
ҰЭМ
ҰЭМ
ҰЭМ, ҰБ, ИДМ, Қаржымині,
ЭМ, АШМ, АКМ, ІІМ, МСМ,
БҒМ, ДСМ, Еңбекмині,
МҚІСҚА
ҰЭМ, ЭМ, Қаржымині, ИДМ,
АШМ, ҰБ

Ақша-кредит саясаты, инфляцияны тежеу жөніндегі
ҰБ, ҰЭМ, АШМ, ЭМ
шараларды қоса алғанда
Қаржы секторының тұрақтылығын реттеу жəне
ҰБ
қамтамасыз ету саласындағы саясат
Квазимемлекеттік секторды ескере отырып, мемлекет
ҰЭМ, ҰБ, Қаржымині
міндеттемелерін басқару саясаты
Бюджет саясатының негізгі басымдықтары
ҰЭМ, ҰБ, Қаржымині,
Салық саясатының негізгі басымдықтары
ҰЭМ, Қаржымині
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын
ҰЭМ, ҰБ, Қаржымині
қалыптастыру жəне пайдалану саясаты
Бюджеттік инвестициялық саясаттың (оның ішінде
ҰЭМ, ИДМ, АШМ, ЭМ
бюджеттік инвестициялар) негізгі басымдықтары
Бюджетаралық қатынастар
ҰЭМ
3.2 Экономика салаларын дамыту саясаты
ҰЭМ, ИДМ, ЭМ, АШМ, АКМ,
МСМ
отын-энергетикалық кешен
ЭМ
мұнай-газ секторы
ЭМ
электр энергетикасы
ЭМ
атом өнеркəсібі
ЭМ
көмір өнеркəсібі
ЭМ
тау-кен металлургия кешені
ИДМ
агроөнеркəсіптік кешен
АШМ
жеңіл өнеркəсіп
ИДМ
химия өнеркəсібі
ИДМ
фармацевтика саласы
ИДМ
құрылыс материалдарының өндірісі
ИДМ
машина жасау
ИДМ
құрылыс
ИДМ
сауда
ҰЭМ
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
АКМ
инфокоммуникациялық инфрақұрылым, цифрлық
АКМ
экономика
көлік жəне логистика
ИДМ
туризм
МСМ
басқалар
ОМО
жасыл экономика
ЭМ
инновациялар
ИДМ
жергілікті қамту
ИДМ
3.3 Бизнес ахуалды жəне инвестициялық
ҰЭМ, ИДМ
тартымдылықты жақсарту

5

6

Жауапты орындаушы

90. Нақты жалақы индексi, өткен жылға қарағанда %
91. Айлық есептiк көрсеткiш, теңге

92. Зейнеткерлер саны, мың адам
93. Базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері,
теңге
94.
Ең төмен зейнетақы мөлшері, теңге
95.

Мемлекеттің экономикадағы үлесінің төмендеуі
Инвестициялық ахуалды жақсарту
Пайдалану бағыттары жəне қаржыландыру көздері
бойынша негізгі капиталға инвестициялар көлемінің
болжамы
Мемлекеттік-жекешелік əріптестіктікті дамыту
Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп
көрсетілетін қызметтеріне тарифтердің шекті өсу болжамын ескере отырып, тарифтік жəне монополияға
қарсы саясат
3.4 Адами капиталдың сапасын жақсарту

ҰЭМ
ИДМ, ҰЭМ, Қаржымині
ҰЭМ, ИДМ, Қаржымині
ҰЭМ
ҰЭМ

ҰЭМ, БҒМ, ДСМ, МСМ,
Еңбекмині, ІІМ
Білім беру
БҒМ
Денсаулық сақтау
ДСМ
Мəдениет
МСМ
Жұмыспен қамту
Еңбекмині
Көші-қон
Еңбекмині, ІІМ
Əлеуметтік қамтамасыз ету
Еңбекмині
3.5 Теңгерімделген өңірлік даму
ҰЭМ, ИДМ, ЭМ, ЖАО
өңірлік саясат
ҰЭМ
тұрғын үй құрылысы
ИДМ
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
ИДМ
сумен жабдықтау
ИДМ
газдандыру
ЭМ
3.6 Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру
ҰЭМ, МҚІСҚА
Мемлекеттік қызмет
МҚІСҚА, ҰЭМ
Мемлекеттік қызмет көрсету
ҰЭМ, ОМО
3.7 Халықаралық интеграция жəне өзара іс-қимыл
ҰЭМ, ОМО
Сыртқы сауда саясаты
ҰЭМ
Халықаралық интеграция
ҰЭМ
4. Экономиканың негізгі өсу факторлары
ҰЭМ, ИДМ, ЭМ, АШМ, АКМ,
Еңбекмині, БҒМ
4.1 Сұраныс тарапынан болжамды сипаттау
ҰЭМ
Түпкілікті тұтынуға шығыстар
ҰЭМ
Жалпы жинақтау (негізгі капиталға инвестициялар)
ИДМ
Тауарлар мен қызметтердің таза экспорты
ҰБ
Тауарлар мен қызметтер экспорты
ҰБ
Тауарлар мен қызметтер импорты
ҰБ
4.2 Ұсыныстар тарапынан болжамды сипаттау (экономиҰЭМ, ИДМ, ЭМ, АШМ, АКМ
ка салалары)

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.

Көрсеткіштер

3-нысан

ҰБ
ҰБ

Р/с
№

Көрсеткіштер

ҰЭМ, Қаржымині,

1

2

ҰЭМ, Қаржымині

1. Түсімдер

Еңбекмині, БҒМ, ДСМ,
Қаржымині
ҰЭМ, Қаржымині,

Болжам

2.
3.

ҰЭМ, Қаржымині

4.

ҰЭМ, Қаржымині

5.
6.

ҰЭМ, ОМО

7.

ҰЭМ

8.

Қаржымині

2
3
4 5 6 7 8
ЖІӨ, млрд. теңге
ҰЭМ
ЖІӨ-нің нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда %
ҰЭМ
ЖІӨ, млрд. АҚШ долл.есептелген бағам бойынша
ҰЭМ
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. ҰЭМ
есептелген бағам бойынша
Экономика салаларының НКИ ЖҚҚ
Өнеркəсіп, өткен жылға қарағанда
ҰЭМ
Тау-кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді игеру,
ҰЭМ
өткен жылға қарағанда %
Көмір жəне лигнит өндіру, өткен жылға қарағанда
ЭМ
%*
Мұнай жəне газ конденсатын өндіру көлемі, жылыЭМ
на млн. тонна, соның ішінде:
1 ірі кенорын
2 ірі кенорын
3 ірі кенорын
қалғандары
Мұнай жəне газ конденсатын өндіру, өткен жылға
ЭМ
қарағанда %
Табиғи газ өндіру, өткен жылға қарағанда %
ЭМ
Темір кендерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
ИДМ
Түсті металдар кенін өндіру, өткен жылға
ИДМ
қарағанда %
Өңдеу өнеркəсібі, өткен жылға қарағанда %
ҰЭМ
Тамақ өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
АШМ
Сусындар өндіру, өткен жылға қарағанда %
АШМ,
Қаржымині
Темекі өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда % Қаржымині
* көмір қойыртпасын қоспандағы мəліметтер
Тоқыма бұйымдарын өндіру, өткен жылға
ИДМ
қарағанда %
Киім өндіру, өткен жылға қарағанда %
ИДМ
Былғары жəне оған жататын өнімдерді өндіру,
ИДМ
өткен жылға қарағанда %
Жиһаздан басқа ағаштан жəне тығыннан жасалған ИДМ
бұйымдарды өндіру; сабаннан жəне өруге арналған
материалдан жасалған бұйымдарды өндіру, өткен
жылға қарағанда %
Кағаз жəне қағаздан жасалған өнімдерді өндіру,
ИДМ
өткен жылға қарағанда %
Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру, өткен жылға
ЭМ
қарағанда %
Химия өнеркəсібі өнімдерін өндіру, өткен жылға
ИДМ
қарағанда %
Резеңке жəне пластмасса бұйымдарын өндіру,
ИДМ
өткен жылға қарағанда %
Өзге де металл емес минералды өнімдер өндіру,
ИДМ
өткен жылға қарағанда %
Металлургия өнеркəсібі, өткен жылға қарағанда
ИДМ
%, оның ішінде
қара металлургия, өткен жылға қарағанда %
түсті металлургия, өткен жылға қарағанда %
Машина жасау, өткен жылға қарағанда %
ИДМ
Жиһаз өндіру, өткен жылға қарағанда %
ИДМ
Өзге де дайын бұйымдар өндіру, өткен жылға
ҰЭМ,
ОМО
қарағанда %
ЭнерЭлектр энергиясын өндіру, беру жəне бөлу, өткен
гетижылға қарағанда %
камині
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі (қызметтері), АШМ
өткен жылға қарағанда %
Өсімдік шаруашылығының жалпы өнімі, өткен
АШМ
жылға қарағанда %
Астық (күрішті қосқанда) жəне бұршақ тұқымдас
АШМ
дақылдарды өңделгеннен кейiнгi салмағында жалпы жинау, мың тонна
Мал шаруашылығының жалпы өнімі, өткен жылға
АШМ
қарағанда %
Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі, ауыл
АШМ
шаруашылығындағы жұмыспен қамтылған бір
адамға, мың теңге
Орман шаруашылығының өнімі (қызметінің), өткен
АШМ
жылға қарағанда %
Балық шаруашылығының жəне аква мəдениетінің
АШМ
өнімі (қызметінің), өткен жылға қарағанда %
Құрылыс, өткен жылға қарағанда %
ИДМ
Көлік жəне қоймалау, өткен жылға қарағанда %
ИДМ
Ақпарат жəне байланыс, өткен жылға қарағанда %
АКМ
Бөлшек сауда, өткен жылға қарағанда %
ҰЭМ
Сыртқы сауда көрсеткіштері
Өнім түрлері бойынша заттай мəнде экспорт көлемі, оның ішінде
Бидай, мың тонна
АШМ
Бидай жəне қара бидай ұны, мың тонна
АШМ
Ет, мың тонна
АШМ
Темір кені, мың тонна
ИДМ
Көмір, мың тонна
ЭМ
Мұнай жəне газ конденсаты, мың. тонна
ЭМ
Мұнай өнімдері, млн. тонна
ЭМ
Табиғи газ, млрд. текше м
ЭМ
Алюминий тотығы жəне гидроксиді, мың тонна
ИДМ
Мақта талшығы, мың тонна
АШМ
Ферроқорытпалар, мың тонна
ИДМ
Жазық илек, мың тонна
ИДМ
Бастапқы легирленбеген өңделмеген алюминий,
ИДМ
мың тонна
Өңделмеген мырыш, мың тонна
ИДМ
Қорғасын, мың тонна
ИДМ
Машиналар, жабдықтар, көлік құралдары, құралдар ИДМ
мен аппараттар млн. АҚШ доллары
Ақша-кредит саясатының көрсеткіштері
Экономикаға ЕДБ кредиттері, млрд. теңге, кезеңнің
ҰБ
соңына
Резиденттердің депозиттері, млрд. теңге, кезеңнің
ҰБ
соңына
Ақша массасы, млрд. теңге, кезеңнің соңына
ҰБ
Экономиканы монеталандыру деңгейі, ЖІӨ-ге
ҰБ
қарағанда %
Инфляция, кезең соңына %
ҰБ
Төлем теңгерімінің көрсеткіштері
Тауарлар экспорты, млн. АҚШ долл.
ҰБ
Тауарлар импорты, млн. АҚШ долл.
ҰБ
Көрсетілетін қызметтер экспорты, млн. АҚШ долл.
ҰБ
Көрсетілетін қызметтер импорты, млн. АҚШ долл.
ҰБ
Сауда теңгерімі, млн. АҚШ долл.
ҰБ
Ағымдағы шот, млн. АҚШ долл.
ҰБ
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰБ
Мемлекет міндеттемелерінің көрсеткіштері
Мемлекеттік борыш, млрд. теңге
ҰЭМ,
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ
Үкіметтік борыш, млрд. теңге
ҰЭМ,
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ
ішкі
ҰЭМ,
Қаржымині
сыртқы
ҰЭМ,
Қаржымині
Əлеуметтік салалар көрсеткіштері
Халықтың өмір сүру ұзақтығы, жыл
ДСМ
Халық саны, мың адам
ҰЭМ
Жұмыс күші саны, мың адам
Еңбекмині
Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам
Еңбекмині
жалдамалы жұмыскерлер, мың адам
Еңбекмині
өзін өзі жұмыспен қамтығандар жұмыскерлер,
Еңбекмың адам
мині
Жұмыссыз халық саны, мың адам
Еңбекмині
Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күшінің саны %
Еңбекмині
Жұмыскерлерге қажеттілік, адам
Еңбекмині,
ОМО,
ЖАО
Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрларды
БҒМ
шығару, мың адам
Жоғары білімі бар кадрларды шығару, мың адам
БҒМ
Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды
БҒМ
шығару, мың адам

Еңбекмині
Еңбекмині
Еңбекмині
ҰЭМ,
Еңбекмині,
Қаржымині
Еңбекмині
Еңбекмині
Еңбекмині
Еңбекмині
Еңбекмині

3. Қазақстан Республикасының бюджеті мен Ұлттық қорының жоспарлы кезеңге
арналған параметрлер тізбесі
млрд. теңге

ИДМ
ОМО

1-ші жоспарла- Болжанатын кезең жылы
натын жылдың
алдындағы
ағымдағы жыл 1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші
Бағалау

Ең төмен күнкөріс деңгейі, теңге

96. Табысы ең төмен күнкөріс деңгейі шамасынан
төмен халықтың үлесі, %

2. Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды
параметрлерін есептеуге қажетті көрсеткіштер тізбесі

Р/с
№

88. Ең төмен жалақы мөлшері, теңге
89. Бір жұмыскердің орташа айлық жалақысы, теңге

ЭМ
ЭМ
ЭМ
ЭМ
ЭМ
ИДМ
ИДМ
ИДМ
АШМ
АШМ
ИДМ
ИДМ
ИДМ
ИДМ
ИДМ
ИДМ
ҰЭМ
АКМ
АКМ

1-нысан

Р/с
Бөлімнің атауы
№
1
2
1. Экономиканы дамытудың сыртқы жəне ішкі шарттары
Дамудың сценарийлік нұсқалары
2. Орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық
саясаттың мақсаттары мен басымдықтары
3. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары мен шаралары

4

7.4

Бөлімнің атауы
отын-энергетикалық кешен
мұнай-газ секторы
электр энергетикасы
атом өнеркəсібі
көмір өнеркəсібі
тау-кен металлургия кешені
металл кендерін өндіру
металлургия өнеркəсібі
агроөнеркəсіптік кешен
тамақ өнеркəсібі
жеңіл өнеркəсіп
химия өнеркəсібі
фармацевтика саласы
құрылыс материалдарының өндірісі
машина жасау
құрылыс
сауда
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
инфокоммуникациялық инфрақұрылым, цифрлық
экономика
көлік жəне логистика
басқалар
Тиісті негіздемелермен ақша-кредит саясаты
көрсеткіштерінің болжамы
Тиісті негіздемелермен төлем теңгерімі
көрсеткіштерінің болжамы
Тиісті негіздемелермен əлеуметтік сала
көрсеткіштерінің болжамы
Мемлекеттік қаржы тұрақтылығын бағалау
Ішкі жəне сыртқы үкіметтік борыш болжамын қоса
алғандағы мемлекет міндеттемелерінің параметрлері
Жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік қаржының
негізгі параметрлері
Шоғырландырылған, мемлекеттік жəне
республикалық бюджеттердің түсімдері мен
шығыстарының, тиісті бюджеттің тапшылығы
(профициті) мен мұнайға қатысты емес
тапшылығының (профицитінің) болжамын қамтитын
бюджеттік параметрлердің болжамы
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері
мен шығыстарының болжамы
Республикалық бюджет шығыстарының
басымдықтары
Əлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын
іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамалары
Кезекті қаржы жылына арналған шартты
қаржыландырылатын шығыстар тізбесі жəне көлемі

2-нысан
Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдеріне
2-қосымша

1-нысан

3

7.3

7.5

4

1. Бес жылдық кезеңге арналған Қазақстан Республикасының əлеуметтікэкономикалық даму болжамы шеңберінде əлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі
бағыттарын қалыптастыру үшін қажетті ақпараттар тізбесі

Болжанатын
кезең жылы
1-ші 2-ші 3-ші
Болжам

7.2

Шығыстардың атауы Сомасы, млн. теңге

Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды
параметрлерін есептеу үшін қажетті ақпараттар мен көрсеткіштердің нысандары жəне
тізбесі

2. Қазақстан Республикасының бюджеттік параметрлері мен Ұлттық қорының
жоспарлы кезеңге арналған болжамы
млрд. теңге

Көрсеткіштер атауы

49.
50.
51.
52.

4.3

Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдеріне
3-қосымша

2-нысан

Р/с
№

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Р/с
№

Салықтық емес түсімдер
Капиталмен жасалатын операциялардан түсетін түсімдер
Трансферттер түсімдері
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт
Ұлттық қордан нысаналы трансферт
кері трансферт
бюджеттік алып қоюлар
Бюджеттік кредиттерді өтеу
Шығыстар
ЖІӨ-ге қарағанда %
өткен жылға қарағанда %
Тапшылық/профицит
ЖІӨ-ге қарағанда %
Мұнайға қатысты емес тапшылық/профицит
ЖІӨ-ге қарағанда %
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры
Түсімдер - Барлығы
мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдер
Ұлттық қорды басқарудан алынатын инвестициялық кірістер
республикалық меншікті жекешелендіруден түсетін түсімдер
Пайдалану
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт
Ұлттық қордан нысаналы трансферт
Ұлттық қорды басқаруға жəне жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізуге
байланысты шығыстарды жабу
Ұлттық қорда қаражаттың таза жинақталуы
Ұлттық қордың есепті кезең соңындағы қаражаты – Барлығы
ЖІӨ-ге қарағанда %
млрд. АҚШ доллары
Шоғырландырылған бюджет
Түсімдер
ЖІӨ-ге қарағанда %
мұнай
мұнай емес
Шығыстар
ЖІӨ-ге қарағанда %
Шоғырландырылған баланс
ЖІӨ-ге қарағанда %
Мұнай емес баланс
ЖІӨ-ге қарағанда %

Болжамды
параметрлердің
негіздемесі (негізгі
жобалар мен шараларды белгілеу)

4-тарау. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың деңгейінде
əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу тəртібі
19. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
даму болжамын əзірлеуді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органы екі кезеңде жүзеге асырады.
20. Бірінші кезеңде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтікэкономикалық даму болжамының жобасын əзірлеу жүзеге асырылады:
1) облыстың (аудан (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімінің аппараты), республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы
органдары жəне аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау
жөніндегі уəкілетті органдары облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
əлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымына жəне көрсеткіштер тізбесіне
сəйкес осы Қағидаларға 2, 5- қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша жоспарланатын кезеңнің
алдындағы жылдың 15 сəуірінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органына облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің бөлімдеріне
келісілген ұсыныстар мен нақтыланған болжам ұсынады;
2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау
жөніндегі уəкілетті органы аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік
жоспарлау жөніндегі уəкілетті органдарынан жəне облыстың (аудан (облыстық маңызы бар
қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің аппараты), республикалық
маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдарынан алынған ақпараттың негізінде
бірінші кезеңде Республикалық бюджет комиссиясы мақұлдаған Қазақстан Республикасының
əлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасына, осы Қағидаларға 2, 4- қосымшаларға
сəйкес нысандар бойынша əлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымына,
көрсеткіштердің нысандары мен тізбесіне жəне əлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі
басымдықтарына сүйене отырып, Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
əлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын қалыптастырады жəне жоспарланатын
кезеңнің алдындағы жылдың 25 сəуірінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.
21. Екінші кезеңде Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтікэкономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын нақтылау жəне болжам жобасының бөлімдерін
өзектілендіру жүзеге асырылады:
1) жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың қыркүйегінде облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органы
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті
органдарының жəне облыстың (аудан (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар
қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің аппараты), республикалық маңызы бар қаланың,
астананың атқарушы органдарының қатысуымен екінші кезеңде Қазақстан Республикасының
Үкіметі мақұлдаған Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму болжамының
негізінде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
даму көрсеткіштерінің болжамын нақтылауды жүргізеді;
2) облыстың (аудан (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімінің аппараты), республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы
органдары жəне аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау
жөніндегі уəкілетті органдары облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
əлеуметтік-экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымына, көрсеткіштердің нысандары мен тізбесіне сəйкес осы Қағидаларға 2, 5-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 10 қыркүйегінен кешіктірмей облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті
органына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық
даму көрсеткіштерінің бөлімдеріне келісілген ұсыныстар мен нақтыланған болжам ұсынады;
3) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау
жөніндегі уəкілетті органы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы
органдарынан жəне аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау
жөніндегі уəкілетті органдарынан алынған ақпараттың негізінде аудандардың (облыстық
маңызы бар қалалардың), аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдері аппаратының атқарушы органдарының ұсыныстарын ескере отырып, Облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық даму болжамының
жобасын пысықтайды жəне облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет
қаражаты есебінен жергілікті басым бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастырады;
4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау
жөніндегі уəкілетті органы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет
комиссиясының оң қорытындысын ескере отырып жəне жоспарланатын кезеңнің алдындағы
жылдың 1 қазанынан кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
жергілікті атқарушы органының (əкімдіктің) қарауына енгізеді;
5) жергілікті басым бюджеттік инвестициялардың тізбесін қоса алғанда, облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық даму болжамын жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 10 қазанынан кешіктірмей облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы (əкімдік) мақұлдайды;
6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мақұлданған əлеуметтікэкономикалық даму болжамын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
жергілікті атқарушы органы (əкімдік) бір мезгілде тиісті жергілікті өкілдік органға (мəслихат)
енгізе отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Жауапты орындаушы

(Жалғасы. Басы 18-бетте)
Республикалық бюджет комиссиясы мақұлдағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қазақстан
Республикасы Үкіметінің қарауына енгізіледі;
9) Қазақстан Республикасының Үкіметі мақұлдаған Қазақстан Республикасының əлеуметтікэкономикалық даму болжамы бір мезгілде Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан
Республикасының Парламентіне енгізуімен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Жауапты
орындаушы

1-ші жоспарБолжанатын
ланатын
кезең жылы
жылдың
алдындағы
ағымдағы
1-ші 2-ші 3-ші
жыл
Бағалау
Болжам
4
5
6
7

3
Мемлекеттік бюджет
ҰЭМ,
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ,
Қаржымині
Кірістер (трансферттерді есептеҰЭМ,
мегенде)
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ,
Қаржымині
өткен жылға қарағанда %
ҰЭМ
ҰЭМ,
Салықтық түсімдер
Қаржымині
ҰЭМ,
Салықтық емес түсімдер
Қаржымині,
ББƏ
ҰЭМ
Капиталмен жасалатын операцияларҚаржымині,
дан түсетін түсімдер
ББƏ
ҰЭМ,
Трансферттердің түсімдері
Қаржымині
Ұлттық қордан кепілдендірілген
ҰЭМ
трансферт
ҰЭМ,
Ұлттық қордан нысаналы трансферт
Қаржымині
Қаржымині,
Бюджеттік кредиттерді өтеу
ББƏ
Шығыстар
ҰЭМ
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ
өткен жылға қарағанда %
ҰЭМ
Тапшылық/профицит
ҰЭМ
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ
Мұнай емес тапшылық/профицит
ҰЭМ
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ
Республикалық бюджет
Түсімдер
ҰЭМ,
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ,
Қаржымині
Кірістер (трансферттерді есептеҰЭМ,
мегенде)
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ,
Қаржымині
өткен жылға қарағанда %
ҰЭМ
Салықтық түсімдер
ҰЭМ,
Қаржымині
Салықтық емес түсімдер
ҰЭМ,
Қаржымині,
ББƏ
Капиталмен жасалатын операцияларҰЭМ,
дан түсетін түсімдер
Қаржымині,
ББƏ
Трансферттер түсімдері
ҰЭМ,
Қаржымині
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансҰЭМ
ферт
Ұлттық қордан нысаналы трансферт
ҰЭМ,
Қаржымині
кері трансферт
Қаржымині,
бюджеттік алып қоюлар
ҰЭМ,
Бюджеттік кредиттерді өтеу
Қаржымині,
ББƏ
Шығыстар
ҰЭМ
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ
өткен жылға қарағанда %
ҰЭМ
Тапшылық/профицит
ҰЭМ
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ
Мұнай емес тапшылық/профицит
ҰЭМ
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры
Түсімдер - Барлығы
ҰЭМ,
Қаржымині
мұнай секторының ұйымдарынан
ҰЭМ,
түсетін түсімдер
Қаржымині
Ұлттық қорды басқарудан алынатын
ҰЭМ,
инвестициялық кірістер
Қаржымині
республикалық меншікті
ҰЭМ,
жекешелендіруден түсетін түсімдер
Қаржымині
Пайдалану
ҰЭМ,
Қаржымині
Ұлттық қордан кепілдендірілген трансҰЭМ
ферт
Ұлттық қордан нысаналы трансферт
ҰЭМ,
Қаржымині
Қорды басқаруға жəне жыл сайынғы
ҰЭМ,
сыртқы аудитті жүргізуге байланысты Қаржымині
шығыстарды жабу
Ұлттық қорда қаражаттың таза
ҰЭМ,
жинақталуы
Қаржымині
Ұлттық қордың есепті кезең соңындағы
ҰЭМ,
қаражаты – Барлығы
Қаржымині
ҰЭМ,
ЖІӨ-ге қарағанда %
Қаржымині
млрд. АҚШ доллары
ҰЭМ,
Қаржымині
Шоғырландырылған бюджет
Түсімдер
ҰЭМ,
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ,
Қаржымині
мұнай
ҰЭМ,
Қаржымині
мұнай емес
ҰЭМ,
Қаржымині
Шығыстар
ҰЭМ,
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ,
Қаржымині
Шоғырландырылған баланс
ҰЭМ,
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ,
Қаржымині
Мұнай емес баланс
ҰЭМ,
Қаржымині
ЖІӨ-ге қарағанда %
ҰЭМ,
Қаржымині

4-нысан
4. Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған
инвестициялар болжамы

Р/с
№

Көрсеткіштер

Жауапты
орындаушы

1-ші жоспарланатын жылдың
алдындағы
ағымдағы жыл

1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші

Бағалау
1
1
2

2
Ауыл шаруашылығы
Тау-кен өндіру өнеркəсібі жəне
карьерлерді игеру
3 Өңдеу өнеркəсібі
4 Көлік жəне қоймалау
5 Көтерме жəне бөлшек сауда
6 Туризм
7 Құрылыс
8 Ақпарат жəне байланыс
9 Білім
10 Денсаулық сақтау

мың теңге

Болжанатын кезең жылы

Болжам

3
АШМ
ҰЭМ, ЭМ, ИДМ

4

5

6

7

8

9

ИДМ, ҰЭМ, ЭМ, АШМ
ИДМ
ҰЭМ
МСМ
ҰЭМ, ИДМ
АКМ
БҒМ
ДСМ
5-нысан

5. Табиғи монополия субъектілерінің бес жылдық кезеңге арналған реттелетін
коммуналдық қызметтеріне тарифтердің шекті өсуінің болжамы
Р/с
№

Табиғи монопоЖауапты 1-ші жоспарлалия субъектілерінің
орын- натын жылдың
реттелетін коммуналдық
даушы
алдындағы
қызметтері
ағымдағы жыл
Бағалау

1
1
2
3
4
5
6

Болжанатын кезең жылы
1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші
Болжам

2
3
4
5
6
Тарифтердің өзгеруі, өткен жылға қарағанда %
суық су
ҰЭМ
ыстық су
ҰЭМ
кəріз
ҰЭМ
жылыту
ҰЭМ
электр энергиясы
ҰЭМ
желі арқылы тасымалданатын газ
ҰЭМ

7

8

9

6-нысан
6. Қазақстан Республикасының макроэкономикалық даму көрсеткіштерінің болжамын
əзірлеу үшін жауапты мемлекеттік органдарға арналған басымдықтар мен əлеуметтікэкономикалық саясаттың жəне салалардың даму көрсеткіштерінің негізгі бағыттарын
қалыптастыру үшін ақпарат ұсыну бойынша ұсынымдар
1. Əлеуметтік-экономикалық саясатты қалыптастыру
Жетекшілік ететін саладағы (аядағы) мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске
асыруға уəкілетті жауапты мемлекеттік орган алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге
арналған салаларды дамытудың басымдықтарын жəне негізгі бағыттарын қалыптастырады.
Жетекшілік ететін саладағы мемлекеттік саясаттың басымдықтары жəне негізгі бағыттары
Қазақстан Республикасының стратегиялық жəне бағдарламалық құжаттарын, Қазақстан
Республикасы Мемлекет Басшысының, Үкіметінің тапсырмаларында, Қазақстан Республикасы
Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауында айқындалған, саясатқа сəйкес
болуы тиіс.
Ақпаратта, алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған нысаналы индикаторлар
жəне жоспарланатын кезең соңындағы жетістіктердің нəтижелері көрсетіле отырып барлық
мемлекеттік бағдарламалар көрсетілуі тиіс.
Сондай-ақ ақпаратта жоспарланатын жəне іске асырылатын жобаларды, алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңнің соңына дейін нысаналы көрсеткіштердің жетістіктері көрсетілген
жетекшілік ететін саладағы саясатты іске асыру жөніндегі шаралар көрсетіледі.
Салаларды дамыту басымдықтары алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған
əлеуметтік-экономикалық даму болжамы шеңберінде мақұлданған, əлеуметтік-экономикалық
саясаттың негізгі басымдықтары мен бағыттарына сəйкес келмеген жағдайда мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырумен қамтамасыз етілмейтін болады.
2. Орта мерзімді (бес жылдық) кезеңге арналған салаларды дамытудың болжамды
көрсеткіштерін əзірлеу.
Жауапты мемлекеттік органдар ұсынатын, жетекшілік ететін салаларды дамытудың
алдағы жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған болжамды көрсеткіштері Қазақстан
Республикасының стратегиялық құжаттарында айқындалған салалар бойынша нысаналы
индикаторлар жетістіктеріне сəйкес болуы тиіс.
(Соңы 20-бетте)
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Р/с
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын
жылдың алдындағы
ағымдағы жыл
Бағалау

Болжамдалатын кезең
жылы
1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші
Болжам

2
3 4
Экономиканың негізгі салалары өндірісінің көлемі
Ауыл шаруашылығының жалпы шығарылымы, млн теңге
өткен жылға қарағанда %
Өнеркəсіп, млн. теңге
өткен жылға қарағанда %
Тау-кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді игеру, млн. теңге
өткен жылға қарағанда %
Өңдеу өнеркəсібі, млн. теңге
өткен жылға қарағанда %
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау, млн. теңге
өткен жылға қарағанда %
Құрылыс, млн. теңге
өткен жылға қарағанда %
Көтерме жəне бөлшек сауда, млн. теңге
өткен жылға қарағанда %
Əлеуметтік салалар көрсеткіщтері
Жұмыс күшінің саны –облыс бойынша, барлығы мың адам
Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам
жалдамалы жұмыскерлер, адам
өзін-өзі қамтыған жұмыскерлер, мың адам
Жұмыссыз халық саны, мың адам
Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күшінің санына%
Жұмыскерлер қажеттілігі, мың адам
Техникалық жəне кəсіби білімі бар кадрларды шығару, мың
адам
Жоғары білімі бар кадрлар шығару, мың адам
Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, тенге
Нақты жалақы индексi, өткен жылға қарағанда %
Зейнеткерлердiң саны, мың адам

5

6

7

8

3-нысан
3. Жоспарлы кезеңге арналған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың бюджетік параметрлерінің болжамы
мың теңге
Р/с
№

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын жылдың
алдындағы ағымдағы жыл
Бағалау

Болжамдалатын
кезең жылы
1-ші 2-ші 3-ші
Болжам

1
2
3 4 5 6
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың шоғырландырылған
бюджеті
1. Түсімдер
2. ЖӨӨ-ге %
3. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
4. ЖӨӨ-ге %
5. өткен жылға қарағанда %
6. Салықтық түсімдер
7. Салықтық емес түсімдер
8. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
9. Трансферттер түсімдері
10. Субвенциялар
11. Ағымдағы нысаналы трансферттер
12. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
13. Бюджеттік кредиттерді өтеу
14. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
15. Шығыстар
16. ЖӨӨ-ге %
17. өткен жылға қарағанда %
18. Тапшылық/профицит
19. ЖӨӨ-ге %
20. өткен жылға қарағанда %
Облыстық бюджет
21. Түсімдер
22. ЖӨӨ-ге %
23. Кірістер (трансферттерді есептеме-генде)
24. ЖӨӨ-ге %
25. өткен жылға қарағанда %
26. Салықтық түсімдер
27. Салықтық емес түсімдер
28. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
29. Трансферттер түсімдері
30. Субвенциялар
31. Ағымдағы нысаналы трансферттер
32. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
33. Бюджеттік кредиттерді өтеу
34. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
35. Шығыстар
36. ЖӨӨ-ге %
37. өткен жылға қарағанда %
38. Тапшылық/профицит
39. ЖӨӨ-ге %
40. өткен жылға қарағанда %
Ауданның (республикалық маңызы бар қаланың) (аудан (облыстық маңызы бар
қала бөлінісінде) шоғырланған бюджеті
41. Түсімдер
42. ЖӨӨ-ге %
43. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
44. ЖӨӨ-ге %
45. өткен жылға қарағанда %
46. Салықтық түсімдер
47. Салықтық емес түсімдер
48. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
49. Трансферттер түсімдері
50. Субвенциялар
51. Ағымдағы нысаналы трансферттер
52. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
53. Бюджеттік кредиттерді өтеу
54. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
55. Шығыстар
56. ЖӨӨ-ге %
57. өткен жылға қарағанда %
58. Тапшылық/профицит
59. ЖӨӨ-ге %
60. өткен жылға қарағанда %
Аудандық (қалалық) бюджет (аудандық (қалалық) бюджеттер бөлінісінде)
61. Түсімдер
62. ЖӨӨ-ге %
63. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
64. ЖӨӨ-ге %
65. өткен жылға қарағанда %
66. Салықтық түсімдер
67. Салықтық емес түсімдер
68. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
69. Трансферттер түсімдері
70. Субвенциялар
71. Ағымдағы нысаналы трансферттер
72. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
73. Бюджеттік кредиттерді өтеу
74. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
75. Шығыстар
76. ЖӨӨ-ге %
77. өткен жылға қарағанда %
78. Тапшылық/профицит
79. ЖӨӨ-ге %
80. өткен жылға қарағанда %
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтердің (аудандық
маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бөлінісінде) бюджеттері
81. Түсімдер
82. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
83. өткен жылға қарағанда %
84. Салықтық түсімдер
85. Салықтық емес түсімдер
86. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
87. Трансферттер түсімдері
88. Субвенциялар
89. Ағымдағы нысаналы трансферттер
90. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
91. Бюджеттік кредиттерді өтеу
92. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
93. Шығыстар
94. өткен жылға қарағанда %

3-жоспарланатын жыл
3-жоспарлана
тын жылдан кейін
(мың теңге)

2-жоспарланатын жыл

1-жоспарланатын жыл

Жалпы құны
(мың теңге)

1. Бес жылдық кезеңге арналған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың əлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеуге
қажетті көрсеткіштер тізбесі
1-нысан
Р/с
№

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын жылдың
алдындағы ағымдағы жыл
Бағалау

Жоспарланатын кезең
жылы
1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші
Болжам

1
2
3 4 5 6 7 8
Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлық экономикалық
қызметі түрлері бойынша ЖӨӨ
1. Тауарлар өндіру
2. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы, өткен жылға
қарағанда %
3. Өсімдік шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %
4. Астық (күрішті қосқанда) жəне бұршақ тұқымдас дақылдарды
өңделгеннен кейiнгi салмағында жалпы жинау, мың тонна
5. Мал шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %
6. Орман шаруашылығы, өткен жылға қарағанда %
7. Балық шаруашылығының жəне аква мəдениеті, өткен жылға
қарағанда %
8. Өнеркəсіп, өткен жылға қарағанда %
9. Тау-кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді игеру, өткен жылға
қарағанда %
10. Көмір жəне лигнит өндіру, өткен жылға қарағанда %
11. Мұнай жəне газ конденсатын өндіру көлемі, жылына млн. тонна
12. Мұнай жəне газ конденсатын өндіру, өткен жылға қарағанда %
13. Табиғи газ өндіру, өткен жылға қарағанда %
14. Темір кендерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
15. Түсті металдар кен өндіру, өткен жылға қарағанда %
16. Тау-кен өндіру өнеркəсібінің басқа салаларының өнімі, өткен
жылға қарағанда %
17. Тау-кен өндіру өнеркəсібі саласындағы техникалық қызметтері,
өткен жылға қарағанда %
18. Өңдеу өнеркəсібі, өткен жылға қарағанда %
19. Тамақ өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
20. Сусындар өндіру, өткен жылға қарағанда %
21. Темекі өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
22. Тоқыма бұйымдарын өндіру, өткен жылға қарағанда %
23. Киім өндіру, өткен жылға қарағанда %
24. Былғары жəне оған жататын өнімдерді өндіру, өткен жылға
қарағанда %
25. Жиһаздан басқа ағаштан жəне тығыннан жасалған бұйымдарды
өндіру; сабаннан жəне өруге арналған материалдан жасалған
бұйымдарды өндіру, өткен жылға қарағанда %
26. Кағаз жəне қағаздан жасалған өнімдерді өндіру, өткен жылға
қарағанда %
27. Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
28. Химия өнеркəсібі өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
29. Резеңке жəне пластмасса бұйымдарын өндіру, өткен жылға
қарағанда %
30. Өзге де металл емес минералды өнімдер өндіру, өткен жылға
қарағанда %
31. Металлургия өнеркəсібінің өнімдерін өндіру, өткен жылға
қарағанда %
32. Қара металлургия өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
33. Негізгі асыл жəне түсті металл өндіру, өткен жылға қарағанда %
34. Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл
бұйымдарын өндіру, өткен жылға қарағанда %
35. Машина жасау өнімдерін өндіру, өткен жылға қарағанда %
36. Жиһаз өндіру, өткен жылға қарағанда %
37. Өзге де дайын бұйымдар өндіру, өткен жылға қарағанда %
38. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау, өткен
жылға қарағанда %
39. Электр энергиясын өндіру, беру жəне бөлу, өткен жылға
қарағанда %
40. Сумен жабдықтау, кəріс жүйесі, қалдықтарды жинауды жəне
бөлуді бақылау, өткен жылға қарағанда %
41. Құрылыс, өткен жылға қарағанда %
42. Қызмет көрсету
43. Көтерме жəне бөлшек сауда, автомобиль мен мотоциклдерді
жөндеу, өткен жылға қарағанда %
44. Көлік жəне қоймалау, өткен жылға қарағанда %
45. Ақпарат жəне байланыс, өткен жылға қарағанда %
46. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар, өткен жылға
қарағанда %
47. Басқа да көрсетілетін қызметтер, өткен жылға қарағанда %
Əлеуметтік салалар көрсеткіштері
48. Жұмыс күшінің саны, мың адам
49. Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам
50. жалдамалы жұмыскерлер, мың адам
51. өзін өзі жұмыспен қамтығандар, мың адам
52. Жұмыссыз халық саны, мың адам
53. Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күшінің санына %
54. Жұмыскерлер қажеттілігі мың адам
55. Техникалық жəне кəсіби білімі бар кадрларды шығару, адам
56. Жоғары білімі бар кадрларды шығару, адам
57. Бір жұмыскердің орташа айлық номиналды жалақысы, теңге
58. Нақты жалақы индексi, өткен жылға қарағанда %
59. Зейнеткерлердiң саны, мың адам
60. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасынан төмен
халықтың үлесі, %
2-нысан
2. Жоспарлы кезеңге арналған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың бюджеттік параметрлерінің болжамы
мың теңге
Р/с
№

Көрсеткіштер

1-ші жоспарланатын жылдың
алдындағы ағымдағы жыл
Бағалау

Болжамдалатын
кезең жылы
1-ші 2-ші 3-ші
Болжам

1
2
3 4 5 6
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың шоғырландырылған
бюджеті
1. Түсімдер
2. ЖӨӨ-ге %
3. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
4. ЖӨӨ-ге %
5. өткен жылға қарағанда %
6. Салықтық түсімдер
7. Салықтық емес түсімдер
8. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
9. Трансферттер түсімдері
10. Субвенциялар
11. Ағымдағы нысаналы трансферттер
12. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
13. Бюджеттік кредиттерді өтеу
14. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
15. Шығыстар
16. ЖӨӨ-ге %
17. өткен жылға қарағанда %
18. Тапшылық/профицит
19. ЖӨӨ-ге %
20. өткен жылға қарағанда %
Облыстық бюджет
21. Түсімдер
22. ЖӨӨ-ге %
23. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
24. ЖӨӨ-ге %
25. өткен жылға қарағанда %
26. Салықтық түсімдер
27. Салықтық емес түсімдер
28. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
29. Трансферттер түсімдері
30. Субвенциялар
31. Ағымдағы нысаналы трансферттер
32. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
33. Бюджеттік кредиттерді өтеу
34. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
35. Шығыстар
36. ЖӨӨ-ге %
37. өткен жылға қарағанда %
38. Тапшылық/профицит
39. ЖӨӨ-ге %
40. өткен жылға қарағанда %
Ауданның (республикалық маңызы бар қаланың) (аудан (облыстық маңызы бар
қала бөлінісінде) шоғырланған бюджеті
41. Түсімдер
42. ЖӨӨ-ге %
43. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
44. ЖӨӨ-ге %
45. өткен жылға қарағанда %
46. Салықтық түсімдер
47. Салықтық емес түсімдер
48. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
49. Трансферттер түсімдері
50. Субвенциялар
51. Ағымдағы нысаналы трансферттер
52. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
53. Бюджеттік кредиттерді өтеу
54. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
55. Шығыстар
56. ЖӨӨ-ге %
57. өткен жылға қарағанда %
58. Тапшылық/профицит
59. ЖӨӨ-ге %
60. өткен жылға қарағанда %
Аудандық (қалалық) бюджет (аудандық (қалалық) бюджеттер бөлінісінде)
61. Түсімдер
62. ЖӨӨ-ге %
63. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
64. ЖӨӨ-ге %
65. өткен жылға қарағанда %
66. Салықтық түсімдер
67. Салықтық емес түсімдер
68. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
69. Трансферттер түсімдері
70. Субвенциялар

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16584
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 16 ақпан

№50

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Табиғи мополияларды реттеу
агенттігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Табиғи мополияларды реттеу
агенттігінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі
________________ Қ. Қасымбек
2018 жылғы 19 ақпан
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 16 ақпандағы №50 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Табиғи мополияларды реттеу агенттігінің өзгерістер
енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі
1. «Магистральдық темiр жол желiсiнiң қызметтерiн көрсететiн табиғи монополиялар
субъектiлерiнiң табыстарды, шығындар мен қолданысқа енгiзiлген активтердi бөлектеп есепке
алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 30 желтоқсандағы № 384-НҚ бұйрығына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4060 болып тіркелген, 2006 жылғы 22
қыркүйектегі № 170 (976) «Заң газеті» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Магистральдық темiр жол желiсiнiң қызметтерiн көрсететiн табиғи монополиялар
субъектiлерiнiң кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуды жүргізу
қағидаларын бекіту туралы»;
кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы
19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Қоса берiлiп отырған Магистральдық темiр жол желiсiнiң қызметтерiн көрсететiн табиғи
монополиялар субъектiлерiнiң кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке
алуды жүргізу қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Магистральдық темiр жол желiсiнiң қызметтерiн көрсететiн
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң табыстарды, шығындар мен қолданысқа енгiзiлген
активтердi бөлектеп есепке алуды жүргiзу ережесiнде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Магистральдық темiр жол желiсiнiң қызметтерiн көрсететiн табиғи монополиялар
субъектiлерiнiң кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуды жүргізу
қағидалары»;
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Магистральдық темір жол желісінің қызметтерін көрсететін табиғи монополиялар субъектілерінің кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуды
жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң), «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп
көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше
тəртібін бекіту туралы» (бұдан əрі – Ерекше тəртіп) Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 болып тiркелген),
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес əзірленді жəне
магистральдық темір жол желісінің қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілеріне
(бұдан əрі – Субъект) қолданылады.
2. Қағидалар реттелiп көрсетiлетiн қызметтер бойынша жəне жалпы өзге қызмет бойынша
кірістерді, шығындарды жəне тартылған активтердi есепке алудың ашықтығын қамтамасыз
ету жəне уəкiлеттi орган бекiтетiн экономикалық тұрғыдан негiзделген тарифтердi белгiлеу
мақсатында Субъектiлердiң бөлек есепке алуды жүргiзуінің негiзгi қағидаттары мен жүзеге
асыру тəртiбiн айқындайды.»;
4-тармақтың он төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын
мемлекеттік органның ведомствосы.».
2. «Өңірлік электр желілік компаниялардағы жəне энергия беруші ұйымдардағы кірістер
мен шығындардың бөлек есебін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 24 шілдедегі № 220-НҚ
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8738 болып
тіркелген, 2014 жылғы 22 қаңтардағы № 14 (27635) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Өңірлік электр желілік компаниялардағы жəне энергия беруші ұйымдардағы кірістерді
мен шығындар бөлек есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы»;
кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы
19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Өңірлік электр желілік компаниялардағы жəне энергия беруші ұйымдардағы кірістерді
мен шығындар бөлек есепке алуды жүргізу қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Өңірлік электр желілік компаниялардағы жəне энергия
беруші ұйымдардағы кірістер мен шығындардың бөлек есебін жүргізу қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Өңірлік электр желілік компаниялардағы жəне энергия беруші ұйымдардағы кірістерді
мен шығындар бөлек есепке алуды жүргізу қағидалары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Өңірлік электр желілік компаниялардағы жəне энергия беруші ұйымдардағы
кірістерді мен шығындар бөлек есепке алуды жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар)
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі жəне «Электр энергетикасы туралы»
2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңдарына сəйкес əзірленді.»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Бөлек есеп жүргізу табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын
уəкілетті органның ведомствосына (бұдан əрі – уəкілетті орган) мəліметтер ұсына отырып,
реттеліп көрсетілетін қызметтердің əрбір түрі бойынша жəне жалпы өзге қызмет бойынша бөлек
кірістер мен шығындар туралы деректерді жинау мен қорыту жүйесін білдіреді.»;
7- тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан
Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;
25- тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ұлттық электр желісі, өңірлік деңгейдегі желілер жəне өзге ЭБҰ-ның желілері бойынша
сатып алынған электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге;»;
Көрсетілген қызметтердің түрлері бойынша кірістер мен шығындарды қорытынды бөлу
туралы есептің нысаны осы тізбеге қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
3. «Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтерін көрсететін табиғи монополиялар
субъектілерінің кірістердің, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтердің бөлек есебін
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу
агенттiгi төрағасының міндетін атқарушының 2013 жылғы 31 шілдедегі № 238-НҚ бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8715 болып тіркелген, 2014
жылғы 18 ақпандағы № 33 (28257) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтерін көрсететін табиғи монополиялар
субъектілерінің кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуды жүргізу
қағидаларын бекіту туралы»;
кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы
19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтерін көрсететін
табиғи монополиялар субъектілерінің кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек
есепке алуды жүргізу қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтерін
көрсететін табиғи монополиялар субъектілерінің кірістердің, шығындар мен қолданысқа
енгізілген активтердің бөлек есебін жүргізу қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтерін көрсететін табиғи монополиялар
субъектілерінің кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуды жүргізу
қағидалары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтерін көрсететін табиғи монополиялар субъектілерінің кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуды жүргізу
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді.»;
4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер табиғи монополиялар
туралы заңнамаға сəйкес қолданылады.»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Бөлек есепке алу кірме жолдардың көрсетілетін қызметтерінің əрбір түрі бойынша
жеке кірістер, шығындар мен тартылған активтер туралы есептерді жинау мен қорыту жүйесін,
сондай-ақ осы Қағидаларға сəйкес Субъектілердің осындай есептердің негізінде реттеліп
көрсетілетін қызметтердің əрбір түрі бойынша жəне өзге де қызмет бойынша кірістер, шығындар
мен тартылған активтер туралы ақпаратты кезең-кезеңмен жасауын жəне уəкілетті органның
ведомствосына (бұдан əрі – уəкілетті орган) ұсынуын білдіреді.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Бөлек есепті жүргізу мақсатында темір жол көлігінің қызметтері бойынша
топтастырылған субъектінің темір жол кешенінің кірістері, шығындары мен қолданысқа

Қазақстан Республикасы Табиғи мополияларды реттеу агенттігінің өзгерістер
енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне қосымша
Өңірлік электр желілік компаниялардағы жəне энергия беруші ұйымдардағы кірістер
мен шығындардың бөлек есебін жүргізу қағидаларына қосымша
нысан
Қызметтердің түрлері бойынша кірістер мен шығындарды қорытынды бөлу туралы есеп
Есепті кезең 20___ ж.
Индексі: РУ-ӨЭК жəне ЭБҰ
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: өңірлік электр желілік компаниялар жəне энергия беруші ұйымдар болып
табылатын табиғи монополия субъектілері
Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті
жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігіне жəне оның аумақтық департаменттеріне
Ұсыну мерзімі – үстіміздегі жылғы 1 маусымға дейін
_________________________
Кəсіпорынның атауы

№

Атауы

1
ОЭК үшін
Қызметтерді көрсетуге ӨЭК
шығындары (бақыланбайтын
1.
шығындар мен амортизацияны шегере отырып)
Негізгі құралдар мен
материалдық емес
2.
активтердің амортизациялық
аударымдары
ӨЭК бақыланбайтын
3.
шығындары, оның ішінде:
3.1. салықтар
электр энергиясын беру
кезінде технологиялық
3.2.
шығысты өтеуге жұмсалған
шығындар
Жүйелік оператордың
3.3.
қызметіне арналған төлем
заңнамада белгіленген
тəртіппен бекітілген
ӨЭК-тің инвестициялық
3.4. бағдарламасын іске асыру үшін қарыз қаражатына
сыйақы төлеуге арналған
шығыстар
Форс-мажорлық
3.5. жағдайлардың нəтижесінде
туындаған шығындар
пайда
Барлық кірістер
ЭБҰ үшін
1.
материалдық шығындар
оның ішінде:
1.1. шикізат пен материалдар
1.2. отын
1.3. жанар-жағар майлар
1.4. энергия
еңбекке ақы төлеуге
2.
арналған шығындар,
барлығы
оның ішінде:
2.1. жалақы
2.2. əлеуметтік салық
3.
амортизация
4.
жөндеу, барлығы
оның ішінде:
негізгі қорлар құнын өсіруге
4.1. алып келмейтін күрделі
жөндеу
өндірістік сипаттағы бөгде
5.
ұйымдардың қызметтері
6.
өзге шығындар
7.
кезең шығыстары, барлығы
жалпы жəне əкімшілік
8.
шығыстар, барлығы
оның ішінде:
əкімшілік персоналдың
8.1.
жалақысы
8.2. əлеуметтік салық
8.3. амортизация
салық төлемдері мен
8.4.
алымдар
8.5. Іссапар шығыстары
8.6. Өкілдік шығыстар
8.7. коммуналдық қызметтер
8.8. байланыс қызметтері
консалтингтік, аудиторлық,
8.9. маркетингтік қызметтерге
ақы төлеу
8.10. банк қызметтері
8.11. өзге шығыстар
сыйақылар төлеуге арналған
9.
шығыстар
Барлық шығындар
Барлық кірістер

2

3

4

Ерекше тəртіп бойынша сома,
мың теңге
Қызметтердің өзге түрлері
Электрмен 1 өзге
2 өзге
жабдықтау * қызмет қызмет

5

6

7

Бөлу коэффи-циенті

2-нысан
2. __________________ ауданның, облыстық маңызы бар қаланың əлеуметтікэкономикалық даму болжамы
млн. теңге

Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдеріне
5-қосымша

Ескертпе:
аббревиатуралар жəне қысқартылған сөздердің толық жазылуы:
ЖІӨ
–
жалпы ішкі өнім
ЖӨӨ
−
жалпы өңірлік өнім
ЖҚҚ
–
жалпы қосылған құн
НКИ
–
нақты көлем индексі
ЕДБ
–
екінші деңгейдегі банктер
ҰЭМ
–
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
ИДМ
–
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму
министрлiгi
АКМ
−
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар
министрлiгi
Қаржымині –
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
ЭМ
–
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі
АШМ
–
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
МСМ
–
Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт министрлігі
БҒМ
–
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
ДСМ
−
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Еңбекмині –
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік
қорғау министрлігі
ІІМ
–
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
МҚІСҚА
–
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
ҰБ
–
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк
ЖАО
–
жергілікті атқарушы органдар
ОМО
–
орталық мемлекеттік органдар
ББƏ
–
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
млн.
–
миллион
млрд.
–
миллиард
АҚШ
–
Америка құрама штаттары
долл.
доллар
м.
–
метр

Нақты сома, мың теңге
10-баған * 5-баған

1 2
3 4 5 6 7 8
1. ЖӨӨ, млрд. теңге
2. ЖӨӨ нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда %
3. ЖӨӨ жан басына шаққанда, АҚШ долл. есептік бағам бойынша
Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша барлық экономикалық
қызметі түрлері бойынша ЖӨӨ
4. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы, млн. теңге
5. өткен жылға қарағанда %
6. Өнеркəсіп, млн. теңге
7. өткен жылға қарағанда %
8. Тау-кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді игеру, млн. теңге
9. өткен жылға қарағанда %
10. Шикі мұнай өндіру, млн. тонна
11. Өңдеу өнеркəсібі, млн. теңге
12. өткен жылға қарағанда %
13. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау, млн. теңге
14. өткен жылға қарағанда %
15. Құрылыс, млн. теңге
16. өткен жылға қарағанда %
17. Көтерме жəне бөлшек сауда, автомобиль мен мотоциклдерді
жөндеу, млн. теңге
18. өткен жылға қарағанда %
19. Көлік жəне қоймалау, млн. теңге
20. өткен жылға қарағанда %
21. Ақпарат жəне байланыс, млн. тенге
22. өткен жылға қарағанда %
Əлеуметтік саланың көрсеткіштері
23. Жұмыс күшінің саны – облыс бойынша барлығы, мың адам
24. Жұмыспен қамтылған халық саны, мың адам
25. жалдамалы жұмыскерлер, мың адам
26. өзін-өзі қамтыған жұмыскерлер, мың адам
27. Жұмыссыз халық саны, мың адам
28. Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күші санына %
29. Жұмыскерлерге қажеттілік, мың адам
30. Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрларды шығару, мың
адам
31. Жоғары білімі бар кадрларды шығару, мың адам
32. Бір жұмыскердің орташа айлық жалақысы, теңге
33. Нақты жалақы индексi, өткен жылға қарағанда %
34. Зейнеткерлердiң саны, мың адам
35. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасынан төмен халықтың
үлесі, %

1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
БАРЛЫҒЫ:
2. I. Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар
3.
БАРЛЫҒЫ:
4.
5. II. Жергілікті мемлекеттік-жеке меншік əріптестік жобалары, оның ішінде концессиялар
6.
БАРЛЫҒЫ:
7.
8. III. Жарғылық капиталды ұлғайту арқылы жоспарланатын жергілікті бюджеттік инвестициялар
9.
БАРЛЫҒЫ:
10.
11. IV. Жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы даму трансферттері
12.
БАРЛЫҒЫ:
13.
14. V. Кредиттеу
15.
БАРЛЫҒЫ:
16.

Бөлу коэффи-циенті

Болжам

1-есепті жылы
2-жыл
(ағымдағы
жылдың жоспары)

Болжанатын кезең жылы
1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші

1-есепті жылға
дейін

1-ші жоспарланатын
жылдың алдындағы
ағымдағы жыл
Бағалау

Жоспар (мың
тенге)

Нақты сома, мың теңге
8-баған * 5-баған

Көрсеткіштер

Жоспарланатын
жылға дейінгі,
барлығы (мың
теңге)

енгізілген активтері реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша жəне тұтастай өзге
қызмет бойынша бөлінеді:
1) бəсекелес кірме жол болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды беру – көлемі «кірме жолдар бойынша вагон-километр» өлшеуішін сипаттайтын реттеліп
көрсетілетін қызмет;
2) бəсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру жəне
тасымалдау процесінің басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ тасымалдау
процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы
үшін кірме жолды беру – көлемін «өндірістік операциялардың вагон-сағаттары» өлшеуіші
сипаттайтын («жылжымалы құраммен өндірістік операцияларды жүргізу үшін ұсынылған кірме
жолдардың километр-сағаты») реттеліп көрсетілетін қызмет;
3) тұтастай өзге қызмет бойынша.».
4. «Табиғи монополиялар жəне реттелетін нарықтар саласындағы басшылықты жүзеге
асыратын уəкілетті органның əдістемелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи
монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2014 жылғы 1 сəуірдегі № 67-НҚ бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9616 болып тіркелген,
2014 жылғы 22 қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органның
кемсiтпейтiн əдістемелерін бекіту туралы»;
кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
13-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшелемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі;
2) Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Темір жол көлігі, порттар жəне əуежайлар
саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) инвестициялық тарифті (бағаны, алымдар мөлшерлемесін) есептеудің
кемсiтпейтiн əдістемесі бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдістемесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсiтпейтiн əдістемесі»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Кірме жолдардың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды,
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсiтпейтiн əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме)
Қазақстан Республикасы «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шiлдедегі, «Темір жол
көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы заңдарына, «Табиғи монополиялар субъектілерінің
реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше
тəртібін бекіту туралы» (бұдан əрі – Ерекше тəртіп) Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 болып тiркелген) сəйкес əзірленді.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Əдістеменің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар қолданылады:
вагон айналым – белгілі бір есепті кезеңде (тəулік, он күндік, ай, жыл) кірме жолға келген
жəне одан шыққан вагондар саны;
вагондарды беру-алып кету – кірме жолға (дан) вагондарды əкелу мен əкету жөніндегі
операциялар;
вагондарды (контейнерлерді) кіргізу-шығару – паромдарға (дан) темір жолдың кірме жолына
(нан) вагондарды (контейнерлерді) кіргізу жəне шығару жөніндегі операциялар;
жасанды құрылыстар – көпірлер, құбырлар, дөкірлер, сифондар, жол өткелдері, жаяу
жүргіншілер көпірлері, үңгіжолдар, галереялар, тіреуіш жəне реттеуіш құрылыстар;
кірме жолдардың бастапқы-соңғы бөлігі – маневрлі, тиеу-түсіру мен тасымалдау процесінің
басқа да технологиялық операцияларын жүргізу үшін жəне тасымалдау процесімен байланысы
жоқ жылжымалы құрамның тұрағы үшін ұсынылатын кірме жолдардың техникалық станциялары
мен жүк пункттері жолдарының дамуын қоса алғанда, кірме жолдардың бір бөлігі;
кірме жолдардың басты бөлігі – жылжымалы құрамның өтуі үшін ұсынылатын жəне беруалып кету ұзақтығын айқындайтын кірме жолдардың бір бөлігі;
кірме жолдар инфрақұрылымының жалпы бөлігі – субъектілер өздерінің мұқтаждары үшін,
сол сияқты реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету үшін пайдаланатын кірме жолдардың
бір бөлігі;
тасымалдау процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы
құрамның тұрағы үшін кірме жолды ұсыну – кірме жолдарда вагондар тұрған кезде тасымалдау
процесінің технологиялық операцияларымен көзделмеген, яғни қызметті тұтынушының өтінімі
бойынша ұсынылатын қызмет;
уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын
мемлекеттік органның ведомствосы.
Осы Əдістемеде пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының
табиғи монополиялар туралы жəне темір жол көлігі туралы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Темір жол көлігі, порттар жəне əуежайлар саласындағы
табиғи монополиялар субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, қызметтеріне)
инвестициялық тариф (баға, алым мөлшерлемесін) есептеу əдістемесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Темір жол көлігі, порттар жəне əуежайлар саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) инвестициялық
тарифті (бағаны, алымдар мөлшерлемесін) есептеудің кемсiтпейтiн əдістемесі»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Темір жол көлігі, порттар жəне əуежайлар саласындағы табиғи монополиялар
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)
инвестициялық тарифті (бағаны, алымдар мөлшерлемесін) есептеудің кемсiтпейтiн
əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар
туралы» 1998 жылғы 9 шiлдедегі, «Темір жол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы,
«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы, «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы 8 қаңтардағы заңдарына, «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп
көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше
тəртібін бекіту туралы» (бұдан əрі – Ерекше тəртіп) Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 болып тiркелген) жəне
Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі саласындағы өзге
де актілерге сəйкес əзірленді.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Əдістеменің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар қолданылады:
жоба өтелімділігінің кезеңі – инвестицияның толық қайтарылуы жəне инвестормен жəне
уəкілетті органның ведомствосымен (бұдан əрі – уəкілетті орган) келісілген инвестициялық пайда алу жүзеге асырылатын уақыт аралығы. Əдістеменің мақсаттары үшін жоба өтелімділігінің
кезеңі инвестициялық жобаны пайдалану фазасына тең белгіленеді;
инвестициялық жобаны іске асыру кезеңі – Субъект белгіленген тəртіппен келісілген жəне
бекітілген инвестициялық жобаны іске асыратын уақыт аралығы. Жобаны іске асыру кезеңінде
екі фаза бөлінеді: инвестициялық, оның ішінде инвестициялар салу жүзеге асырылады жəне
пайдалану оның ішінде субъект активтерді пайдалануға байланысты қызметтерді көрсетуден
кірістер алады жəне оған инвестициялық тариф (баға, алым мөлшерлемесі) қолданылады;
инвестициялық тарифтік кіріс – табиғи монополия субъектісінің инвестициялық жобаны
пайдалану фазасын іске асыру кезеңіндегі жəне жоба өтелімділігінің кезеңі аяқталғанға дейін
инвестициялық жобаны іске асырудың əрбір жылындағы кірісі;
инвестициялық тарифтік смета – жоба өтемділігінің кезеңіне жəне инвестициялық жобаны
іске асырудың əрбір жылына бекітілетін тарифтік смета;
инвестициялық үстемеақы – жобаның өтелімділігі кезеңінде инвестордың күрделі салымдарын өтеу сомасын жəне сыйақысын (пайдасын) қамтитын инвестициялық тарифтің құрамдасы;
Əдістемеде пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер табиғи монополиялар туралы
жəне инвестициялар заңнамаға сəйкес қолданылады.».

Бөлу коэффи-циенті

Р/с
№

Іске асыру кезеңі

1-нысан
1. Бес жылдық кезеңге арналған облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы

Қаржыландыру көзі

Атауы

Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдеріне
4-қосымша

Бюджеттік бағдарламалар
əкімшілерінің атауы

Р/с
№

1
2
3 4 5 6
71. Ағымдағы нысаналы трансферттер
72. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
73. Бюджеттік кредиттерді өтеу
74. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
75. Шығыстар
76. ЖӨӨ-ге %
77. өткен жылға қарағанда %
78. Тапшылық/профицит
79. ЖӨӨ-ге %
80. өткен жылға қарағанда %
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтердің (аудандық
маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бөлінісінде) бюджеттері
81. Түсімдер
82. Кірістер (трансферттерді есептемегенде)
83. өткен жылға қарағанда %
84. Салықтық түсімдер
85. Салықтық емес түсімдер
86. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
87. Трансферттер түсімдері
88. Субвенциялар
89. Ағымдағы нысаналы трансферттер
90. Нысаналы даму трансферттерін бөлу
91. Бюджеттік кредиттерді өтеу
92. Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
93. Шығыстар
94. өткен жылға қарағанда %

Нақты сома, мың теңге
6-баған * 5-баған

4-нысан
4. Басым бағыттар бөлінісінде жоспарлы кезеңге арналған жергілікті басым
бюджеттік инвестиялар тізбесі

Электр энергиясын беру, мың теңге

(Соңы. Басы 18-19-беттерде)
Салалардың даму көрсеткіштерінің болжамына əрбір болжамданатын көрсеткіштің алдағы
жоспарланатын (бес жылдық) кезеңге арналған күтілетін төмендеуі жəне ұлғаюы бойынша
факторларды төмендеу мен өсу себептерін жəне іске асырылатын жобалар мен тапсырмалар
көрсетілген жазбаша негіздеме ұсынылады.
Мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі ақпарат құжат бұқаралық ақпарат құралдарында
жарияланатындықтан қысқа, айқын жəне халыққа түсінікті жинақы тілде баяндалуы тиіс.

Бухгалтерлік есеп бойынша есепті
кезеңдегі сома, барлығы, мың теңге
Ерекше тəртіпке сəйкес тарифте
ескерілмеген шығындардың сомасы,
мың теңге
Ерекше тəртіп сомасы, мың теңге

20

8

9

10

11

Ескертпе:
* - энергия беруші ұйымдар толтырады.
Мөр орыны (болған жағдайда)
Басшы ________________________________________________ ____________
Аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), тегі
қолы
Бас бухгалтер __________________________________________ ____________
Аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), тегі
қолы
Орындаушы ___________________________________________ ____________
Аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), тегі
қолы
(Соңы 21-бетте)
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2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсініктемелер
Нысанды толтырған кезде Субъект жоғарғы сол бұрышында кəсіпорынның атауын, ал
жоғарғы оң бұрышында уəкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінің тиісті қосымшасын
көрсетеді.
Субъект өткен күнтізбелік жылдың мəліметтерін толтырады.
1-баған бойынша Субъектінің көрсететін қызмет түрлері бойынша шығындарының атауы
туралы ақпарат көрсетіледі.
2-баған бойынша бухгалтерлік есеп бойынша есепті кезеңдегі үшін сома туралы ақпарат
көрсетіледі, барлығы, теңге.
Кезең шығыстарын алып тастағанда, шығыстардың жиынтық сомасы тиісті кезең үшін
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2017
жылғы 10 қарашадағы № 165 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 16038 болып тiркелген) 1-қосымшасына сəйкес ӨЭК жəне ЭБҰ жасайтын қаржышаруашылық қызметінің нəтижелері туралы есептің «Өткізілген тауарлардың (жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құны» деген жолда көрсетілген деректерге сəйкес келеді.
Кезең шығыстарының жиынтық сомасы тиісті кезең үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 165
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16038 болып
тiркелген) 1-қосымшасына сəйкес ӨЭК жəне ЭБҰ жасайтын қаржы-шаруашылық қызметінің
нəтижелері туралы есептің «Кезең шығыстары» деген жолда көрсетілген деректеріне сəйкес
келеді.
3-баған бойынша ерекше тəртіпке сəйкес тарифте ескерілмеген шығындардың сомасы
туралы деректер көрсетіледі.
4-баған бойынша ерекше тəртіп бойынша шығындар сомасы туралы ақпарат көрсетіледі.
5–11-бағандарда реттеліп көрсетілетін (электр энергиясын беру) жəне өзге қызметтер
(реттеліп көрсетілетін қызметтермен технологиялық байланысты қызметтер жəне уəкілетті
органмен келісілген өзге де қызмет) бөлінісінде ерекше тəртіп бойынша шығындар сомасы
туралы деректер көрсетіледі, оның ішінде:
5-баған бойынша электр энергиясын беру бойынша ерекше тəртіп сомасы туралы ақпарат
көрсетіледі;
6-баған бойынша энергия беруші ұйымдар толтыратын, электрмен жабдықтау бойынша
бөлу коэффициенті туралы ақпарат көрсетіледі.
7-баған бойынша электрмен жабдықтау бойынша нақты сома туралы деректер көрсетіледі,
энергия беруші ұйымдар толтырады (6-баған * 5-баған);
8-баған бойынша тиісті өзге қызмет бойынша бөлу коэффициенті туралы ақпарат
көрсетіледі;
9-баған бойынша тиісті өзге қызмет бойынша нақты сома туралы деректер көрсетіледі
(8-баған * 5-баған);
10-баған бойынша тиісті өзге қызмет бойынша бөлу коэффициенті туралы ақпарат
көрсетіледі;
11-баған бойынша тиісті өзге қызмет бойынша нақты сома туралы деректер көрсетіледі
(10-баған * 5-баған).
Əрбір баптың ішінде шығындар егжей-тегжейлі нақтылануы мүмкін.
Кірістердің жиынтық сомасы тиісті кезең үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 165 бұйрығының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16038 болып тiркелген)
1-қосымшасына сəйкес ӨЭК жəне ЭБҰ жасайтын қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижелері
туралы есептің «Тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынған
кірістер» деген жолда көрсетілген деректерге сəйкес келеді.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 6 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16526
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 16 ақпан

№62

Астана қаласы

«Концессия объектісінің құнын, концессионерлер
қызметін мемлекеттік қолдау мен шығындарды өтеу
көздерінің жиынтық құнын айқындау әдістемесін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасының Экономика және
бюджеттік жоспарлау министрінің 2009 жылғы
23 ақпандағы №24 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1.«Концессия объектісінің құнын, концессионерлер қызметін мемлекеттік қолдау мен
шығындарды өтеу көздерінің жиынтық құнын айқындау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының Экономика жəне бюджеттік жоспарлау министрінің 2009 жылғы 23 ақпандағы
№ 24 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін (Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы
жəне өзге де орталық мемлекеттiк органдарының актiлер жинағында жарияланған, 2009 жыл,
№ 7, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5604 болып тіркелген):
бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Концессия объектісінің құнын жəне концессионерлер қызметін мемлекеттік қолдаудың
жиынтық құнын жəне шығындардың орнын толтыру көздерін айқындау əдістемесін бекіту
туралы»;
бұйрықтың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Концессия объектісінің құнын жəне концессионерлер қызметін
мемлекеттік қолдаудың жиынтық құнын жəне шығындардың орнын толтыру көздерін айқындау
əдістемесі бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессия объектісінің құнын, концессионерлер қызметін
мемлекеттік қолдау мен шығындарды өтеу көздерінің жиынтық құнынайқындау əдістемесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Концессия объектісінің құнын жəне концессионерлер қызметін мемлекеттік қолдаудың
жиынтық құнын жəне шығындардың орнын толтыру көздерін айқындау əдістемесі»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Концессия объектісінің құнын жəне концессионерлер қызметін мемлекеттік қолдаудың
жиынтық құнын жəне шығындардың орнын толтыру көздерін айқындау əдістемесі (бұдан əрі –
Əдістеме) «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
(бұдан əрі – Заң) 9-бабының 5) тармақшасына сəйкес əзірленген.»;
4-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«концессионер қызметін мемлекеттік қолдау - Заңның 14-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4) 5)
жəне 6) тармақшаларында көзделген концессионер қызметін мемлекеттік қолдаудың түрлері;»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Объектінің құны (IAS) 16 «Негізгі құралдар» Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартында (бұдан əрі - ҚЕХС) пайдаланылатын активтердің/негізгі құралдардың бастапқы құны
ұғымына сəйкес келеді. ҚЕХС-ке сəйкес негізгі құралдардың бастапқы құны активті мақсатқа
сəйкес пайдалану үшін жұмыс қалпына келтіруге қажетті барлық шығындардан құралады. Іс
жүзінде өзі дайындайтын негізгі құралдар үшін ол қарыздық қаражатты тарту шығыстарын
қоса алғанда, компания жұмсаған шығындар ретінде айқындалады («Қарыздар бойынша
шығындар» ҚЕХС (IAS) 23).»;
9-тармақтың он екінші, он үшінші, он төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«қарыз капиталының нарығында белгіленген нарықтық сыйақы мөлшерлемесі бойынша
есептелетін қысқа жəне ұзақ мерзімге тартылатын қарыздар бойынша есептелетін сыйақылар
төлеу. Инвестицияларды Қазақстан Республикасының қарыз капиталы нарығында тартқан
жағдайда, қарыздар бойынша сыйақыларды төлеу шығыстары Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің «Берілген несиелер бойынша (орта өлшенген) сыйақы мөлшерлемелері»
статистикасының деректері негізінде айқындалады (http://www.nationalbank.kz), шетелдік капитал тартылған жағдайда – сыйақыларды төлеу бойынша шығыстар LIBOR мөлшерлемесі жəне
қарыз капиталы нарығында белгіленген нарықтық сыйақы мөлшерлемесі бойынша есептелетін
маржа ескеріле отырып есептеледі;
концессия объектісін құру (салу) кезеңіндегі инфрақұрылымдық облигациялар бойынша есепке жазылатын сыйақыларды төлеу, олар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті
органның ресми интернет - ресурсында (www.economy.gov.kz) орналастырылған, тиісті
мақұлданған Əлеуметтік-экономикалық дамуының жəне бюджеттік параметрлер болжамына
сəйкес есептеулер кезіндегі қаржы-экономикалық модельде (бұдан əрі – ҚЭМ) болжанатын
инфляция (тұтынушылық бағалар) деңгейі ретінде айқындалады + облигациялар айналымының
бүкіл мерзімі бойында қолданылатын тіркелген маржа;
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның сайтында (www.economy.gov.kz)
орналастырылған, мақұлданған тиісті Əлеуметтік-экономикалық даму жəне бюджеттік параметрлер болжамына сəйкес шетелдік валютамен берілетін кредиттер бойынша бағамдық
айырмалар;»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Қолданыстағы концессия объектісін реконструкциялау кезінде концессия объектісінің
құны Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 266-273-баптарына сəйкес айқындалған
құнға тең болады.»;
18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік Кодексіне сəйкес ұсынылатын заттай
гранттардың құны Бағалау қызметі туралы заңға сəйкес айқындалған құн болып табылады.»;
23-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«r – қарыз алу туралы шарт талаптарына немесе конкурстық өтінімге сəйкес мемлекет
кепілдік беретін қарыз бойынша концессия кезеңіне болжанатын неғұрлым жоғары сыйақының
жылдық мөлшерлемесі. Конкурстық құжаттаманы əзірлеу кезеңінде LIBOR+(қосу) 1 %
мөлшерлемесі ретінде айқындалады;».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджеттік инвестициялар жəне
мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі көшірмесінің баспа жəне электрондық түрдегі бір данасын Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына, мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігінің
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне
3) тармақшаларында көзделеген іс-шараларадың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
бірінші вице-министрге жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
Министрінің міндетін атқарушы Р.ДƏЛЕНОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16566
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 23 ақпан

№70

Астана қаласы

Монопсониялық төмен бағаны анықтау жөніндегі
әдістемені бекіту туралы
2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының
19) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Монопсониялық төмен бағаны анықтау жөніндегі əдістеме бекітілсін.
2. «Монопсониялық төмен бағаны анықтау жөніндегі əдістемені бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 сəуірдегі №300 бұйрығының
(Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 10720 болып тіркелген, 2015 жылғы 29 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз
жəне электрондық түрдегі көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрінің міндетін атқарушы Р.ДƏЛЕНОВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының
2018 жылғы 23 ақпандағы №70 бұйрығымен бекітілген
Монопсониялық төмен бағаны анықтау жөніндегі əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Монопсониялық төмен бағаны анықтау жөніндегі əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) 2015
жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – Кодекс)
90-6-бабының 19) тармақшасына сəйкес əзірленді.
2. Осы Əдістемеде Кодексте айқындалған ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) тауар – азаматтық айналымның объектісі болып табылатын тауар, жұмыс, көрсетілетін
қызмет;
2) тауар нарығы – тұтынушының тауарды сатып алудағы экономикалық, аумақтық жəне
технологиялық мүмкіндігіне қарай айқындалатын тауар немесе өзара алмастырылатын тауарлар айналымының саласы;
3) уəкілетті орган – бəсекелестікті қорғау жəне монополиялық қызметті шектеу саласындағы
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
4) уəкілетті органның ведомствосы – бəсекелестікті қорғау жəне монополиялық қызметті
шектеу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы;
5) уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі – бəсекелестікті қорғау жəне
монополиялық қызметті шектеу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті орган
ведомствосының аумақтық бөлімшесі.

2-тарау. Тауардың монопсониялық төмен бағасын айқындау
6. Субъектінің монопсониялық жағдайын анықтау мақсатында уəкілетті органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі тергеп-тексеру жүргізгенге
дейін тиісті тауар нарығындағы Субъектінің үлесін Кодекстің 176-бабының 1-тармағына
сəйкес айқындайды.
7. Уəкілетті органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық
бөлімшесі Субъектінің тауарға монопсониялық төмен баға белгілеуінде көрініс тапқан Қазақстан
Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтар белгілерінің
болуын көрсететін деректерді анықтау үшін тауар нарығындағы тауар өндіру (өткізу) бағалары
мен көлемінің серпініне, оның ішінде:
1) Субъектінің тауарды монопсониялық жағдайы жоқ Нарық субъектілеріндегі деңгейден
төмен баға бойынша сатып алуына;
2) сатылатын тауарға сұраныс болған кезде өндіру (өткізу) көлемінің қысқаруына жəне
тауарды өткізетін Нарық субъектісі (лері) (бұдан əрі – Сатушы) қуаттарының толық пайдаланбауына;
3) Субъектінің арандатушылығы салдарынан Сатушы (лар) қызметінің шығынға ұшырауы
себепті оның (олардың) нарықтан кетуіне талдау жүргізеді.
8. Субъектінің тиісті тауар нарығындағы монопсониялық жағдайы, сондай-ақ Субъектінің
іс-əрекеттерінде Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын
бұзушылықтар белгілерінің болуын көрсететін деректер анықталған жағдайда уəкілетті
органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі тергептексеру жүргізу туралы бұйрық шығарады.
9. Тергеп-тексеру арқылы Субъектінің монопсониялық төмен бағаны белгілеу фактілерінің
болуын/жоқтығын айқындау қажет.
10. Монопсониялық төмен бағаны белгілеу фактілерін анықтау мақсатында уəкілетті
органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі
Сатушының жəне (немесе) оның бəсекелестерінің Субъектінің бағаларын қолдануға негізделген
шығынға ұшырау фактісін белгілейді.
11. Осы Əдістеменің 5-тармағында көзделген талаптарды айқындау үшін уəкілетті
органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі талдау
жүргізеді, оның ішінде:
1) Субъектінің жəне Сатушының қаржылық-шаруашылық қызметіне;
2) Субъект пен Сатушы тауарының өндірістік жəне толық өзіндік құнына, оның ішінде
оның серпініне;
3) Субъектінің жəне Сатушының тауар бағасының серпініне;
4) Субъектінің жəне Сатушының тауар өндіру (өткізу) көлемінің серпініне;
5) Субъектінің жəне Сатушының тауарды өндіруге жəне (немесе) өткізуге арналған
шығыстарына, кірістеріне жəне пайдаларына, оның ішінде оның серпініне;
6) нəтижесінде Сатушы тауарының бағасы тікелей не жанама қалыптастырылатын
шарттарға;
7) Субъект жəне Сатушы ұсынған өзге де негіздемелік материалдарға талдау жүргізеді.
12. Сатушының тауардың бір бірлігі үшін қажетті шығындарын бағалау кезінде қажет болған
кезде тиісті тауар нарығындағы басқа субъектілердің осыған ұқсас шығындарын салыстырмалы талдау əдісі қолданылады.
Қосымша негіздеме үшін Субъект, Сатушы жəне тауар нарығындағы басқа да нарық
субъектілері бағасының, өзіндік құнының (шығындардың жекелеген баптары) жəне
рентабельділік деңгейінің өсу қарқыны салыстырылады.
13. Тергеп-тексеру нəтижелері бойынша уəкілетті орган ведомствосының немесе уəкілетті
орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің тергеп-тексеру жүргізуге уəкілетті лауазымды адамы
(лауазымды адамдары) Кодекстің 224-бабына сəйкес қорытынды дайындайды, оның негізінде
тиісті шешім (шешімдер) қабылдайды.
14. Монопсониялық төмен баға белгіленген жағдайда монополияға қарсы органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі Кодекстің 225-бабына
сəйкес монополиялық кірісті айқындайды.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 7 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16541
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 23 қаңтар

№20

Астана қаласы

«Халықты әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік
қызметті көрсету регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрінің 2015 жылғы 28 мамырдағы №407 бұйрығына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан
Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. «Халықты əлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік қызметті көрсету регламенттерін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 28 мамырдағы № 407 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 11503 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015
жылғы 10 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін
тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін
тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жəне жасына байланысты мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар
тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Мемлекеттік арнайы жəрдемақылар тағайындау»
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Мынадай əлеуметтік тəуекелдер жағдайларына
əлеуметтік төлемдер тағайындау: еңбекке қабілеттілігін жоғалту, асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу, жүкті болу мен босануға байланысты табысынан айырылу, жаңа
туған баланы асырап алуға байланысты табысынан айырылу, бала бір жасқа толғанға дейін
оның күтіміне байланысты табысынан айырылу» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Бала туғанда берілетін жəне бала күтімі бойынша
жəрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Арнаулы мемлекеттік жəрдемақы тағайындау»
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысы қаражатының түсуі жəне қозғалысы туралы ақпарат беру» мемлекеттік қызметті көрсету
регламенті;
9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Мүгедектікті жəне/немесе еңбек ету қабілетінен
айырылу дəрежесін белгілеу жəне/немесе қажетті əлеуметтік қорғау шараларын айқындау»
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес «Мүгедек баланы тəрбиелеп отырған анаға немесе
əкеге, бала асырап алушыға, қорғаншыға (қамқоршыға) жəрдемақы тағайындау» мемлекеттік
қызметті көрсету регламенті;
11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес «Жерлеуге арналған біржолғы төлем тағайындау»
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес «Банкроттық салдарынан таратылған заңды
тұлғалар қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиянды өтеу жөніндегі төлемдерді
капиталдандыру кезеңі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының азаматтарына ай
сайынғы төлемдер түрінде əлеуметтік көмекті тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету
регламенті;
13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес «Өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін шетелдікке
немесе азаматтығы жоқ адамға біліктілігінің сəйкестігі туралы анықтама беру» мемлекеттік
қызметті көрсету регламенті;
14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес «Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты
енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының
сомасы мен зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік
қызметті көрсету регламенті;
15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен
наградталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы»
ордендерімен наградталған көп балалы аналарға мемлекеттік жəрдемақыны тағайындау»
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мүгедек баланы тəрбиелеп отырған анаға немесе
əкеге, бала асырап алушыға, қорғаншыға (қамқоршыға) жəрдемақы тағайындау» мемлекеттік
қызметті көрсету регламентінде:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау
министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» (бұдан əрі – Мемлекеттік
корпорация) коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге
асырылады.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.»;
2, 3 жəне 4-тараулардың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің, сондай-ақ ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы»;
мынадай мазмұндағы 15-1, 15-2 жəне 15-3-тармақтармен толықтырылсын:
«15-1. Көрсетілетін қызметті алушыда жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН)
мен ЭЦҚ-сы болған кезде, бұрын құжаттары Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне қағаз
жеткізгіште ұсынылған жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметті тағайындау туралы ақпаратты
алу сəтіне көрсетілетін қызметті алушы туралы деректер Мемлекеттік корпорацияның
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің дерекқорында электрондық түрдегі жəрдемақы
тағайындау туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті алушының портал арқылы қашықтан қол
жеткізу режимінде алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті берушінің (көрсетілетін қызметті алушының) портал арқылы
жəрдемақыны тағайындау туралы ақпаратты алу кезіндегі қадамдық іс-қимылы мен шешімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы ЖСН жəне парольдің көмегімен порталға тіркелуді жүзеге
асырады (тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады);
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының қызметті алу үшін ЖСН мен парольді
порталға енгізуі (авторизациялау процесі);
3) 1-шарт – порталда ЖСН мен пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті алушы
туралы деректердің түпнұсқалығын тексеру;
4) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректерінде орын алған бұзушылықтарға
байланысты авторизациялаудан бас тарту туралы хабарламаны порталдың қалыптастыруы;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының осы Регламентте көрсетілген қызметті
таңдауы, қызмет көрсету үшін сұрау салу нысанын экранға шығару жəне оның құрылымы мен
форматтық талаптарын ескере отырып, көрсетілетін қызметті алушының нысанды толтыруы
(деректерді енгізу), сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру (қол
қою) үшін ЭЦҚ тіркеу куəлігін таңдауы;
6) 2-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куəлігінің жарамдылық мерзімін жəне кері қайтарып
алынғандардың (күші жойылғандардың) тізімінде тіркеу куəліктерінің болмауын, сондайақ сəйкестендіру деректерінің (сұрау салуда көрсетілген ЖСН жəне ЭЦҚ тіркеу куəлігінде
көрсетілген ЖСН арасында) сəйкес келуін тексеру;
7) 4-процесс – көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ-сының түпнұсқалығының расталмауына байланысты сұрау салынған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
8) 5-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы арқылы қызмет алу үшін сұрау
салуды куəландыру жəне электрондық құжатты (сұрау салуды) көрсетілетін қызметті
берушінің өңдеуі үшін «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы көрсетілетін қызметті берушінің
автоматтандырылған жұмыс орнына (бұдан əрі – АЖО) жіберу;
9) 6-процесс – электрондық құжатты көрсетілетін қызметті берушінің АЖО-на тіркеу;
10) 3-шарт – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын көрсетілетін қызметті берушінің
тексеруі (өңдеуі);
11) 7-процесс – орын алған бұзушылықтарға байланысты сұрау салынған қызметтен бас
тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
12) 8-процесс – көрсетілетін қызметті берушінің АЖО-сында қалыптастырылған қызметтің
нəтижесін (электрондық құжат нысанындағы хабарламаны) көрсетілетін қызметті алушының
алуы.
Жəрдемақы тағайындау туралы немесе жəрдемақы тағайындаудан бас тарту туралы
хабарлама еркін нысанда көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-сын пайдаланумен қалыптастырылады.
Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге қатысатын ақпараттық жүйелердің функционалдық
өзара іс-қимылы графикалық нысанда осы регламентке 2-1-қосымшада келтірілген.
15-2. Ақпаратты ұсыну уақыты – Мемлекеттік корпорацияның ақпараттық жүйесіне сұрау
салу келіп түскен сəттен бастап 30 минуттан аспайды.
15-3. Көрсетілетін қызметті алушыда ЖСН мен ЭЦҚ-сы болған кезде көрсетілетін қызметті
алушының жəрдемақы тағайындауға өтінішті портал арқылы қашықтықтан қол жеткізу
режимінде беруге мүмкіндігі бар. Портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі
қадамдық іс-қимылдар мен шешімдер:
1) көрсетілетін қызметті алушы ЖСН жəне парольдің көмегімен порталға тіркелуді жүзеге
асырады (тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар үшін);
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының қызметті алу үшін ЖСН мен парольді
порталға енгізуі (авторизациялау процесі);
3) 1-шарт – Порталда ЖСН мен пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті алушы
туралы деректердің түпнұсқалығын тексеру;
4) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректерінде орын алған бұзушылықтарға
байланысты авторизациялаудан бас тарту туралы хабарламаны порталдың қалыптастыруы;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының қызметті таңдауы, қызмет көрсету үшін
сұрау салу нысанын экранға шығару жəне оның құрылымы мен форматтық талаптарын
ескере отырып, көрсетілетін қызметті алушының нысанды толтыруы (деректерді енгізу),
ауданның коды бойынша көрсетілетін қызметті берушінің АЖ арқылы Мемлекеттік корпорация бөлімшесін автоматты түрде айқындау, сондай-ақ «электрондық үкімет» шлюзі (бұдан əрі
– ЭҮШ) арқылы көрсетілетін қызметті алушының деректері жəне баланың деректері туралы
жеке тұлғалардың мемлекеттік дерекқорына (бұдан əрі – ЖТМД), азаматтық хал актілерін
тіркеу ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – АХАТ АЖ), «электрондық үкімет» өңірлік шлюзінің
автоматтандырылған жұмыс орнынан (бұдан əрі – ЭҮӨШ АЖО) қамқоршылықты белгілеу
туралы деректер туралы сұрау салу;
6) 2-шарт – ЖТМД, азаматтық хал актiлерiн жазу ақпараттық жүйесінде көрсетілетін
қызметті алушы деректерін жəне баланың деректерін, ЭҮӨШ АЖО-да балаға қамқоршылық
белгілеу туралы деректерді тексеру;
7) 4-процесс – ЖТМД, АХАТ АЖ-да көрсетілетін қызметті алушының деректерінің
жəне/немесе баланың деректерінің, ЭҮӨШ АЖО-да балаға қамқоршылық белгілеу туралы
деректердің расталмауына байланысты сұрау салынған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне
орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерінің бір данасын «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялау үшін жолдауды;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Еңбек жəне
халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек,
əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитеті осы бұйрықпен бекітілген регламенттерді халыққа
қызмет көрсету орындарында пайдалануға ыңғайлы форматта орналастырсын.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшысы А.Д.Құрманғалиеваға жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі Т.ДҮЙСЕНОВА
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне əлеуметтік қорғау министрінің
2018 жылғы 23 қаңтардағы №20 бұйрығына 1-қосымша
«Мүгедек баланы тəрбиелеп отырған анаға немесе əкеге, бала асырап алушыға,
қамқоршыға (қорғаншыға) жəрдемақы тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету
регламентіне 2-1-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетуге қатысатын ақпараттық жүйелердің функционалдық
өзара іс-қимылының графикалық нысандағы диаграммалары

Шартты белгілер:

Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне электрондық шешім жобасымен электрондық іс
макетін:
Мемлекеттік корпорация жіберген қателер анықталған жағдайда жете рəсімдеу үшін – 5
(бес) жұмыс күні мерзіміне;
ұсынылған құжаттың (құжаттардың) дəйектілігін тексеру үшін қажеттілік туындаған не
қосымша құжат (құжаттар) сұратылған кезде – жете рəсімдеу үшін 30 (отыз) жұмыс күні
мерзіміне қайтарады.
Егер Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне электрондық шешім жобасымен электрондық
іс макеті келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде құжаттар жете рəсімделмесе,
көрсетілетін қызметті беруші қолдағы бар құжаттар бойынша жəрдемақы тағайындау туралы
электрондық шешім шығарады;
электрондық іс макеті Стандартқа толық сəйкес келген жағдайда жəрдемақы тағайындау
(тағайындаудан бас тарту) туралы шешім жобасын электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан
əрі – ЭЦҚ) арқылы куəландырады;
жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін автоматты режимде көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің
(басқармасының) бастығына (басшысына) жібереді.
Көрсетілетін қызметті беруші бөлімі маманының ЭЦҚ-сымен куəландырылған жəрдемақы
тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы электрондық шешім жобасымен электрондық іс
макеті мемлекеттік қызметті көрсету бойынша осы кезеңдегі рəсімнің нəтижесі болып табылады;
2) жəрдемақы тағайындау жөніндегі функцияны жүзеге асыратын көрсетілетін қызметті
беруші бөлімінің (басқармасының) бастығы (басшысы) 1 (бір) жұмыс күні ішінде:
тиісті функцияны жүзеге асыратын бөлім (басқарма) маманынан келіп түскен электрондық
шешімнің жобасымен электрондық іс макетін қарайды (есептеудің дұрыстығын, сканерленген
құжаттардың сапасын тексереді);
Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне электрондық шешім жобасымен электрондық іс
макетін:
Мемлекеттік корпорация жіберген қателер анықталған жағдайда – жете рəсімдеу үшін 5
(бес) жұмыс күні мерзіміне;
ұсынылған құжаттың (құжаттардың) дəйектілігін тексеру үшін қажеттілік туындаған
не қосымша құжат (құжаттар) сұратылған кезде жете рəсімдеу үшін 30 (отыз) жұмыс күні
мерзіміне қайтарады.
Егер Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне электрондық шешім жобасымен электрондық
іс макеті келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде құжаттар жете рəсімделмесе,
көрсетілетін қызметті беруші қолдағы бар құжаттар бойынша жəрдемақы тағайындау туралы
электрондық шешім шығарады;
электрондық іс макеті Стандартқа толық сəйкес келген жағдайда жəрдемақы тағайындау
(тағайындаудан бас тарту) туралы шешім жобасын ЭЦҚ арқылы куəландырады;
жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін автоматты режимде көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жібереді.
Көрсетілетін қызметті беруші бөлімі (басқармасы) бастығының (басшысының) ЭЦҚ-сымен
куəландырылған жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы электрондық
шешім жобасымен электрондық іс макеті мемлекеттік қызметті көрсету бойынша осы кезеңдегі
рəсімнің нəтижесі болып табылады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 (бір) жұмыс күні ішінде:
тиісті функцияны жүзеге асыратын бөлім (басқарма) бастығынан (басшысынан) келіп түскен
электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін қарайды (есептеудің дұрыстығын, сканерленген құжаттардың сапасын тексереді);
Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне электрондық шешім жобасымен электрондық іс
макетін:
Мемлекеттік корпорация жіберген қателер анықталған жағдайда – жете рəсімдеу үшін 5
(бес) жұмыс күні мерзіміне;
ұсынылған құжаттың (құжаттардың) дəйектілігін тексеру үшін қажеттілік туындаған не
қосымша құжат (құжаттар) сұратылған кезде жете ресімдеу үшін 30 (отыз) жұмыс күнінен
аспайтын мерзімге қайтарады.
Егер Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне электрондық шешім жобасымен электрондық
іс макеті келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде құжаттар жете рəсімделмесе,
көрсетілетін қызметті беруші қолдағы бар құжаттар бойынша жəрдемақы тағайындау туралы
электрондық шешім шығарады;
электрондық іс макеті Стандартқа толық сəйкес келген жағдайда жəрдемақы тағайындау
(тағайындаудан бас тарту) туралы шешім жобасын ЭЦҚ арқылы куəландырады;
қабылданған шешімді автоматты режимде Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне жібереді;
ЭЦҚ-мен куəландырылған кезде жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы
хабарлама Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне автоматты түрде жіберіледі.
Жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы шешім қабылдау жəне
қабылданған шешімді автоматты режимде төлеуге жіберу мемлекеттік қызмет көрсету бойынша осы кезеңдегі рəсімнің нəтижесі болып табылады.
7. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдері Стандарттың 4-тармағында көрсетілген.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
8. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне көрсетілетін қызметті берушінің мынадай
қызметкерлері:
көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) маманы;
көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) бастығы (басшысы);
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қатысады.
9. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің
қызметкерлері арасындағы рəсімнің (іс-қимылдың) жүйелілігі осы тармақта сипатталған, сондайақ осы регламентке 1-қосымшаға сəйкес блок-схемада көрсетілген.
Көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің маманы 1 (бір) жұмыс күні ішінде жəрдемақы
тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы электрондық шешім жобасымен электрондық
іс макетін автоматты режимде көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының)
бастығына (басшысына) жібереді.
Көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) бастығы (басшысы) 1 (бір) жұмыс
күні ішінде жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы электрондық шешім
жобасымен электрондық іс макетін автоматты режимде көрсетілетін қызметті берушінің
басшысына жібереді.
Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы электрондық іс макеті Стандартқа толық сəйкес
келген жағдайда 1 (бір) жұмыс күні ішінде жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту)
туралы шешім қабылдайды жəне ЭЦҚ арқылы куəландырады, қабылданған шешімді автоматты
режимде Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне жібереді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен жəне
(немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің,
сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
10. Көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды қабылдау Мемлекеттік корпорацияда
электрондық кезек тəртібінде, кедергісіз қағидат бойынша жүзеге асырылады.
11. Мемлекеттік корпорация бөлімшесі құжаттар қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс
күні ішінде көрсетілетін қызметті алушының қағаз түріндегі жəне электрондық іс макетін
қалыптастырады.
Бұл ретте құжаттарды қабылдайтын маман мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:
1) көрсетілетін қызметті алушыдан жəне көрсетілетін қызметті берушіден өтініш пен
құжаттардың топтамасын қабылдаған кезде «Е-Макет» автоматтандырылған ақпараттық
жүйесіне тағайындау немесе төлеу фактісінің болмауына тексеруді жүзеге асырады, тағайындау
немесе төлеу фактісі болған кезде өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылданатын құжаттар топтамасының толықтығын
жəне құжаттар көшірмелерінің түпнұсқаларға сəйкестігін тексереді;
3) «Жеке тұлғалардың мемлекеттік дерекқоры» ақпараттық жүйесінде көрсетілетін қызметті
алушының жеке басын куəландыратын жəне тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін
растайтын құжаттар бойынша;
Азаматтық хал актілерін жазу ақпараттық жүйесінде баланың (балалардың) туу туралы
куəлігі немесе туу туралы актілік жазбадан үзінді көшірме (Қазақстан Республикасының
аумағында 2007 жылғы 13 тамыздан кейін жүргізілген тіркеулер бойынша), неке қию туралы
куəлік бойынша (Қазақстан Республикасының аумағында 2008 жылғы 1 маусымнан кейін
жүргізілген тіркеулер бойынша) сұрау салуды қалыптастырады;
4) құжаттарды, оның ішінде ақпараттық жүйелерден алынған мəліметтер көрсетілетін
қызметті алушы ұсынған құжаттарға сəйкес келмеген жағдайда сканерлейді;
5) сканерлеу сапасы жəне құжаттардың электрондық көшірмелерінің көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған түпнұсқаларға сəйкес келуін қамтамасыз етеді;
6) өтінішті тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны
туралы қолхат береді.
Стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық
ұсынбаған немесе жəрдемақы тағайындауға құқығы болмаған жағдайда өтінішті қабылдаудан
бас тарту туралы қолхат береді.
12. Электрондық іс макеті келіп түскен күннен бастап Мемлекеттік корпорация филиалы
2 (екі) жұмыс күні ішінде:
1) келіп түскен электрондық іс макеті мен электрондық шешім жобасын қарайды жəне
есептеудің жəне рəсімдеудің дұрыстығын тексереді;
2) ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық іс макеті мен электрондық шешім жобасын
көрсетілетін қызметті берушіге жібереді.
13. Қателердің анықталу себебі бойынша электрондық шешім жобасымен электрондық іс
макеті көрсетілетін қызметті берушіден қайтарылған жағдайда:
1) Мемлекеттік корпорацияның бөлімшесі 3 (үш) жұмыс күні ішінде электрондық іс макетін
жете рəсімдейді, жəрдемақы мөлшерін есептеудің дұрыстығын тексереді, электрондық
шешім жобасын рəсімдейді, оны ЭЦҚ-мен куəландырады жəне Мемлекеттік корпорация
филиалына жібереді;
2) Мемлекеттік корпорация бөлімшесінен электрондық шешім жобасымен электрондық
іс макеті келіп түскен күннен бастап Мемлекеттік корпорация филиалы 2 (екі) жұмыс күні
ішінде есептеудің жəне келіп түскен электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін
рəсімдеудің дұрыстығын тексереді, оны ЭЦҚ-мен куəландырады, көрсетілетін қызметті
берушіге жібереді.
14. Құжаттың (құжаттардың) болмау себебі бойынша электрондық шешім жобасымен
электрондық іс макеті көрсетілетін қызметті берушіден қайтарылған жағдайда:
электрондық іс макетін қалыптастыратын маман:
1) көрсетілетін қызметті алушыны 5 (бес) жұмыс күні ішінде хабарламада көрсетілген
қосымша құжатты (құжаттарды) 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде ұсыну қажеттігі туралы
телефон, почта байланысы, электрондық почта арқылы хабардар етеді;
2) көрсетілетін қызметті алушы қосымша құжатты (құжаттарды) ұсынған кезде 2 (екі)
жұмыс күні ішінде:
көрсетілетін қызметті алушыдан қабылданатын хабарламада көрсетілген қосымша
құжаттың (құжаттардың) топтамасының толықтығын тексереді;
электрондық іс макетін жəне электрондық шешім жобасын жете рəсімдейді, көрсетілетін
қызметті алушы тапсырған құжаттардың сапалы сканерленуін жəне электронды көшірмелер
құжаттың түпнұсқасына сəйкестігін қамтамасыз етеді, жəрдемақы мөлшерін есептеудің жəне
электрондық шешім жобасын рəсімдеудің дұрыстығын тексереді, электрондық шешім жобасын
ЭЦҚ-мен куəландырады жəне Мемлекеттік корпорация филиалына жібереді;
Мемлекеттік корпорация бөлімшесінен электрондық шешім жобасымен электрондық
іс макеті келіп түскен күннен бастап Мемлекеттік корпорация филиалы 2 (екі) жұмыс
күні ішінде:
1) есептеудің жəне келіп түскен электрондық іс макеті мен электрондық шешім жобасын
рəсімдеудің дұрыстығын тексереді;
2) ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық іс макеті мен электрондық шешім жобасын
көрсетілетін қызметті берушіге жібереді.
15. Мемлекеттік корпорация бөлімшесі бекітілген нысанда жəрдемақы тағайындау
(тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама береді.
Мемлекеттік корпорация бөлімшесі көрсетілетін қызметті беруші қабылдаған шешім туралы көрсетілетін қызметті алушының ұялы телефонына sms хабар жіберу арқылы өтініш
берушіні хабардар етеді.
16. Ақпаратты ұсыну уақыты – уəкілетті ұйымның ақпараттық жүйесіне сұрау салу келіп
түскен сəттен бастап 30 минуттан аспайды.
17. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі əкімшілік іс-қимылдардың логикалық дəйектілігі
мен құрылымдық-функционалдық бірліктер арасындағы өзара байланысты көрсететін схема
осы Регламентке 2-қосымшаға сəйкес «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған
немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен
наградталған көп балалы аналарға мемлекеттік жəрдемақыны тағайындау» мемлекеттік
қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығында келтірілген.
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана»
атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған көп балалы
аналарға мемлекеттік жəрдемақыны тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету
регламентіне 1-қосымша
Нысан
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген көрсетілетін қызметті беруші
қызметкерлерінің арасындағы рəсімнің (іс-қимылдың) жүйелілігінің сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне əлеуметтік қорғау министрінің
2018 жылғы 23 қаңтардағы №20 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 28 мамырдағы №407 бұйрығына 15-қосымша
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын
«Батыр ана» атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған
көп балалы аналарға мемлекеттік жəрдемақыны тағайындау» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламенті
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1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана»
атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған көп балалы аналарға
мемлекеттік жəрдемақыны тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті (бұдан
əрі – Регламент) «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі
Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармақшасына, «Əлеуметтік-еңбек
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі
№ 279 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342
болып тіркелген) бекiтiлген «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе
бұрын «Батыр ана» атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған
көп балалы аналарға мемлекеттік жəрдемақыны тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына (бұдан əрі – Стандарт) сəйкес əзірленді жəне арнаулы мемлекеттік жəрдемақы
(бұдан əрі – жəрдемақы) тағайындау рəсімін айқындайды.
2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау
министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан
əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
4. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік
жəрдемақыларды тағайындау жəне төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 319 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11507 болып тіркелген) бекітілген
нысан бойынша жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
5. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін Стандарттың
9-тармағына сəйкес ұсынылған құжаттарға қоса берген көрсетілетін қызметті алушының өтініші
негіздеме болып табылады.
6. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі іс-қимылы:
1) жəрдемақы тағайындау жөніндегі функцияны жүзеге асыратын көрсетілетін қызметті
беруші бөлімінің (басқармасының) маманы 1 (бір) жұмыс күні ішінде:
Мемлекеттік корпорация филиалынан келіп түскен электрондық шешім жобасымен электрондық
іс макетін қарайды (есептеудің дұрыстығын, сканерленген құжаттардың сапасын тексереді);
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Келесі іс-қимылдың
нөмірі

1-тарау. Жалпы нұсқаулар
Осы түсініктеме ӨЭК жəне ЭБҰ болып табылатын табиғи монополия субъектілерінің қызмет
түрлері бойынша кірістер мен шығындарды қорытынды бөлу туралы есебін даярлауға арналған.
Негізгі мақсаты ӨЭК жəне ЭБҰ тарифтің экономикалық негізді деңгейін белгілеу үшін
көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша кірістер мен шығындардың бөлек есебін жүргізу
қағидаттарын, ұйымдастыру мен жүзеге асыру тəртібін айқындау болып табылады.
Құндық мəндегі барлық көрсеткіштер ондық белгісіз мың теңгемен толтырылады.
Қағаз жеткізгіштегі есепке ӨЭК жəне ЭБҰ басшысы, бас бухгалтері жəне орындаушысы
қол қояды жəне мөрімен расталады. Есеп уəкілетті органға қағаз жеткізгіште жəне оған сəйкес
электрондық жеткізгіште ұсынылады.

8) 5-процесс – көрсетілетін қызметті алушының банк деректемелерін енгізу процесі;
9) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыруы (қол қою) үшін
ЭЦҚ тіркеу куəлігін таңдауы;
10) 3-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куəлігінің қолданылу мерзімін жəне кері қайтарып
алынғандардың (күші жойылғандардың) тізімінде тіркеу куəліктерінің болмауын, сондайақ сəйкестендіру деректерінің (сұрау салуда көрсетілген ЖСН жəне ЭЦҚ тіркеу куəлігінде
көрсетілген ЖСН арасында) сəйкес келуін тексеру;
11) 7-процесс – көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ-сының түпнұсқалығының расталмауына байланысты сұрау салынған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
12) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы арқылы қызметті көрсету үшін
сұрау салуды куəландыру жəне порталда көрсетілетін қызметті алушының банк деректемелерін
«электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) арқылы екінші деңгейдегі банктерге
(бұдан əрі – ЕДБ), «Қазпочта» акционерлік қоғамына жіберу;
13) 4-шарт – ЕДБ-да, «Қазпочта» АО-да көрсетілетін қызметті алушының банк
деректемелерін ЭҮТШ арқылы тексеру;
14) 9-процесс – көрсетілетін қызметті алушы банк деректемелерінің расталмауына байланысты сұрау салынатын қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
15) 10-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы арқылы қызметті көрсету үшін
электрондық құжатты (сұрау салуды) куəландыру жəне электрондық құжатты (сұрау салуды)
көрсетілетін қызметті берушінің өңдеуі үшін ЭҮШ арқылы уəкілетті ұйымның ААЖ-ға жібереді;
16) 5-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің ЭҮП-тен келіп түскен электрондық құжатты
(сұрау салуды) қызметті көрсету үшін талаптар мен негіздемелерге сəйкестігін тексеруі (өңдеуі);
17) 11-процесс – орын алған бұзушылықтарға байланысты сұрау салынған қызметке өтінішті
қабылдаудан бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
18) 12-процесс – электрондық құжатты көрсетілетін қызметті берушінің АЖ-на тіркеу жəне
өтінішті қабылдау туралы хабарламаны көрсетілетін қызметті алушыға жіберу;
19) 13-процесс – көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметтің нəтижесін
(жəрдемақы тағайындау туралы не жəрдемақы тағайындаудан бас тарту себептері көрсетілген
хабарламаны) электрондық құжат нысанында алуы. Электрондық құжат көрсетілетін қызметті
берушінің ААЖ-нда көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-сын пайдалану
арқылы қалыптасады.
Жəрдемақы тағайындау туралы немесе жəрдемақы тағайындаудан бас тарту туралы
хабарлама еркін нысанда көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-сын пайдаланумен қалыптастырылады.
Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге қатысатын ақпараттық жүйелердің функционалдық
өзара іс-қимылы графикалық нысанда осы регламентке 2-1-қосымшада келтірілген.»;
осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес 2-1-қосымшамен толықтырылсын.
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға біліктілігінің сəйкестігі туралы анықтама беру» мемлекеттік
қызметті көрсету регламентінде:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) шетелдіктер жəне азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасында болған жағдайда
– көрсетілетін қызметті беруші;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес
акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың)
мазмұны, оларды орындау ұзақтығы.
Анықтаманы үш айға дейінгі мерзімге беру кезінде:
1) құжаттарды қабылдау, өтінішті «Шетелдік жұмыс күші» ААЖ-да тіркеу жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының қарауына жіберу, құрылымдық бөлімше
басшысының өтінішті қарау үшін көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысын
айқындауы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе)
жарамдылық мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда өтінішті қабылдаудан бас тартады
– 3 (үш) жұмыс күні ішінде.
2) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы кіріс құжаттарды өңдейді жəне
оларды Шетелдік немесе азаматтығы жоқ адамның біліктілігіне жəне білім деңгейіне қойылатын
талаптарға сəйкестігін бағалау жөніндегі комиссияның (бұдан əрі – Комиссия) қарауына береді
– 1 (бір) жұмыс күні ішінде енгізеді;
3) Комиссия шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам ұсынған құжаттарды қарайды,
құжаттарды талдау, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік
даму министрінің 2016 жылғы 13 маусымдағы № 503 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14149 болып тіркелген)
бекітілген Өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға
біліктіліктің сəйкестігі туралы анықтама беру қағидаларының (бұдан əрі – Қағидалар)
13-тармағында көзделген біліктілік сипаттамаларының критерийлері негізінде бағалау
жүргізеді жəне көрсетілетін қызметті берушіге анықтама беру не бас тарту себептерінің дəлелді
негіздемесімен оны беруден бас тарту туралы ұсынымдар береді – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
4) Комиссия хатшысы анықтаманы беру не бас тарту себептерінің дəлелді негіздемесімен
оны беруден бас тарту туралы Комиссия шешімінің хаттамасын жасайды жəне көрсетілген
қызметті берушіге жібереді – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
5) көрсетілген қызметті берушінің басшылығы Комиссия хаттамасының негізінде
анықтаманы беру не бас тарту себептерінің дəлелді негіздемесімен оны беруден бас тарту
туралы шешім қабылдайды – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы көрсетілетін қызметті беруші
басшысының шешімі негізінде қабылданған шешім туралы хабарлама дайындайды жəне қол
қоюға жібереді – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қабылданған шешім туралы хабарламаға
қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына жібереді – 1 (бір)
жұмыс күні ішінде;
8) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы қабылданған шешім туралы хабарламаны тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға (не нотариат куəландырған сенімхат
бойынша оның өкіліне) жібереді – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
9) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы анықтамаға қол қояды жəне көрсетілетін
қызметті берушінің жауапты орындаушысына жібереді – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы анықтаманы тіркейді жəне
көрсетілетін қызметті алушыға береді (не нотариат куəландырған сенімхат бойынша оның
өкіліне) (не Мемлекеттік корпорацияның филиалына жібереді, егер көрсетілетін қызметті
алушы осы ұйым арқылы жүгінсе) – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
Қазақстан Республикасында өз бетінше жұмысқа орналасқан жағдайда анықтаманы үш ай
ішінде беру кезінде, бұл ретте мұндай анықтама еңбек шартының қолданылу мерзіміне, бірақ
үш жылдан аспайтын мерзімге беріледі:
1) құжаттарды қабылдау, өтінішті «Шетелдік жұмыс күші» ААЖ-да тіркеу жəне көрсетілетін
қызметті берушінің басшылығының қарауына жіберу – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы өтінішті қарайды, анықтаманы беру туралы
шешім қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына жібереді
– 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы анықтаманы тіркейді жəне
көрсетілетін қызметті алушыға береді (не нотариат куəландырған сенімхат бойынша оның
өкіліне) (не Мемлекеттік корпорацияның филиалына жібереді, егер көрсетілетін қызметті
алушы осы ұйым арқылы жүгінсе) – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.
Анықтаманы қайта ресімдеу кезінде:
1) құжаттарды қабылдау, өтінішті «Шетелдік жұмыс күші» ААЖ-да тіркеу жəне көрсетілетін
қызметті берушінің басшылығының қарауына жіберу – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы өтінішті қарайды, анықтаманы қайта ресімдеу
туралы шешім қабылдайды, анықтамаға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына жібереді – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы анықтаманы тіркейді жəне
көрсетілетін қызметті алушыға береді (не нотариат куəландырған сенімхат бойынша оның
өкіліне) (не Мемлекеттік корпорацияның филиалына жібереді, егер көрсетілетін қызметті
алушы осы ұйым арқылы жүгінсе) – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.»;
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 15-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің
Стратегиялық даму департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

Орындау мерзімдері

Қызметтер түрлері бойынша кірістер мен шығындарды қорытынды бөлу туралы есеп

3. Осы Əдістеменің мақсаты уəкілетті орган ведомствосының жəне уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің сатып алушы ретінде үстем немесе монополиялық жағдайға
ие, тиісті тауар нарығындағы үлесі жетпіс жəне одан көп пайызды құрайтын нарық субъектісі
(бұдан əрі – Субъект) белгілейтін монопсониялық төмен бағаны айқындауы болып табылады.
4. Əдістемені уəкілетті органның ведомствосы жəне уəкілетті орган ведомствосының
аумақтық бөлімшесі Субъект белгілеген монопсониялық төмен бағаны анықтау кезінде
қолданады.
5. Монопсониялық жағдайға ие Нарық субъектісінің тауарды сатып алатын тауар бағасы,
егер:
1) осы баға монопсониялық жағдайға ие Нарық субъектісіне тауар өткізетін Нарық
субъектілері есебінен өндіру жəне (немесе) өткізу шығындарын төмендету жолымен оған
қосымша кіріс алуға мүмкіндік берсе;
2) осы баға тауар өткізетін Нарық субъектісіне осындай тауарды өндіруге жəне өткізуге
қажетті шығыстар мен пайда сомасынан төмен болса, монопсониялық төмен баға болып
табылады.
Егер тауардың бағасы осы Əдістеменің 5-тармағында көрсетілген өлшемшарттардың ең
болмағанда біреуіне сəйкес келмесе, ол монопсониялық төмен баға болып таныла алмайды.
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Нарық субъектісіне белгіленген тауардың
бағасы монопсониялық төмен болып танылмайды.

Іс-қимыл (жұмыстар
барысының, ағынының) №

Соңы Ба ы 20 б
Əкімшілік деректерді жинақтауға арналған нысанды
толтыру туралы түсініктеме
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RESMI

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, 2014
жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер
мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
2 «Қаржылық қызмет» функционалдық кіші тобында:
001, 002, 003, 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122,
123, 124, 127 жəне 128-бюджеттік бағдарламалары бар мынадай мазмұндағы 805-бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«805 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
002 Ақпараттық жүйелерді құру
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу
127 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
128 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық
округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
464 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі» бюджеттік бағдарламалар
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 023 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«023 Əдістемелік жұмыс»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де
қызметтер» функционалдық кіші тобында:
803 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне дін істері бөлімі» жəне
804 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тəрбиесі, спорт жəне туризм бөлімі»
бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бойынша:
102, 103, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 127 жəне 128 бюджеттік бағдарламаларымен
толықтырылсын:
«102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
127 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
128 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық
округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған
ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық тобында:
1 «Ауыл шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
255 «Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі
бойынша:
мынадай мазмұндағы 066 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«066 Жайылымдардың тозуымен жəне шөлейттенумен күрес жөніндегі іс-шараларды
жүргізу (құнарландыру, түбегейлі жақсарту, топырақты дайындау, біржылдық жəне көпжылдық
шөптерді егу, органикалық тыңайтқыштарды енгізу)»;
800 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария жəне ветеринариялық
бақылау бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 102, 103, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 127 жəне 128 бюджеттік
бағдарламалармен толықтырылсын:
«102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 20 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16397
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 8 ақпан

№150

Астана қаласы

«Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014
жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығына өзгерістер мен
толықтыру енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10007 болып тіркелген, «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер
мен толықтыру енгізiлсiн:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларында:
7 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Бюджеттiк өтiнiм мыналарды:
1) мемлекеттік органдардың Бюджет кодекстің 65-1-бабының үшінші бөлігіне сəйкес
лимиттері айқындалған ағымдағы əкімшілік шығыстарын қоспағанда, мəлімделген
қаржыландырудың бюджеттік бағдарламалар нəтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізуге
ықпалын сипаттай отырып, республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң əрбiр
бюджеттiк бағдарламасы бойынша шығыстардың түрлерi бойынша есептеулерді;
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Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 31 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16294
болып енгізілді.
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*- Мемлекеттік корпорация филиалының қатені анықтау процесі жəне оны Мемлекеттік
корпорация бөлімшесінің түзетуі 1-құрылымдық-функционалдық бірлікте жəне 2-құрылымдықфункционалдық бірлікте бастапқы көзделген 4 (төрт) жұмыс күнінен аспауға тиіс
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Мемлекеттік корпорация бөлімшесі арқылы көрсетілген кезде:

Осы нысан № 646 қбп Қаулысына сəйкес əкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшiлердiң,
судьялардың, алыс жəне таяу шет елдердегi Қазақстан Республикасының Төтенше жəне
Өкiлеттi Елшiлерiнiң, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң шет елдердегi
мекемелерi қызметкерлерiнiң, əскери қызметшiлердiң, құқық қорғау органдары, Ішкі істер
министрлiгiнiң мемлекеттiк өртке қарсы қызметi мен прокуратура органдары қызметкерлерiнiң
қосымша ақшалай төлемдерi: жоспары бойынша мемлекеттiк орган басшысының шешiмiмен
белгiленген лауазымдық қызметақыларға үстемеақыларды; мемлекеттiк органдардың орталық
аппараттары əкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшiлерiне сыйлық, мемлекеттік кірістер органдарының
қызметкерлеріне жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму жəне əділет
министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларына
біржолғы ақшалай сыйақылар мен үстемеақылар төлеуге есептеуге арналған.
19. 01-113-нысаны (18-қосымша) бойынша шығыстар көлемiн айқындау үшiн жасалады.
Бұл нысан № 646 қбп Қаулыға жəне № 1193 қаулыға сəйкес мемлекеттiк жəне азаматтық
қызметшiлердi сауықтыруға арналған жəрдемақыларды төлеу шығыстарын есептеуге, сондайақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өтемақылық төлемдер мен бiржолғы
жəрдемақыларға арналған шығыстарды есептеуге арналған.»;
40 жəне 41 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«40. 01-324-нысанды (50-қосымша) жоғары жəне орта оқу орындары арнайы əскериоқу орындарының студенттері, интерндері, магистрантары, доктаранттары, курсанттары
тыңдаушылары мен кадеттердің стипендиясын төлеуге арналған шығыстарды есептеу үшін
арналған.
Осы нысанды толтыру кезiнде № 646 қбп Қаулысын, сонымен қатар «Білім беру
ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын
жəне олардың мөлшерлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 7
ақпандағы № 116 қаулысын басшылыққа алған жөн.
41. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 133, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 167,
169, 211, 212, 221, 321, 322, 323, 331, 332, 339, 341, 351, 359, 411, 412, 417, 418, 419, 421,
422, 423, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 441, 451, 511, 512, 513, 514, 519, 521, 531, 541, 611,
612, 621, 711, 712, 713, 714, 715, 721 жəне 722 ерекшелiктерi бойынша жоспарланатын шығыс
түрлері бойынша есептеулер еркiн нысанда жасалады.
Қорлар мен негізгі құралдарды сатып алуға арналған шығыстарды жоспарлаған кезде
есепке қорлар немесе негізгі құралдардың əрбір түрлері бойынша кем дегенде үш прайспарақтар қоса беріледі.
421, 423 жəне 435 ерекшелiктер бойынша міндетті тəртіпте есептеулердi ұсыну кезiнде
мемлекеттік мекемелер жобалау-сметалық құжаттамаға жəне жұмыстардың (қызметтердiң)
құнын негiздейтiн құжаттарға мемлекеттiк сараптаманың немесе кешенді ведомстводан тыс
сараптаманың қорытындысын ұсынады, ал қорларды сатып алуға арналған есептеулерге
ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік мекеменің теңгерімінде тұрған
қорлардың іс жүзіндегі қалдықтарының болуы туралы ақпаратты жəне ағымдағы жылдың
жоспарын ұсынады.
Мəслихат депутаттарына олардың негізгі жұмыс орны бойынша орташа жалақыны өтеу
жөніндегі шығыстарды есептеу «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару
жəне өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының
22-бабына сəйкес осы қызметте бiр жылға дейiнгi жұмыс өтілі бар тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық бірлік
əкiмi аппараты басшысының жалақысынан аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады. Есептеуге
жұмыс берушілердің Салық кодексіне сəйкес əлеуметтік салық бойынша жарналары мен
«Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 25 сəуірдегі
Заңына сəйкес Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдары кіреді.
«Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Болашақ» халықаралық стипендиясын
тағайындау үшiн үмiткерлердi iрiктеу ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысына сəйкес 164 ерекшелiк бойынша
есептеудi ұсынған кезде шетелдiк жоғары оқу орындары (əлемнiң ғылыми орталықтары
мен зертханалары) мен шетелде кадрларды даярлау, қайта даярлау жəне бiлiктiлiгiн
арттыру халықаралық бағдарламаларын iске асыру жөнiндегi қызметтердi, Қазақстан
Республикасы Президентiнiң «Болашақ» халықаралық стипендиясын берушi болып Қазақстан
Республикасының Үкiметi анықтаған заңды тұлға арасында жасалған шарттың көшiрмелерi
ұсынылады.
Өкілдік шығындарға шығыстарды жоспарлау кезінде Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14926 болып тіркелген «Өкілдік шығындар» бөлінетін бюджеттік
бағдарламасын бөлу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
министрінің 2017 жылғы 28 ақпандағы № 11-1-2/66 бұйрығымен бекітілген өкілдік шығындар
нормаларын басшылыққа алған жөн.
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік
инвестицияларды іске асыруға арналған шығыстар қаржылық-экономикалық негіздемеде
айқындалған бюджеттік инвестицияларды іске асыру мерзімдеріне сəйкес жоспарланады.»;
41-1 тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық
мамандандырылған көрмені ұйымдастыру жəне өткізу, сондай-ақ халықаралық
мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық
капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаны қаржыландыруды қамтамасыз ету
үшін ғана қордың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын коммерциялық емес ұйымға нысаналы аудару бойынша техникалық-экономикалық негіздеме қоса беріледі;»;
46 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«46. ММ (жиынтық) нысаны негiзiнде осы Қағидаларға 53-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесі жасалады. Осы есептеу мəлімделген қаржыландырудың
бюджеттік бағдарламалар нəтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізуге ықпалын сипаттай
отырып, бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша
жасалады.»;
61 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«61. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 66-бабына сəйкес стратегиялық жоспарлар əзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бюджет шығыстарын
жоспарлау үшін ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде:
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға стратегиялық жоспарлардың
жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын,
бюджеттік бағдарламалардың жобаларын;
бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға бюджеттік өтінімдерді
толық көлемде жəне бюджеттік бағдарламалардың жобаларын, сондай-ақ стратегиялық
жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың
жобаларын ұсынады.
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі
жергілікті уəкілетті органдарына ұсынатын аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың,
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен қаржыландырылатын бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілерін қоспағанда, стратегиялық жоспарлар əзірлемейтін
республикалық бюджеттік бағдарламалардың жəне жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
əкімшілері ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде тиісінше бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті
уəкілетті органға бюджеттік өтінімдерді толық көлемде жəне бюджеттік бағдарламалардың
жобаларын ұсынады.
Осы тармақта көрсетілген құжаттардың нəтижелеріне бағалау жүргізілген жағдайда,
бағалау нəтижелері қоса беріледі.»;
69 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«69. Бюджеттік кодексінің 68-бабына сəйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық
уəкілетті орган стратегиялық жоспарлардың мақсаттарына жəне бюджеттік бағдарламалардың
көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалау нəтижелерін ескере отырып:
1) стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер
мен толықтырулардың жобаларын олардың стратегиялық жəне бағдарламалық құжаттарға,
елдің əлеуметтік-экономикалық даму болжамына сəйкестігі, нысаналы индикаторларды
таңдаудың жəне оларға қол жеткізу дəрежелерінің дұрыстығы тұрғысынан;
2) стратегиялық жоспарларды əзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар
əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын нəтижелер көрсеткіштерін таңдаудың
дұрыстығы, бюджеттік бағдарламалар нəтижелері көрсеткіштерінің стратегиялық жоспардың
нысаналы индикаторларымен өзара байланысының болуы, нəтижелер көрсеткіштеріне қол
жеткізілу дəрежесі тұрғысынан қарайды.»;
70 тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«70. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган есепті қаржы жылындағы
бюджеттің атқарылуын талдау нəтижелерін, сондай-ақ стратегиялық жоспарлардың
мақсаттарына жəне бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін
бағалау нəтижелерін ескере отырып:»;
71 тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«71. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган есепті қаржы жылындағы
бюджеттің атқарылуын талдаудың жəне аумақтарды дамыту бағдарламасының мақсаттарына
жəне бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалаудың
нəтижелерін ескере отырып:»;
73 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«73. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган стратегиялық жоспарлардың
жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын,
бюджеттік бағдарламалардың жобаларын қараудың нəтижелері бойынша қорытынды
қалыптастырады жəне оны бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға жібереді.
Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган 70-тармақтың 1), 2) жəне 3)
тармақшаларында көрсетілген материалдарды қарау қорытындылары бойынша бюджеттік
өтінімдер мен бюджеттік бағдарламалар жобалары бойынша қорытындылар қалыптастырады.
Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның бюджеттік бағдарламалардың
жобалары бойынша қорытындылары мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті
органның стратегиялық жоспарларды əзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар
əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары жəне стратегиялық жоспарлардың
жобалары немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобалары
бойынша қорытындылары ескеріле отырып қалыптастырылады.
Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган Республикалық бюджет
комиссиясының қарауына стратегиялық жоспарлардың жобалары немесе стратегиялық
жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобалары, бюджеттік өтінімдер, бюджеттік
бағдарламалардың жобалары бойынша қорытындыларды енгізеді.
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар жергілікті бюджеттік
бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін, бюджеттік бағдарламаларының жобаларын
қарау қорытындылары бойынша бюджеттік өтінімдер мен бюджеттік бағдарламалардың
жобалары бойынша қорытындыларды қалыптастырады жəне оларды тиісті бюджет
комиссиясының қарауына жібереді.»;
75 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері Республикалық бюджет
комиссиясының ұсыныстарына сəйкес:
бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға пысықталған стратегиялық
жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың
жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын жəне бюджеттік өтінімдерді;
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетт
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*- Мемлекеттік корпорация филиалының қатені анықтау процесі жəне оны Мемлекеттік
корпорация бөлімшесінің түзетуі 2-құрылымдық-функционалдық бірлікте жəне 3-құрылымдықфункционалдық бірлікте бастапқы көзделген 4 (төрт) жұмыс күнінен аспауға тиіс
**- құрылымдық-функционалдық бірлікті таңдау олардың қайсысы қате жібергеніне байланысты болады

2) мəлімделген қаржыландырудың бюджеттік бағдарламалар нəтижелерінің көрсеткіштеріне
қол жеткізуге ықпалын сипаттай отырып, жергілікті бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң əрбiр
бюджеттiк бағдарламасы бойынша шығыстардың түрлерi бойынша есептеулерді;
3) байланысты гранттар сомасын жұмсалу бағыттары бойынша мiндеттi түрде бөле отырып,
ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған жəне пайдаланылған
байланысты гранттар туралы ақпаратты;
4) ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған жəне
пайдаланылған байланысты емес гранттар туралы ақпаратты;
5) мемлекеттік мекемелердің өз иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді) өткізуінен түсетін ақша түсімдері мен шығыстарының болжамын;
6) ағымдағы қаржы жылының бірінші тоқсанының қорытындылары бойынша нысаналы
даму трансферттерін қоса алғанда, бюджеттік инвестициялық жобалар мониторингінің
қорытындылары жөніндегі есепті;
7) түсiндiрме жазбаны;
8) бюджеттiк бағдарламалардың жиынтық тiзбесiн жəне базалық шығыстар мен жаңа
бастамалар шығыстардың қамтитын ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар мен бюджеттiк даму
бағдарламалары бойынша шығыстардың жиынтық кестесiн;
9) орталық мемлекеттiк органдардың, оның ведомстволарының, аумақтық органдарының,
ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң, оның iшiнде орталық аппараттың
құрылымдық бөлiмшелерiнiң, ведомстволарының жəне олардың аумақтық органдарының
ағымдағы жылға бекiтiлген штат кестесiн жəне жоспарлы кезеңге арналған штат кестесiнiң
жобасын; тиiстi жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдардың жəне олар
өзгерген жағдайда оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң штат кестесін;
10) мемлекеттік органдарға шетелдік жұмыскерлерді тарту мəселелерін қарастыру жөніндегі
уəкілетті комиссияның шешімі жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік органына
тартылған шетелдік жұмыскерлермен жасалған еңбек шарттары;
11) республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қала, астана бюджеттерiне нысаналы даму трансферттер бөлiнген жағдайда облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарымен
келiсiлген нысаналы трансферттер бойынша бюджет бағдарламалар жобаларын, бюджеттік
бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) сəйкес бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану
есебінен қол жеткізілген тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есепті;
12) облыстық бюджеттен ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерiне нысаналы даму трансферттері, оның ішінде облыстық бюджеттерге бөлiнетiн жəне одан əрi ауданның
бюджеттерiне бөлуге жататын республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері
бөлiнген жағдайда, ауданның жергiлiктi атқарушы органдарымен келiсiлген нысаналы трансферттер бойынша бюджеттік бағдарламалар жобаларын, бюджеттік бағдарламаларға (кіші
бағдарламаларға) сəйкес нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген
тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есепті;
13) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен аудандық маңызы бар қалалар,
ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерiне нысаналы даму трансферттері, оның
ішінде облыстық, аудандық бюджеттерге бөлiнетiн жəне одан əрi аудандық маңызы бар
қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерiне бөлуге жататын республикалық
бюджеттен нысаналы даму трансферттері бөлiнген жағдайда, аудандық маңызы бар қала,
ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің аппаратымен келiсiлген нысаналы трансферттер бойынша бюджет бағдарламалар жобаларын, бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға)
сəйкес бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей жəне
түпкілікті нəтижелер туралы есепті;
14) егер бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсi нормативтiк құқықтық актiлер əзiрлеудi немесе
оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудi ұсынған жағдайда қосымша шығыстарды немесе бюджет түсiмдерiн қысқартуды талап ететiн тиiстi нормативтiк құқықтық актiнiң жобасын;
15) Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнiң заң жобаларын əзiрлеу орындылығы
мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Заң жобалау жұмысының перспективалық жоспарына
сəйкес болуы туралы қорытындыны;
16) тиiстi сараптамалардың қорытындылары бар инвестициялық ұсыныстарды;
17) техникалық-экономикалық негіздеме əзірлеуді талап етпейтін жобаларды қоспағанда,
бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін, құрылысқа жобалау алды (техникалық-экономикалық негіздемелер) жəне жобалау (жобалау-сметалық)
құжаттаманың мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын, мемлекеттік жоспарлау
жөніндегі уəкілетті органның бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық оң
қорытындысын;
18) жобаны іске асырудың бірінші жылының шығыстарын жоспарлау үшін мемлекеттікжекешелік əріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына берілетін қорытындының немесе жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобасына бизнес-жоспардың жəне тиісті бюджет комиссиясының оң шешімін, жобаны
іске асырудың кейінгі жылдарының шығыстарын жоспарлау үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен қол қойылған жəне тіркелген мемлекеттік-жекешелік
əріптестік шартын;
19) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрі міндетін атқарушының
2016 жылғы 28 қаңтардағы № 129 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13282 болып тіркелген Ақпараттандырудың сервистік моделін
іске асыру қағидаларында белгіленген тəртіппен ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларының қаржылай қамтамасыз етілуін айқындау
бөлігінде осы жобалардың тізбесінің жобасына бюджеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті
органның оң қорытындысы жəне «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
45-бабы 6-тармағының 2) тармақшасына сəйкес ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларына шығыстарды жоспарлау кезінде ақпараттандыру
саласындағы уəкiлеттi орган бекіткен ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді
жобалауға арналған тапсырма;
20) жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттiк инвестицияларды
жоспарлаған жағдайда заңды тұлғалардың стратегиялық даму құжаттарын;
21) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, қаржыландыру көздерін (бюджеттік, қарызға
алынған, меншікті, жəне басқа) көрсетумен іске асырылып жатқан жəне іске асырылуы
жоспарланған инвестициялық жобалары туралы ақпаратты;
22) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге
асырылатын бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесін, ол бойынша
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның оң экономикалық қорытындысын;
23) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №
129 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын
əзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу жəне іске асырылуын бағалау қағидаларына
18-1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша іске асырылған, іске асырылатын жəне іске асырылуы
жоспарланған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің инвестициялық жобалары бойынша
ақпарат;
24) республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi ұсынатын тақырыптар бойынша
зерттеулер жүргiзудің орындылығын қарау жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның
қорытындысын;
25) республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi ұсынатын тақырыптар бойынша
ғылыми зерттеулердiң мемлекеттiк ғылыми жəне ғылыми-техникалық сараптамасының
қорытындысын;
26) мемлекеттік органдардың тақырыптық зерттеулері мен бірлескен зерттеулердің
негізділігі мен тиімділігі бойынша салалық мемлекеттік органдардың қорытындылары;
27) бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң бюджеттiк кредиттеу арқылы iске асыруға ұсынып
отырған бюджеттiк бағдарламалар бойынша бюджеттiк кредиттеудiң орындылығы туралы
мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уəкiлеттi органның қорытындысын;
28) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің ақпараттандыру саласындағы тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға шығыстарды жоспарлау кезінде
ақпараттандыру саласындағы сараптамалық кеңестің қорытындысы;
29) бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсi штат санын ұлғайтуға Мемлекет басшысының не
оның уəкілеттік беруімен Республика Президенті Əкімшілігінің келісімін растайтын құжатты;
30) жекелеген мемлекеттiк қызметтердi көрсетуге, бюджеттiк инвестициялық жобаларды
iске асыруға жəне мемлекеттiк тапсырма мен Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер
палатасының жəне монополияға қарсы органның оң қорытындылары нысанында мемлекеттiң
əлеуметтiк-экономикалық тұрақтылығын жəне (немесе) мемлекеттiң əлеуметтік-мəдени дамуын
қамтамасыз етуге бағытталған басқа да міндеттерді орындауға арналған ұсыныстарды;
31) нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстарды
жоспарлау кезiнде дербес бiлiм беру ұйымдарының қамқорлық кеңестерiнiң шешiмдерiн;
32) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 919 қаулысымен
бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017–2021
жылдарға арналған бағдарламасы бойынша шығыстарды жоспарлау кезінде, Бағдарлама
бағыттары жəне өңірлер бойынша, оның ішінде республикалық бюджеттік бағдарламалар
əкімшілері арасында қаржыландыру лимиттерін жəне қаражат бөлу (қайта бөлу) бойынша
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған бағдарламасын іске асыру мəселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның
қорытындысын;
33) медициналық техниканы сатып алуға арналған шығыстарды жоспарлау кезінде құны
бес милион тенгеден асатын жəне біріздендіруді талап ететін медициналық техниканың
клиникалық-техникалық негіздемесінің сараптамасы, техникалық сипаттамасы жəне құны
бойынша лизинг берушінің қорытындысын;
34) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган жəне мемлекеттік жоспарлау
жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар сұрататын басқа да қажетті ақпаратты қамтиды.
Аса маңызды жəне жедел iске асыруды талап ететiн мiндеттердi iске асыруға бағытталған
бюджеттiк инвестициялар бойынша мынадай құжаттар берiледi:
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жəне (немесе) Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрi тапсырмаларының көшiрмелерi;
жылдар бойынша бөле отырып, жоба құнының негiздемесi жөнiндегi есептеу;
бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң жобаны iске асырудың орындылығына қатысты
қорытындысы;
қажет болған жағдайда бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган сұрататын
басқа да құжаттар.»;
мынадай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:
«15-1. Республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшісі «Ағымдағы əкімшілік шығыстар»
кіші бағдарламасы бойынша жоспарланып отырған ағымдағы əкімшілік шығыстар бойынша
егжей-тегжейлі есептерді жасамайды.
Республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшісі мемлекеттік орган қызметкерлерінің
санын басшы қысқартқан кезде сақталатын қаражатты қоса алғанда, шығыстардың
экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша республикалық бюджеттік
бағдарламалар əкімшісі бөлетін жоспарлы кезеңге белгіленген ағымдағы əкімшілік шығыстар
лимитіне сəйкес «Ағымдағы əкімшілік шығыстар» кіші бағдарламасы бойынша жалпы сома
көрсетілетін мемлекеттік мекемелердің бюджеттік бағдарламалары (кiшi бағдарламалары)
бойынша шығыстардың жиынтық есебі жəне бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің бюджеттік
бағдарламалары (кiшi бағдарламалары) бойынша шығыстардың жиынтық есебі нысандарын
(51 жəне 52-қосымшалары) жасайды.»;
17 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. 111 «Еңбекақы төлеу» ерекшелігі бойынша шығыстардың есептеулері Қағидаларға
2-16-қосымшаларға сəйкес 01-111, 02-111, 03-111, 04-111, 05-111, 06-111, 07-111, 08-111,
09-111, 10-111, 11-111, 12-111, 13-111, 14-111 жəне 15-111 нысандары бойынша жасалады.
Көрсетiлген нысандар бойынша есептеулердi жасаған кезде радиациялық зiлзала
аумақтарында тұрғаны жəне экологиялық қасiрет аймақтарында тұрғаны үшiн қосымша ақы
есептелген кезде «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан
зардап шеккен азаматтарды əлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1992
жылғы 18 желтоқсандағы Заңын жəне «Арал өңiрiндегi экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды əлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1992 жылғы
30 маусымдағы Заңын басшылыққа алған жөн.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 қаулысымен
бекітелген пилоттық органдар үшін мемлекеттік əкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеуге
араналған шығыстардың есебі ерікті нысанда жасалады.
01-111-нысан (2-қосымша) прокуратура органдарының, мемлекеттiк фельдъегерлiк
қызметтiң, құқық қорғау органдарының, өртке қарсы мемлекеттiк қызмет, қылмыстық-атқару
жүйесiнiң, iшкi iстер органдарының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің, экономикалық
тергеу қызметінің, қылмыстық-атқару жүйесі жəне кеден қызметi органдарының қызметшiлерiн,
əскери қызметшiлердi қоспағанда, мемлекеттiк əкiмшiлiк қызметшiлерiнiң еңбекақыларына
арналған шығыстарды есептеуге арналған, олар бойынша тиiсiнше 12-111, 13-111, 14-111 жəне
15-111-нысандар толтырылады. Осы есептеулердi жасаған кезде Қазақстан Республикасы
Президентінің «Мемлекеттік саяси жəне əкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін
бекіту туралы» 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығымен бекітілген санаттары бойынша мемлекеттік саяси жəне əкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізіліміннің 2 бөлімін
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық
органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» 2017
жылғы 16 қазандағы № 646 қбп қаулысын (бұдан əрi - № 646 қбп Қаулы) басшылыққа алған жөн.
02-111-нысан (3-қосымша) мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң, депутаттардың,
судьялардың, судьяларға кандидат тағылымдамадан өтушілердің еңбекақысына жұмсалатын
шығыстарды есептеуге арналған. Есептеуді 02-111-нысан бойынша жасаған кезде № 646 қбп
Қаулыны басшылыққа алған жөн.
№ 646 қбп Қаулыны 03-111, 12-111, 13-11114-111 жəне 15-111-нысандар бойынша есеп
жасаған кезде де басшылыққа алған жөн.
03-111-нысан (4-қосымша) төтенше жəне өкiлеттi елшiлердiң, шет елдегi мекемелер
қызметкерлерiнiң еңбекақысына жұмсалатын шығыстарды есептеуге арналған.
04-111-нысан (5-қосымша) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерi қызметкерлерiнiң
еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.
Осы есептеулердi жасаған кезде «Азаматтық қызметшiлерге, мемлекеттiк бюджет
қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерiне, қазыналық кəсiпорындардың
қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы
31 желтоқсандағы № 1193 қаулысын (бұдан əрi - № 1193 қаулы) басшылыққа алған жөн. Осы
нормативтiк құқықтық актіні 05-111, 06-111, 07-111, 08-111, 09-111, 10-111 жəне 11-111-нысандар бойынша есептеулерді жасаған кезде де басшылыққа алған жөн.
5-қосымша сондай-ақ 132 «Патронатты тəрбиешілерге еңбекақы төлеу» ерекшелігі бойынша шығыстарды есептеу үшін қолданылады. Бұл ретте əлеуметтік аударымдарды жəне
əлеуметтік салықты есептеу ерікті нысанда жасалады.
06-111-нысан (7-қосымша) мемлекеттiк денсаулық сақтау мекемелерi қызметкерлерiнiң
еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.
07-111-нысан (8-қосымша) əлеуметтiк қамитамасыз ету мемлекеттiк мекемелерi
қызметкерлерiнiң еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.
08-111-нысан (9-қосымша) мəдениет жəне мұрағат iсi мемлекеттiк мекемелерi
қызметкерлерiнiң еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.
09-111-нысан (10-қосымша) дене шынықтыру жəне спорт мемлекеттiк мекемелерi
қызметкерлерiнiң еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.
10-111-нысан (11-қосымша) мемлекеттiк бiлiм, жоғары бiлiм жəне ғылым, денсаулық сақтау,
əлеуметтiк қамсыздандыру, мəдениет жəне мұрағат iсi, дене тəрбиесi жəне спорт мекемелерін,
құқық қорғау органдарын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін қоспағанда,
басқа мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң еңбекақыларына арналған шығыстарды
есептеуге арналған.
11-111-нысан (12-қосымша) мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерінің еңбекақыларына
арналған шығыстарды есептеуге арналған.
11 жəне 12-қосымшалар сондай-ақ 131 «Техникалық персоналға еңбекақы төлеу» ерекшелігі
бойынша шығыстарды есептеуге қолданылады. Осы есептелерді жасаған кезде № 1193
қаулыны басшылыққа алған жөн.
12-111-нысан (13-қосымша) прокуратура органдары қызметкерлерінің (Қазақстан
Республикасының Бас əскери прокуратурасы, округтар, гарнизондар мен əскерлер əскери
қызметшiлерiн қоспағанда, олар бойынша 13-111-нысан толтырылады) жалақыларына
арналған шығыстарды есептеуге арналған.
13-111-нысан (14-қосымша) iшкi iстер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет,
экономикалық тергеу қызметі, құқық қорғау органдары, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет,
мемлекеттiк фельдъегерлiк қызмет, қылмыстық-атқарушы жүйесi органдары қызметкерлерiнiң
еңбекақысына арналған шығыстарды есептеуге арналған.
35-бағанда 14-қосымша қызмет атқарудың ерекше жағдайлары үшiн үстемақы алатын
құқық қорғау органдары, өртке қарсы мемлекеттiк қызмет, мемлекеттiк фельдъегерлiк қызмет,
қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерінің саны көрсетiледi, ал 36-бағанда қызмет атқарудың
ерекше жағдайлары үшiн төленетiн үстемақы сомасы көрсетiледi. Қызмет атқарудың ерекше
жағдайлары үшiн төленетiн үстемақының жалпы сомасы лауазымдық жалақының жалпы
сомасының 15 пайызынан жоғары болмауға тиіс.
14-111-нысан (15-қосымша) əскери қызметшiлерге еңбекақы төлеуге арналған шығыстарды
есептеуге арналған.
35-бағанда 15-қосымшада қызмет атқарудың ерекше жағдайлары үшiн үстемақы алатын
əскери қызметшiлердiң саны, ал 36-бағанда қызмет атқарудың ерекше жағдайлары үшiн
үстемеақының сомасы көрсетiледi. Қызмет атқарудың ерекше жағдайлары үшiн төленетiн
үстемақының жалпы сомасы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі үшiн
лауазымдық еңбекақылар бойынша жалпы соманың 25 пайызынан жоғары болмауға, басқа
органдар үшiн – 15 пайыздан жоғары болмауға тиіс.
12-111, 13-111, 14-111-нысандары бойынша еңбекақы төлеуге арналған шығыстарды
есептеу кезінде «Қазақстан Республикасының əскери қызметшілері, құқық қорғау органдары,
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi өртке қарсы қызмет органдары мен
прокуратура органдарының қызметкерлері лауазымдарының санаттары бойынша тізілімдерін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы № 1283 қбп
Жарлығын жəне № 646 қбп Қаулыны басшылыққа алған жөн.
15-111-нысаны (16-қосымша) жедел əскери қызмет əскери қызметшiлерiнiң лауазымдық
жалақысы бойынша шығыстарды есептеуге арналған.»;
18 жəне 19 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«18. 01-112-нысаны (17-қосымша) қосымша ақшалай төлемдер шығындарын есептеуге
арналған.

ы

Нысан
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана»
атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған көп балалы аналарға мемлекеттік жəрдемақыны тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету
бизнес-процестерінің анықтамалығы

117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
127 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
128 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық
округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
120 «Облыс əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 096 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау»;
397 «Астана қаласының инвестициялар жəне даму басқармасы» бюджеттік бағдарламалар
əкімшісі бойынша:
005 «Астана қаласының инновация қызметінің дамуын камтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«005 Астана қаласының инновациялық жəне инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының
экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымында:
110 «Жалақы» кіші сыныбында:
111 «Еңбек ақы» ерекшелігі бойынша:
«Шығындардың тізбесі» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары
қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары, «Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған
барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы №646қбп жəне «Мемлекеттiк
əкімшілік қызметшiлерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір мəселелері туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №939 қаулыларымен
белгіленген əскери жəне арнаулы атақтар бойынша жалақылар, қосымша ақылар мен
үстемеақылар; «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын
ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кəсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы
төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №
1193 қаулысымен белгіленген азаматтық қызметшілердің лауазымдық жалақылары, қосымша
ақылары мен үстемеақылары; 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Еңбек кодексіне сəйкес мерзімнен тыс жұмысқа, түнгі уақыттағы, мереке күндері мен демалыс күндеріндегі жұмыстарға ақы төлеу, жыл сайынғы ақысы төленетін еңбек демалысының
пайдаланылмаған күндеріне өтемақы төлемдері, лауазымдарды бірлесіп атқарғаны (қызмет
көрсету аймағының кеңеюі) немесе уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындағаны
үшін қосымша ақы.»;
112 «Қосымша ақшалай төлемдер» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне берiлетiн ынталандыру, көтермелеу
сипатындағы, сондай-ақ мемлекеттiк мекеме басшысының шешiмi бойынша қосымша жұмыс
iстегенi үшiн ақшалай төлемдер, бонустар. Жеке табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы
қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары жəне басқа ұстаулар.»;
«Шығындардың тізбесі» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Саяси жəне əкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшiлердiң, судьялардың, алыс жəне таяу
шет елдердегi Қазақстан Республикасының Төтенше жəне Өкiлеттi Елшiлерiнiң, Қазақстан
Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң шет елдердегi мекемелерi қызметкерлерiнiң, əскери
қызметшiлердiң, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің, құқық қорғау органдары,
мемлекеттiк өртке қарсы қызметi мен прокуратура органдары қызметкерлерiнiң қосымша
ақшалай төлемдерi: қаржыландыру жоспары бойынша тиісті органды ұстауға көзделген
қаражатты үнемдеу есебінен мемлекеттік орган басшысының шешімі бойынша белгіленген
лауазымдық жалақыларға үстемеақылар; мемлекеттiк органдар орталық аппараттарының
əкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшiлерiне бiржолғы ақшалай сыйақылар.
Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарына сыйлықақы беруді бюджеттік
бағдарламаны (кіші бағдарламаны) қаржыландыру жоспары бойынша Қазақстан
Республикасының Парламентін ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен Қазақстан
Республикасы Парламенті палаталарының төрағалары дербес жүзеге асырады.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық
маңызы бар қалалардың) мəслихат хатшыларына сыйлықақы беруді бюджеттік бағдарламаны
(кіші бағдарламаны) қаржыландыру жоспары бойынша мəслихат аппаратын ұстауға
көзделген қаражатты үнемдеу есебінен тиісті мəслихат сессияларының төрағалары Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен дербес жүзеге асырады.
Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлерге
сыйлықақы беру, біржолғы ақшалай сыйақылар төлеу орган басшысының не осы органдардың
қызметкерлерін лауазымға тағайындауға жəне лауазымынан босатуға құқығы бар лауазымды
тұлғаның шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен
жүзеге асырылады.
«Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне
ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы
16 қазандағы №646қбп қаулысымен белгіленген бiржолғы ақшалай сыйақылар.
«Мемлекеттiк əкімшілік қызметшiлерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №
939 қаулысымен белгіленген бонустар төлеу.»;
120 «Жұмыс берушiлердiң жарналары» кіші сыныбында:
124 «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы ерекшелік бойынша «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы Заңына сəйкес əлеуметтiк
медициналық сақтандыру қорына міндетті əлеуметтiк медициналық сақтандыруға аударымдар жəне əлеуметтiк медициналық сақтандыру қорына міндетті əлеуметтiк медициналық
сақтандыруға аударымдарды уақтылы жəне (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұл
көрсетіледі.»;
130 «Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жəне шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару»
кіші сыныбында:
135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік мекемелер əлеуметтік салық бойынша бюджетке жүргізетін аударымдар,
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдар, уақытша жұмысқа
қабілетсіздігі бойынша жəрдемақылар төлеу. Осы ерекшелік бойынша сондай-ақ міндетті
кəсіптік зейнетақы жарналары, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары жəне
əлеуметтiк медициналық сақтандыру қорына міндетті əлеуметтiк медициналық сақтандыруға
аударымдарды уақтылы жəне (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұл көрсетіледі.»;
150 «Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу» кіші сыныбында:
159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағанының орыс тіліндегі мəтініне өзгерістер енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін
өзгермейді;
160 «Басқа да ағымдағы шығындар» кіші сыныбында:
169 «Өзге де ағымдағы шығындар» ерекшелігі бойынша:
«Шығындардың тізбесі» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Əскери қызметшілерді, арнаулы мемлекеттiк органдардың, iшкi iстер органдарының, қаржы
полициясының қызметкерлерiн, арнаулы атағы мен сыныптық шені, сондай-ақ нысанды киім
киіп жүру құқығы жойылған адамдарды жəне сотталғандарды жерлеуге арналған шығындар;
халықты əлеуметтiк қорғау органдарының мектеп-интернаттарының қамқорындағыларды
жерлеуге арналған шығындар;
өкілдік шығындар;
жеке табыс салығын уақтылы аудармағаны үшiн өсiмпұл, айыппұл;
мiндеттi зейнетақы жарналарын уақтылы төлемегенi үшiн өсiмпұл;
айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы, комиссиялық төлемдер, кiру жарналары;
қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн төленетiн төлемақы, мемлекеттiк баж, салық жəне
бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер, олар бойынша өсiмпұл жəне айыппұлдар
(121-ерекшелiгі бойынша төленетiн əлеуметтiк салықтан басқа);
саяси партиялардың қызметiн қаржыландыру.
сайлаулар өткiзу:
кандидаттардың мемлекеттiк бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлеуi;
кандидаттардың сайлау алдындағы көпшiлiк iс-шаралар өткiзуi жəне үгiттеу материалдарын шығаруы;
кандидаттардың көлiктiк шығындары (көлiк жалдау, жанар-жағармай материалдары);
заңнамалық актiлерге сəйкес мəдени, спорттық жəне басқа да iс-шаралардың жеңiмпаздары
мен қатысушыларына жүлделер, естелiк сыйлықтар, ақшалай сыйақылар, қызметкерлерге,
жеке тұлғаларға, басқа да ақшалай төлемдер;
бостандығын шектеу, қамау немесе бостандығынан айыру түрiнде жазасын өтеуден босатылатын тұлғалар үшiн тұратын жерiне дейiн жол жүру билеттерiн сатып алу;
мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерінің iссапар шығыстарынан басқа, көшпелі iс-шаралар
өткізуге байланысты шығындар (жол жүру, тұру, тамақтану); облыстық (республикалық маңызы
қаланың, астананың) жинақтау пункттерінде əскерге шақырылғандарды тамақтандыру бойынша шығындар;
мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы шеңберiнде оқитындардың жекелеген санаттарына
демалыс кезеңiнде жеңiлдiкпен жүруiн өтеуге арналған шығыстар; «Үздік орта білім беру
ұйымы» грантын беру;
«Бизнестің жол картасы 2020» Бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлік субъектілеріне
мемлекеттік гранттар беру;
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң қорын толықтыру мен ұстауға, Қазақстан
Республикасы Тұңғыш Президентi-Елбасының жеке кiтапханасы мен жеке мұрағатын сақтауға
жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру;
автокөлік құралдарын міндетті техникалық тексеру бойынша шығындар;
Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығымен
бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді жəне ғылымды дамытудың 2016 - 2019
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберiнде Қазақстанның жоғарғы оқу орындарына шетелдік мамандарды тартуға арналған шығыстар;
инновациялық гранттарды беру;
басқа ерекшелiктер бойынша жiктелмейтiн өзге де шығыстар.»;
330 «Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер»
кіші сыныбында:
331 «Субвенциялар» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың бюджеттерiне, облыстық бюджеттен аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне, аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттерінен аудандық маңызы
бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттеріне берiлетiн субвенциялар.»;
332 «Бюджеттiк алып қоюлар» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінен
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне, аудандық (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттерінен облыстық бюджетке, облыстық бюджеттен жəне республикалық
маңызы бар қала, астананың бюджеттерiнен республикалық бюджетке алынатын бюджеттiк
алып қоюлар.»;
339 «Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер»
ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Бюджеттердiң 331-338-ерекшелiктері бойынша жiктелмейтiн əр түрлi деңгейлерi
арасындағы трансферттер.»;
430 «Дамуға бағытталған күрделі шығындар» кіші сыныбында:
432 «Жолдар салу» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Күрделі жөндеуден басқа жолдарды салуға, реконструкциялауға арналған шығындар.»;
510 «Iшкi бюджеттiк кредиттер» кіші сыныбында:
511 «Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған бюджеттік кредиттерді
қоспағанда, жергілікті атқарушы органдарға бюджеттік кредиттер» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған бюджеттік кредиттерді
қоспағанда, жергілікті атқарушы органдарға, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкімдерінің аппараттарына бюджет қаражатын қайтарымды негiзде беру.»;
512 «Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға жергілікті атқарушы органдарға
бюджеттік кредиттер» ерекшелігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған бюджеттік кредиттерді
жергілікті атқарушы органдарға, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық
округтер əкімдерінің аппараттарына бюджет қаражатын қайтарымды негiзде беру.».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А.
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесінің қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу
үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпараттық
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына
жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастырылуын қамтамасыз етсін;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

ымд р

(Соңы. Басы 21-бетте)
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана»
атағын алған, І жəне ІІ дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған көп балалы
аналарға мемлекеттік жəрдемақыны тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету
регламентіне 2-қосымша
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(Соңы. Басы 22-бетте)
кестенiң жалғасы
кестенiң жалғасы

Экологиялық апат аймақтарында тұрғаны үшiн коэф.
Қосымша ақы алатын мемлекеттiк
Бiр айдағы
Сомасы (бағ. жалақының
қызметшiлердiң саны
7+бағ 29/12)./4
жиыны
оның
бағ. х (бағ.18 бағ.7 + бағ.9
оның
оның
iшiнде
х 1,5+ бағ.19
жалпы iшiнде 1,5 iшiнде 1,3
+ бағ.16 +
1,2 коэф. х 1,3+ бағ.20
саны
коэф.
коэф. бойбағ.21
бойынх1,2)
бойынша
ынша
ша
17
18
19
20
21
22
бiрл.
бiрл.
бiрл.
бiрл.
мың теңге
мың теңге

Бiр
жылдағы
жалпы
еңбек ақы
сомасы
12х бағ.22
23
мың теңге

Подполковник, I дəрежелi капитан, аға
III дəрежелі генерал-майор, III сыныпты
əдiлет кеңесшiсi
мемлекеттiк əдiлет кеңесшiсi
Қосымша ақы сомаҚосымша ақы сомасы 22-бағ.х базалық
сы 25-бағ.х базалық
Саны Коэф.
Саны
Коэф.
лауазымдық жалақы
лауазымдық жалақы х
х 23-бағ.
26-бағ.
22
23
24
25
26
27
бiрл
мың теңге
бiрл
мың теңге

Санат бойынша жиыны
Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/
мемлекеттiк мекеме басшысы __________ _______________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы ______________ _________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер/ қаржы-экономикалық
бөлімінің бастығы _____________ _______________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 8 ақпандағы №150 бұйрығына 2-қосымша
Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 3-қосымша 02-111-нысан

11

12

13
мың
бiрл. бiрл. бiрл. бiрл. бiрл. бiрл.
теңге

43

44

3

____
жылға
арн.
есеп

Қосымша ақы сомасы 34-бағ.х базалық
лауазымдық жалақы х
35-бағ.

Саны

Бiр жылғы жалақының
жиыны 51-бағ.х12

Бiр айдағы жалақының
жиыны (6-бағ.+37-бағ+44бағ.+49-бағ.+50)

Өзге де үстемеақылар
(құпия)

Сомасы (лауазымдық
жалақы х1,5 х 46-бағ.+
1,3 х 47-бағ.+1,2х 48бағ.)/1000
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Жоспар

Сомасы

___ж.

___ж.

Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/
мемлекеттiк мекеме басшысы_______________ ___________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер/ қаржы-экономикалық
бөлімінің бастығы _____________ _______________________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 8 ақпандағы №150 бұйрығына 6-қосымша
Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 54-қосымша
Базалық шығыстар мен жаңа бастамаларға арналған шығыстарды қамтитын
ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар мен бюджеттiк даму бағдарламалары бойынша
шығыстардың жиынтық кестесi
Кодтар
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|

Жоспарлы кезеңi
Деректің түрi
Функционалдық топ
Бағдарламалардың əкiмшiсi
Мемлекеттiк мекеме

15
мың
теңге

Жоспарланатын
жоспарлы кезеңнiң
1-шi жылы

Жоспарланатын
жоспарлы кезеңнiң
2-шi жылы

Жоспарланатын
жоспарлы кезеңнiң
3-шi жылы

4

5

6

7

Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/
мемлекеттiк мекеме басшысы _______________ _________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер/қаржы-экономикалық бөлімінің бастығы __________ ______________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 8 ақпандағы №150 бұйрығына 7-қосымша
Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 54-1-қосымша
Базалық шығыстар мен жаңа бастамаларға арналған шығыстарды қамтитын
ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар (кіші бағдарламалар) мен бюджеттiк даму
бағдарламалары (кіші бағдарламалары) бойынша шығыстардың жиынтық кестесi
Кодтар
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|

Жоспарлы кезеңi
Функционалдық топ
Бағдарламалардың əкiмшiсi
Мемлекеттiк мекеме
Атауы

Алдағы жоспарлы кезең
Алдағы жоспарлы кезеңнiң 1-шi
жылы

кестенiң жалғасы
Сыныптық шен үшiн үстемақы
Подполковник, II дəрежелi капитан,
əдiлет кеңесшiсi
Қосымша ақы сомаҚосымша ақы сомасы 16-бағ.х базалық
сы 19-бағ.х базалық
Саны Коэф.
лауазымдық жалақы
лауазымдық жалақы
х 17-бағ.
х 20-бағ.
18
19
20
21
мың теңге
бiрл
мың теңге

3

1
Жиыны (мың теңге)
оның iшiнде

2

3

4

Жоспарланатын
жоспарлы кезені

5

6

Жоспарланатын
жоспарлы
кезеңнiң 3-шi
жылы

9
10 11 12
13 14
мың
мың
бiрл
бiрл
теңге
теңге

Қосымша ақы сомасы 10-бағ.х
базалық лауазымдық жалақы х 11-бағ.

Коэф.

Саны

Қосымша ақы сомасы 10-бағ.х
базалық лауазымдық жалақы х 11-бағ.

Коэф.

Саны

Қосымша ақы сомасы 7-бағ.х базалық
лауазымдық жалақы х 8-бағ.

Коэф.
8

2

Жоспарланатын
жоспарлы
кезеңнiң 1-шi
жылы
Жоспарланатын
жоспарлы
кезеңнiң 2-шi
жылы

7

мың теңге бiрл

1
Жиыны (мың теңге)
оның iшiнде
1) ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар,
барлығы
олардың iшiнде:
базалық шығыстар, барлығы
оның iшiнде бюджеттiк бағдарламалар бойынша
жаңа бастамаларға арналған шығыстар,
барлығы
оның iшiнде бюджеттiк бағдарламалар бойынша
2) бюджеттiк даму бағдарламалары, барлығы
олардың iшiнде:
базалық шығыстар, барлығы
оның iшiнде бюджеттiк бағдарламалар бойынша
жаңа бастамаларға арналған шығыстар,
барлығы
оның iшiнде бюджеттiк бағдарламалар бойынша

Жоспарланатын жоспар кезені

Алдағы жоспарлы
кезеңнiң 3-шi жылы

Алдағы жоспарлы кезең
Алдағы жоспарлы
кезеңнiң 2-шi жылы

Атауы

Алдағы жоспарлы кезеңнiң 2-шi
жылы

6

Саны

Бiр айдағы лауазымдық жалақы (4-баған
(бұдан əрі – бағ.) х базалық лауазымдық
жалақы х 5-бағ.)/1000

Коэффициенттер (бұдан əрі – коэф.)

Штат бiрлiктерiнiң саны

1 2 3
4
5
Өлшем бiрлiгi
бiрл
(бұдан əрі – бірл.)
Бiр жылға
дейiн
1-ден 2-ге
дейiн
2-ден 3-ке
дейiн
3-тен 5-ке
дейiн
5-тен 7-ге
дейiн
7-ден 9-ға
дейiн
9-дан 11-ге
дейiн
11-ден 14ке дейiн
14-тен 17ге дейiн
17-ден 20ға дейiн
20 жылдан
жоғары

___ж.

1. Барлығы,
оның iшiнде
Функционалдық
топ
Бағдарлама
Кіші бағдарлама

Сыныптық шен үшiн үстемеақы

Лауазымдар атауы

5

29
мың теңге

Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/
мемлекеттiк мекеме басшысы ____________ _______________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер/ қаржы-экономикалық
бөлімінің бастығы _____________ ______________________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 23 ақпан

№279

Астана қаласы

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының
қызмет түрлерін жүзеге асыру қағидаларын, сондай-ақ ол
сатып алатын (сатып алған) активтер мен талап ету
құқықтарына қойылатын талаптарды бекіту туралы
«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сəуірдегі № 387 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлiгi туралы ереженің 16-тармағынның 147) тармақшасына
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының қызмет түрлерін жүзеге асыру
қағидалары осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;
2) «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы сатып алатын (сатып алған) активтер
мен талап ету құқықтарына қойылатын талаптар осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджеттік кредиттеу, Қазақстан
Республикасының Ұлттық қоры жəне қаржы секторы мəселелері бойынша өзара іс-қимыл
департаменті (Д.О. Темірбеков) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкіне енгізу үшін жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шараларды
орындау туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін
қолданысқа енгізіледі жəне 2017 жылғы 11 наурыздан бастап туындайтын қатынастарға
қолданылады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 23 ақпандағы №279 бұйрығына 1-қосымша

мың.теңге

Алдағы жоспарлы кезеңнiң 3-шi
жылы

27
28
мың
мың теңге
теңге

бiрл.

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы сатып алатын (сатып алған)
активтер мен талап ету құқықтарына қойылатын талаптар

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Сомасы
Мəлімделген
қаржыландырудын бюджеттік
бағдарламалардың
нəтижелері көрсеткіштеріне
қол жеткізуге ықпалын сипаттау

Бiр айдағы
Бір
негізгі
жалақының
жылдағы
жиыны
негізгі
6-бағ.+ 13-бағ.+ жалақының
жиыны 2818-бағ.+
20-бағ.+22-бағ.+ бағ. х 12
25-бағ.+ 27-бағ.

Прокуратура органдары қызметкерлерiнiң еңбекақысына арналған
шығыстарды есептеу
Кодтары
Жылы
|_______________________|
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп) |_______________________|
Функционалдық топ
|_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi
|_______________________|
Мемлекеттiк мекеме
|_______________________|
Бағдарлама
|_______________________|
Ерекшелiк
|_______________________|

Лауазымдар санаты

52
мың
теңге

Мемлекеттік кірістер органдарының
қызметкерлеріне жəне Қазақстан
Республикасы Инвестициялар жəне
даму жəне əділет министрлігінің
құрылымдық бөлімшелерінің
қызметкерлеріне лауазымдық
айлықақыларына біржолғы
ақшалай сыйақылар мен
үстемеақылар

Мəлімделген
қаржыландырудын бюджеттік
бағдарламалардың
нəтижелері көрсеткіштеріне
қол жеткізуге ықпалын сипаттау
Сомасы
Мəлімделген
қаржыландырудын бюджеттік
бағдарламалардың
нəтижелері көрсеткіштеріне
қол жеткізуге ықпалын сипаттау

Атауы

22
мың
теңге

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 13-қосымша 12-111-нысан

17

50
51
мың мың
теңге теңге

|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|
|_______________________|

Алдағы жоспарлы
кезеңнiң 1-шi жылы

26

Сумма

Сомасы
(АЕКх(х23бағ.+ х24бағ/1000
25
мың
теңге

Коэф.

49
мың теңге

Бюджеттiк бағдарламалардың жиынтық тiзбесi
Кодтары
Жоспарлы кезеңi
|_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi
|_______________________|

Сомасы

Қосымша ақы алатын мемлекеттiк
қызметшiлердiң
саны

Сомасы

20
21
мың
бiрл.
теңге

бiрл.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 8 ақпандағы №150 бұйрығына 3-қосымша

16
бiрл

48
бiрл

4

___ ж. жоспарын нақтылау

19

Арнайы атақтар
үшiн

Санат бойынша жиыны*
Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/
мемлекеттiк мекеме басшысы _______________ _________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы ______________ ________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер/ қаржы-экономикалық
бөлімінің бастығы _____________ _____________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Ескерту:* əрбiр санат бойынша толтырылады;
** Жалақыны көтерілген жағдайда толтырылады.

Саны

Коэф.

47
бiрл

мың.теңге

Кассалық шығыстар

18
мың теңге

Қосымша
қызметақы
алатын
мемлекеттік
қызметшілер
саны

Мөлшері
24
коэфф.

Жылдар
мен арнаулы қызмет
өтiлi

оның iшiнде
1,2 коэф. бойынша

46

оның iшiнде
1,3 коэф. бойынша

45

Кодтары
Жылы
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)
Функционалдық топ
Бағдарламалардың əкiмшiсi
Мемлекеттiк мекеме
Бағдарлама
Ерекшелiк
Қосымша ақшалай төлемдер

1
2
Өлшем
мың.теңге
бiрлiгi

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 23 ақпандағы №279 бұйрығына 2-қосымша

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

Санат бойынша жиыны*
Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/
мемлекеттiк мекеме басшысы ____________ _____________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы ____________ ___________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер/ қаржы-экономикалық
бөлімінің бастығы _____________ ______________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Ескерту: Əрбiр санат бойынша толтырылады

кестенiң жалғасы

Үстеме
алатын
мемлекеттiк
қызметшiлердiң саны

оның iшiнде
1,5 коэф. бойынша

оның iшiнде 1,5 коэф.
бойынша
оның iшiнде 1,25 коэф.
бойынша
оның iшiнде 1 коэф. бойынша
Сомасы (АЕКх(2х39бағ+1,75х40-бағ.+1,5х41бағ.+1,25х42-бағ+1х43бағ)/1000
42

Iс жүзiндегi шығыстар

17
бiрл.

Сыныптық
шенi үшiн
Қосымша ақы алатын мемлекеттiк
қызметшiлердiң
саны

Сомасы
(лауазымдық
жалақы х(1,5х15бағ.+1,3х16бағ+1,25х17бағ.))/1000

жалпы саны

оның iшiнде
1,5 коэффицент бойынша
оның iшiнде
1,3 коэффицент бойынша
оның iшiнде
1,2 коэффицент бойынша
16
бiрл.

23

40

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 53-қосымша

№646 қбп Қаулымен көзделген Əскери атақтары бойүстемелер
ынша жалақы

бiрл.

39

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 8 ақпандағы №150 бұйрығына 5-қосымша

Қосымша ақыла
Экологиялық апат аймақтарында тұрғаны үшiн
коэффициент
Қосымша ақы алатын мемлекеттiк
қызметшiлердiң саны

15

38

бiрл бiрл бiрл

Орталық атқарушы органның
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _________ __________________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _________ _____________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер/ қаржы-экономикалық
бөлімінің бастығы _____________ ______________________________________
(қолы) (аты-жөні (болған жағдайда))

кестенiң жалғасы

14

37
мың
теңге

Қосымша ақшалай төлемдерiң шығындарын есептеу

Бiр жылға дейiн
1-ден 2-ге дейiн
2-ден 3-ке дейiн
3-тен 5-ке дейiн
5-тен 7-ге дейiн
7-ден 9-ға дейiн
9-дан 11-ге
дейiн
11-ден 14-ке
дейiн
14-тен 17-ге
дейiн
17-ден 20-ға
дейiн
20 жылдан
жоғары

бiрл. бiрл.

36
мың
теңге

Барлығы (
бағ.6=бағ.4+бағ.5)

оның iшiнде 1 коэф.
бойынша

10

41

Бiр жылдағы
лауазымдық
жалақының сомасы
сыйлықақы (бағ.2
х 3)х2

оның iшiнде 1,25 коэф.
бойынша

9

35

Экологиялық апат аймақтарында
тұрғаны үшiн коэффициент
Қосымша ақы алатын мемлекеттiк
қызметшiлердiң саны

бiрл бiрл бiрл мың теңге бiрл бiрл

Лауазымдарсанаты

оның iшiнде 1,5 коэф.
бойынша

8

34
бiрл

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 17-қосымша 01-112-нысан

Сомасы (АЕКх(2х8-бағ.+1,75х9бағ+х1,5 х9-бағ+1,5х10бағ+1,25х11-бағ+1х12 бағ))/1000

оның iшiнде 1,75 коэф.
бойынша

7

33
мың
теңге

5-тарау. Өзге де ережелер
18. Қордың «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы
31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 5-1-бабының 2-тармағында көзделген
жəне осы Қағидалармен белгіленбеген қызмет түрлерін жүзеге асыру тəртібі Қордың ішкі
құжаттарымен айқындалады.

1) ағымдағы бюджеттiк
бағдарламалар (кіші
бағдарламалар),
барлығы
олардың iшiнде:
базалық шығыстар,
барлығы
оның iшiнде бюджеттiк
бағдарламалар (кіші
бағдарламалар) бойынша
Жаңа бастамаларға
арналған шығыстар,
барлығы
оның iшiнде бюджеттiк
бағдарламалар (кіші
бағдарламалар) бойынша
2) бюджеттiк даму
бағдарламалары
(кіші бағдарламалар),
барлығы
олардың iшiнде:
базалық шығыстар,
барлығы
оның iшiнде бюджеттiк
бағдарламалар (кіші
бағдарламалар ) бойынша
Жаңа бастамаларға
арналған шығыстар,
барлығы
оның iшiнде бюджеттiк
бағдарламалар (кіші
бағдарламалар) бойынша

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 23 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16417
болып енгізілді.

Бiр айдағы
лауазымдық
жалақының сомасы (7
баған (бұдан əрі – бағ.).
01-111 нысаннан)
Жалақының ұлғаюы
(29 бағ. 01-111 нысаннан)/12 (жыл сайын )

бiрл.

6
мың
теңге

жалпы саны

5

оның iшiнде 2 коэф.
бойынша

Көтерілетін коэф.**

4

32

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 8 ақпандағы №150 бұйрығына 4-қосымша

Қосымша ақылар
Радиациялық қауiп-қатер аумақтарында
тұрғаны үшiн қосымша еңбекақы
Қосымша ақы алатын
мемлекеттiк қызметшiлердiң
саны

Бiр айдағы лауазымдық жалақы (3-баған
(бұдан əрі – бағ.) х лауазымдық жалақы
х түзету.коэф.х 4-бағ.х бағ.5)/1000

Штат бiрлiктерiнiң саны
3

Коэффициенттер (бұдан əрі – коэф.)

Лауазымдар атауы

Саяси мемлекеттiк қызметшiлердiң, депутаттардың, судьялардың
еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеу
Кодтары
Жылы
|_______________________|
Деректер түрi (болжам, жоспар, есеп)
|_______________________|
Функционалдық топ
|_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi
|_______________________|
Мемлекеттiк мекеме
|_______________________|
Бағдарлама
|_______________________|
Ерекшелiк
|_______________________|

1
2
Өлшем бiрлiгi (бұдан
əрі – бірл.)

31
бiрл

кестенің жалғасы

Ескерту:
* Əрбiр санат бойынша толтырылады;
** Жалақыны көтерілген жағдайда толтырылады;
*** 24, 25, 26, 27 жолдары тек қана арнаулы атақтар мен сыныптық шендері бар тұлғалар
бойынша «Арнаулы атақтарды жəне сыныптық шендерді иелену, сондай-ақ нысанды
киім киіп жүру құқықтары жойылған адамдарға зейнеткерлікке шыққан кезде əлеуметтік
қамсыздандыруды, барлық жеңілдіктер мен артықшылықтарды сақтау қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 1597 қаулысына
сəйкес толтырылады, егер мемлекеттік əкімшілік қызметшінің атқаратын лауазымы бойынша
белгіленген үстемеақылар мен қосымша ақыларды ескере отырып, есептелген еңбекақы
тұрғын үйді ұстауға жəне коммуналдық төлемдерді төлеуге белгіленген ақшалай үлес пен
ақшалай өтемақының бұрын алып отырған сомасынан төмен болған жағдайда еңбекақыдағы
тиісті айырма төлеу талап етілген жағдайда нысандық киімді кию жойлған.

Жылдармен
мемлекеттiк
қызмет өтiлi

Саны

30
мың
теңге

оның iшiнде 1,75 коэф.
бойынша

29

жалпы саны

28
бiрл

Коэф.
Қосымша ақы сомасы 31-бағ.х базалық
лауазымдық жалақы х
32-бағ.

30
мың
тенге

жалпы саны

29

Жылдық жалақының
барлығы (бағ.28х12+ бағ.29)

28
мың
тенге

Коэф.

27
мың тенге

Қосымша ақы сомасы 28-бағ.х базалық
лауазымдық жалақы х
29-бағ.

26
мың тенге

Саны

25
мың тенге

Жалақының ұлғаюы

24

Айлық жалақының
барлығы (бағ.22 + бағ.26)

Штаттық бірліктің
саны

Айлық коммуналдық
Айлық жалақының Жылдық айлық
қызметке төлемді жəне
айырмашылығы
жалақының
тұрғын-үйді ұстауға
(бағ.25 - (бағ.22 + айырмашылығы
тіркелген ақшалай үлес
бағ.29/12)
(бағ.26 х 12)
жəне ақшалай өтемақы

Армия генералы,
жоғары сыныпты мемлекеттiк
əдiлет кеңесшiсi

Сыныптық Генерал полковник, I сышен үшiн ныпты мемлекеттiк əдiлет
үстемақы
кеңесшiсi

Радиациялық
қауiп-қатер
аумақтарында
тұрғаны үшiн
қосымша
еңбекақы
Қосымша
ақы алатын
мемлекеттiк
қызметшiлердiң
саны
оның iшiнде 2 коэф. бойынша

Сыныптық шен үшiн үстемақы

кестенiң жалғасы
Арнаулы атақтарды жəне сыныптық шендерді иелену құқығы бар
тұлғалардың жалақысының айырмашылығы, сондай-ақ нысандық
киім киіп жүру жойылған ***

бір

Бiр айдағы сыныптық шендер үшiн үстеме
ақылардың жиыны (9-бағ.+ 12-бағ.+ 15-бағ+ 18 бағ.+ 21
бағ. + 24 бағ.+ 27 бағ.+ 30-бағ. + 33-бағ. + 36-бағ)

кестенiң жалғасы

7

23

«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының қызмет түрлерін жүзеге
асыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының қызмет түрлерін жүзеге
асыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне
банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
əзірленді жəне «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының (бұдан əрі – Қор)
Заңның 5-1-бабының 2-тармағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру тəртібін белгілейді.
2. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) активтер – мүлік, акциялар жəне (немесе) заңды тұлғалардың капиталына қатысу
үлестері, Қор сатып алатын (сатып алған) кредиттер/қарыздар бойынша талап құқықтары;
2) баланстық құн – ол бойынша актив, оның ішінде құқық талабы сатушының балансына
есепке алынатын құн (негізгі борыштың, есептелген сыйақының, тұрақсыздық айыбының
(айыппұлдың, өсімпұлдың), сыйлықақының немесе халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) ескерілген дисконттың
жиынтық құны);
3) сатушы – одан Қор активтерді сатып алатын (сатып алған) банк немесе бұдан бұрын
банк болып табылған заңды тұлға;
4) талап ету құқықтары – банктерден жəне бұдан бұрын банк болып табылған заңды
тұлғалардан сатып алынатын (сатып алынған) кредиттер/ қарыздар бойынша талап ету
құқықтары;
5) шарт – нысанасы Қордың активтерді сатып алуы болып табылатын Қор мен банктің
арасында, сондай-ақ Қор мен бұдан бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның арасында
жасалатын шарт;
6) шартты қаржыландыру – Қордың банктің қаржыландыру талаптары мен шарттарын
міндетті түрде орындауын көздейтін банктік салым шартының талаптарымен банкте ақша
орналастыру түрінде екінші деңгейдегі банкке (бұдан əрі – банк) қаржы ресурстарын беруі.
2-тарау. Активтерді сатып алу
3. Қордың активтерді сатып алуы олардың «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік
қоғамының сатып алатын (сатып алған) активтері мен талап ету құқықтарына қойылатын талаптарда белгіленген өлшемшарттарға сəйкес болуы шартымен жүргізіледі.
4. Қордың активтерді банктер жəне бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан ғана
сатып алуды жүзеге асыруы мүмкін.
5. Қор сатып алатын активтердің құны мынадай тəсілдердің біреуімен:
1) бағалау қызметінің субъектісі не Қордың ішкі құжаттарымен белгіленетін талаптарға сай
келетін дисконтты қолдана отырып, бағалау қызметінің субъектісі;
2) баланстық құн бойынша не Қордың ішкі құжаттарына сəйкес шартта айқындалған күнге
дисконтты қолдана отырып, баланстық құн бойынша;
Сатып алынатын активтердің құнын айқындау тəсілін Қордың ішкі құжаттарының талаптарына сəйкес Қор таңдайды.
6. Сатып алынатын активтерді қамтамасыз ету құрамында өндірістік мүліктік кешендер,
жабдық жəне технологиялық желілер, аяқталмаған құрылыс объектілері түрінде кепіл мүлкі
болған жағдайда бағалау қызметінің субъектісіне жəне оған қолданылатын бағалау рəсімдеріне
Қордың ішкі құжаттарына сəйкес қабылданатын Қордың шешімімен жекелеген жағдайларды
қоспағанда, түгендеу жəне (немесе) инспекция жəне (немесе) техникалық аудит жəне (немесе) технологиялық сараптама бойынша іс-шараларды қоса алғанда, кепіл заттарын кешенді
зерттеу бойынша талаптар қойылады.
Тəуелсіз бағалау жүргізуге арналған шығыстарды қаржыландыру Қор мен сатушының
келісімі бойынша айқындалады.
Сатушы не Қор жүргізілген активтерді тəуелсіз бағалау нəтижелерімен келіспеген жағдайда
бағалау қызметінің субъектісі қолданатын рəсімдерге жəне олардың бағалау стандарттарына
сəйкестігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды тартуға жол беріледі. Аудиторлық ұйымды
тартуға шығыстар жүргізілген тəуелсіз бағалау нəтижелерімен келіспеушілігін білдірген тарап
есебінен жүзеге асырылады.
7. Активтердің құнына дисконтты Қордың сатып алуға, басқаруға жəне кейіннен өткізуге
байланысты тəуекелдері мен шығыстарын есептеуге арналған Қордың ішкі құжаттарында
көзделген тəртіппен Қор айқындайды.
8. Активтерді сатып алу кезінде егер олардың сатушы ұсынған құны Қор ұсынған құннан
жоғары болған жағдайда, олардың құнын төмендетуден болуы ықтимал шығыстарды сатушы,
олардың акционерлері (ірі қатысушысы немесе банк холдингі) немесе Қор үшін шығарылған
кепілдікті немесе опционды орындау жолымен үшінші тұлға өтейді.
Кепілдікті немесе опционды орындауды қамтамасыз ету үшін сатушы не оның акционері
(ірі қатысушысы немесе банк холдингі) активтердің құнын төмендетуден болуы ықтимал
шығыстардың сомасына кепілге өтімді активтерді ұсынады.
Кепілдікті немесе опционды орындауды қамтамасыз ету қажеттілігі, сондай-ақ кепілге
ұсынылатын өтімді активтердің тізбесі активтерді ұсынған сатушы мен Қор арасындағы
шарттың талаптарымен айқындалады.
9. Қор сатып алған активтерді бір мезгілде сату кезінде сатып алушыға (инвесторға) төлем
жасауды кейінге қалдыру ұсынылған жағдайда сатып алушының (инвестордың) ақы төлеу
жөніндегі міндеттемелері:
1) сатып алушыны (инвесторды) сатушы тартқан жағдайда – одан сатушының Қор немесе
үшінші тұлға активтерін сатып алған акционерінің;
2) өзге жағдайларда – үшінші тұлғаның Қорға өтімді кепілмен қамтамасыз етуді ұсынуы
арқылы қамтамасыз етіледі.
10. Қор пайдасына активтерді беру сатушының барлық қолда бар ауыртпалықтар, шектеулер, төрелік, сот жəне басқа құзыретті органдардың (оның ішінде шетелдік) шешімдері,
қозғалған қылмыстық істер, азаматтық қуынымдар жəне активтер бойынша басқа да
тұлғалардың қысымдары туралы ақпаратты міндетті түрде аша отырып, жүзеге асырылады.
11. Активтерді сатып алу жəне (немесе) өткізу бойынша мəміле жасасу туралы шешімді
Қордың Жарғысында көзделген өкілеттіктер шеңберінде жəне «Акционерлік қоғамдар туралы»
2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 69-бабының 1-тармағы екінші
бөлігінің ережелерін ескере отырып, Қордың иакционері немесе өзге құзыретті органы қабылдайды.
12. Осы Қағидалардың 5, 6, 7 жəне 8-тармақтарының ережелері 2017 жылғы 31 желтоқсанға
дейін жасалған, Қор бұдан бұрын банктер болып табылған заңды тұлғалардан активтер мен
талап ету құқықтарын сатып алу бойынша мəмілелер жасасқан жағдайларға қолданылмайды.
3-тарау. Сатып алынған активтерді басқару
13. Сатып алынған активтерді басқару, оларды ұстау жəне (немесе) өткізуді Қор мынадай
тəсілдердің бірімен жүзеге асырады:
1) Қор дербес түрде;
2) Қор активтерін сатып алған банктер немесе бұрын банк болып табылған заңды тұлғалар;
3) Қордың еншілес жəне (немесе) қауымдасқан ұйымдары;
4) сенімгерлік басқарушылар;
5) өзге де қаржы ұйымдары, кəсіби сарапшылар, халықаралық аудиторлар мен аудиторлық
ұйымдар.
14. Сатып алынған активтерді басқару өзіне мынадай іс-шараларды қамтиды:
1) қайта құрылымдау жəне сауықтыру;
2) мүліктік жалға алу (жалдау/кейіннен ақысын өтеп сатып алу арқылы жалдау);
3) сенімгерлік басқаруға беру;
4) консервация;
5) іске асыру;
6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында айқындалған
тəртіппен талап ету құқықтары мен активтерді мемлекеттік меншікке беру;
7) инвестициялық жобаларды іске асыру;
8) Қор айқындайтын өзге де іс-шаралар.
Көрсетілген іс-шараларды өткізу тəртібі мен шарттары Қордың ішкі құжаттарымен
айқындалады.
15. Қор мен сенімгерлік басқарушының арасындағы сенімгерлікпен басқару шарты, тиісінше
берілетін жəне қабылданатын активтер сатып алынатын активтер құнын қалпына келтіруден
(төмендетуден) түсетін кірістерді (шығыстарды) бөлу тəртібін қамтиды.
16. Қор банктерден немесе бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан сатып алынған
талаптардың құқықтары бойынша кепілдікте тұрған мүлікті өткізу былайша жүзеге асырылады:
1) атқарушылық іс жүргізу шеңберінде – «Атқарушылық iс жүргiзу жəне сот
орындаушыларының мəртебесi туралы» 2010 жылғы 2 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес;
2) оңалту жəне банкроттық рəсімдер шеңберінде – «Оңалту жəне банкроттық туралы» 2014
жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес;
3) өзге жағдайларда – Қордың ішкі құжаттарына жəне Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сəйкес.
4-тарау. Қаржы құралдарымен операциялар
17. Негізгі қызметі, жарғылық капиталды қалыптастыру жəне өз қызметін қаржыландыру барысында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметі жəне (немесе) Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі əзірлеген жəне бекіткен арнайы бағдарламаларды іске асыру шеңберінде Қор
азаматтық заңнаманың, «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы,
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Жобалық қаржыландыру жəне
секьюритилендiру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңдарының
талаптарына жəне Қордың ішкі құжаттарына сəйкес:
1) өз акцияларын шығаруды, орналастыруды, сатып алуды;
2) өз облигацияларын шығаруды, орналастыруды, сатып алуды/өтеуді;
3) секьюритилендiру жөніндегі операцияларды;
4) банктік салым шарттарының талаптарымен, оның ішінде шартталған қаржыландыру
шеңберінде банк өзі қабылдаған міндеттемелерін орындамаған жағдайда Қордың банктік салымды ішінара не молық мөлшерде мерзімінен бұрын қайтару құқығын көздейтін шартталған
қаржыландыруды;
5) акциялар жəне (немесе) заңды тұлғалардың, оның ішінде талап ету құқықтары банктерден жəне (немесе) бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан сатып алынған заңды
тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін сатып алуды;
6) күмəнді жəне үмітсіз активтер бойынша талап ету құқықтарын Қор сатып алған банктердің
акцияларын жəне (немесе) олар шығарған жəне орналастырған облигацияларын сатып алуды;
7) дербес, сондай-ақ банктермен бірлесіп күмəнді жəне үмітсіз активтерді сатып алатын
ұйым құруды (сатып алуды);
8) банктерді жəне (немесе) бұрын банк болып табылған заңды тұлғаларды ақылылық,
мерзімділік жəне қайтарымдылық шарттарымен қаржыландыруды жүзеге асырады.
Қордың уақытша бос ақшаларын тиімді пайдалану, сондай-ақ Қорға негізгі қызметін
жүзеге асыру үшін жəне/немесе Қазақстан Республикасы Үкіметі жəне (немесе) Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі əзірлеген жəне бекіткен арнайы бағдарламаларды іске асыру
шеңберінде бөлінген қаражаттың кепілді кірістілігін қамтамасыз ету мақсатында, Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ Қордың ішкі құжаттарына сəйкес Қор
оларды бағалы қағаздарға жəне өзге де қаржы құралдарына орналастыруды жүзеге асырады.

1. Осы «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы сатып алатын (сатып алған)
активтер мен талап ету құқықтарына қойылатын талаптар (бұдан əрі – Талаптар) «Қазақстан
Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік
қоғамы (бұдан əрі – Қор) сатып алатын (сатып алған) талап ету құқықтары мен активтерге
қойылатын талаптарды белгілейді.
2. Осы Талаптарда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) активтер – мүлік, акциялар жəне (немесе) заңды тұлғалардың капиталына қатысу
үлестері, Қор сатып алатын (сатып алған) кредиттер/қарыздар бойынша талап құқықтары;
2) Қазақстан Республикасының тəуелсіз рейтингі – Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s
Investors Service халықаралық рейтинг агенттіктері Қазақстан Республикасына тағайындаған
рейтингтер;
3) қарыз алушылар тобы – бір кредиттік желі шеңберінде берілген қарыздар бойынша
осы топта қарыз алушы-заңды тұлғалардың бірмезгілде акционерлері немесе қатысушылары
не қоса қарыз алушылары, кепіл берушілері, кепілгерлері болып табылатын қарыз алушызаңды тұлғалар тобы;
4) талап ету құқықтары – банктерден жəне бұдан бұрын банк болып табылған заңды
тұлғалардан сатып алынатын (сатып алынған) кредиттер/ қарыздар бойынша талап ету
құқықтары.
3. Қор талап ету құқықтарын осындай кредиттер/қарыздар мынадай өлшемшарттардың
барлығына бірдей сəйкес болған жағдайда сатып алады:
1) негізгі борышы жəне (немесе) есептелген сыйақылары бойынша күнтізбелік тоқсан күннен
аса мерзімі өткен берешегі бар жəне (немесе) кемінде 3 (үш) рет қайта құрылымданған жəне
(немесе) төлемдерін 1 (бір) жылдан аса кейінге қалдырған жəне (немесе) банктер күмəнді жəне
үмітсіз активтерді басқару жөніндегі ұйымдар болып табылатын еншілес ұйымдарға берілген
кредиттер/қарыздар (оның ішінде қарыз алушылар тобына берілген);
2) кредиттер/қарыздар мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғаларды қоспағанда, қарыз
алушыларға жəне (немесе) қарыз алушылар тобына берілген;
3) осы Талаптардың 4-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген кепіл түрлерін
қоспағанда, кепілмен, оның ішінде Қазақстан Республикасының резиденттері – эмитенттер
шығарған, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының ресми тізіміне енгізілген, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының тəуелсіз рейтингіне сəйкес келетін немесе одан асатын кредиттік
рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттер шығарған бағалы
қағаздармен қамтамасыз етілген кредиттер/қарыздар;
4) қарыз алушының (кепіл берушінің) негізгі қызметінің түрі мыналарға:
ауыл, орман жəне балық шаруашылығына;
білім беруге;
денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтерге;
сумен жабдықтау, кəріз жүйелеріне, қалдықтарды жинау жəне бөлуді бақылауға;
қаржы жəне сақтандыру қызметіне;
ғылыми жəне техникалық қызметке;
əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызметке;
бұрынғы аумақтық ұйымдар мен органдар қызметіне;
мемлекеттік басқаруға жəне қорғанысқа, міндетті əлеуметтік қамсыздандыруға;
үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтары жəне өзі тұтыну үшін тауарлар мен
қызметтерді шығаратын қызметке жатпайды.
Осы тармақтың ережелері Қордың бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан талап
ету құқықтары мен активтерді сатып алу бойынша 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін жасалған
мəмілелер жағдайларына қолданылмайды.
4. Қор:
1) егер қарыз алушыға (кепіл берушіге) қатысты тазарту, оңалту немесе банкроттық
рəсімдері жүргізілген;
2) егер Қазақстан Республикасының тəуелсіз рейтингіне сəйкес келетін немесе одан
асатын кредиттік рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттер
шығарған бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі,
ал Ұйым сатып алған күмəнді жəне үмітсіз активтерді сатып алушыға (инвесторға), оның ішінде
төлемді кейінге қалдыру талаптарымен бірмезгілде сатқан жағдайда – Тəуелсіз Мемлекеттер
Достастығына қатысушы мемлекеттердің аумақтарынан тыс жердегі мүлік жəне мүліктік құқық,
не Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес азаматтық айналымда
шектелген мүлік кепіл мəні болып табылған;
3) қарыз бойынша жалғыз кепіл нысанасы:
аяқталмаған құрылыс объектілері;
жылжымайтын тұрғын үй;
компьютер жабдығы жəне техника;
арнайы техника;
айналымдағы тауарлар;
болашақта түсетін мүлік;
жиһаз нысаналары;
жер қойнауын пайдалану құқығы;
авторлық құқықтар;
лицензиялар;
патенттер;
талап ету құқығы;
жерді пайдалану құқығы;
жалдау құқығы;
тауар белгісіне арналған құқық;
үшінші тұлғалардың кепілдіктері мен кепілгерліктері болған жағдайларды қоспағанда,
банктерден, бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан активтерді, оның ішінде талап
ету құқығын сатып алады.
Осы тармақтың ережелері Қордың бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан талап
ету құқықтары мен активтерді сатып алу бойынша 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін жасалған
мəмілелер жағдайларына қолданылмайды.
5. Қамтамасыз етудің жалпы кепілдік құнындағы жекелеген кепіл нысанасы құнының үлесіне
қойылатын талаптар Қордың ішкі құжаттарында көзделеді.
6. Қордың ішкі құжаттарына сəйкес сатып алынатын (сатып алынған) активтерге Қор
қосымша талаптар мен шектеулер белгілеуі мүмкін.
7. Талаптардың 3-тармағының 4) тармақшасы мен 4-тармағының 3) тармақшасының
ережелері Қор сатып алған активтерін сатып алушыға (инвесторға) төлеуді кейінге қалдыру
берместен, бір мезгілде сатқан жағдайларға қолданылмайды.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16595
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 9 ақпан

№153

Астана қаласы

Тіркеу есебі мәселелері бойынша құжаттардың
нысандарын бекіту туралы
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 76-бабының 17-тармағына,
84-бабының 1-тармағына, 85-бабының 3 жəне 4-тармақтарына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бейрезидентті Қазақстан
Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркеу туралы тіркеу куəлігінің нысаны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу
есебіне қою туралы куəліктің нысаны;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу
есебінен шығарудан бас тарту туралы шешімнің нысаны;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу
есебінен шығару туралы шешімнің нысаны бекітілсін.
2. 5-қосымшаға сəйкес көрсетілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір
бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М.
Теңгебаев) заңнамада белгiленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде енгізу жəне
ресми жариялау үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 9 ақпандағы №153 бұйрығына 1-қосымша
нысан

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің
2018 жылғы 9 ақпандағы №153 бұйрығына 2-қосымша
нысан

(Соңы 24-бетте)

RESMI

24
(Соңы. Басы 23-бетте)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 9 ақпандағы №153 бұйрығына 3-қосымша
нысан
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас тарту туралы шешім
20__ жылғы «___» _______ № _______
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 85-бабына сəйкес
____________________________________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)
_____________________________________________________________________________
(салық төлеушінің тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) немесе атауы, ЖСН/БСН)
__________________________________________________________________
20__ жылғы «____» _______________ қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы
салықтық өтінішін қарап шығып, ШЕШТІ:
қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан мына (мынадай) себеп (себептер) бойынша:
____________________________________________________________________________
(мемлекеттік орган Салық кодексінің 85-бабының 3-тармағында көзделген бір немесе
бірнеше себептерді көрсетеді)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
бас тартты.
Мемлекеттік органның басшысы (басшының орынбасары):
__________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, мөрі)
Шешімді алдым
__________________________________________________________________
(салық төлеушінің (салық агентінің)/салық төлеушінің (салық агентінің) лауазымды
тұлғасының тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), қолы, мөрі, күні)
__________________________________________________________________
Шешім салық төлеушіге (салық агентіне) табыс етілді:
__________________________________________________________________
(мемлекеттік органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде),
қолы, күні)
Шешім салық төлеушіге (салық агентіне) жіберілді
_________________________________________________________________
(жіберілу жəне (немесе) алу фактісі туралы растайтын құжат)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 9 ақпандағы №153 бұйрығына 4-қосымша
нысан

10 СƏУІР 2018 ЖЫЛ

«08 Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы қорынан түсетін
түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер»;
мынадай мазмұндағы 18 жəне 19-ерекшеліктермен толықтырылсын:
«18 Жəбірленушілерге өтемақы қорына регрестік талаптар тəртібінде өндіріп алынған
ақша түсiмдері
19 Жəбірленушілерге өтемақы қорына басқа да салықтық емес түсiмдер»;
4 «Трансферттердің түсімдері» санатында:
01 «Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер» сыныбында:
1 «Облыстық бюджеттерден, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 16-ерекшелікпен толықтырылсын:
«16 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен
республикалық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді
қайтару»;
2 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер» кіші
сыныбында:
мынадай мазмұндағы 17-ерекшелікпен толықтырылсын:
«17 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен
облыстық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді
қайтару»;
3 «Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың
бюджеттерінен трансферттер» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 10-ерекшелікпен толықтырылсын:
«10 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт
есебінен аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджетінен бөлінген мақсатқа сай
пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару»;
5 «Бюджеттік кредиттерді өтеу» санатында:
01 «Бюджеттік кредиттерді өтеу» сыныбында:
2 «Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 12, 13 жəне 14-ерекшеліктермен толықтырылсын:
«12 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық
бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді облыстық бюджеттерден,
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен қайтару
13 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық
бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттерінен қайтару
14 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен аудандардың
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен берілген пайдаланылмаған бюджеттік
кредиттерді аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттерінен
қайтару»;
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалдық
тобында:
3 «Сот қызметi» функционалдық кіші тобында:
217 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі
бойынша:
мынадай мазмұндағы 204 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«204 Жəбірленушілерге өтемақы қорынан өтемақы төлеу»;
15 «Трансферттер» функционалдық тобында:
1 «Трансферттер» функционалдық кіші тобында:
124 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің аппараты» бюджеттік
бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 033 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«033 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен берілген нысаналы мақсатқа сай
пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару»;
257 «Облыстың қаржы басқармасы», 299 «Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы»
жəне 356 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы» бюджеттік
бағдарламалар əкімшілері бойынша:
мынадай мазмұндағы 058 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«058 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен
республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы
трансферттерді қайтару»;
452 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі» жəне 459 «Ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі» бюджеттік бағдарламалар
əкімшілері бойынша:
мынадай мазмұндағы 035 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«035 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық
бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді
қайтару»;
16 «Қарыздарды өтеу» функционалдық тобында:
1 «Қарыздарды өтеу» функционалдық кіші тобында:
124 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің аппараты» бюджеттік
бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 015 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«015 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен аудандық
(облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді
қайтару»;
257 «Облыстың қаржы басқармасы», 299 «Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы»
жəне 356 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы» бюджеттік
бағдарламалар əкімшілері бойынша:
мынадай мазмұндағы 057 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«057 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен
республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару»;
452 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі» жəне 459 «Ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі» бюджеттік бағдарламалар
əкімшілері бойынша:
мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«034 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен облыстық
бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару»;
бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасында:
1 «Ағымдағы шығындар» санатында:
03 «Ағымдағы трансферттер» сыныбында:
320 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 325-ерекшелікпен толықтырылсын:
«325 Жəбірленушілерге өтемақы қорынан өтемақы»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының
экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымында:
320 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 325-ерекшелікпен толықтырылсын:
«325 Жəбірленушілерге өтемақы қорынан жəбірленушілерге өтемақы»;
мынадай мазмұндағы анықтамамен толықтырылсын:
«Жəбірленушілерге Өтемақы қорынан «Жəбірленушілерге өтемақы қоры туралы» 2018
жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес өтемақы төлеу».
2. «Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер
мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан
Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде:
1 «Салықтық түсімдер» санатында:
05 «Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын iшкi салықтар» сыныбында:
3 «Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер» кіші сыныбында:
10-ерекшелігі
«
Кеме қатынайтын су жолдарын
пайдаланғаны үшiн төлем
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»
алынып тасталсын;
4 «Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар» кіші сыныбында:
04-ерекшелігі
«
Аукциондардан алынатын алым

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің күшін жойған кейбір
бұйрықтарының тізімі
1.«Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы куəлігінің нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 28 сəуірдегі № 232 бұйрығы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылғы 30 мамырда № 6980
болып тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2011 жылғы 23 маусымда жарияланған);
2. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 18 наурыздағы № 139 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бұйрықтары тізбесінің өзгерістер
енгізілетін 6-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылы
25 сəуірде № 13622 болып тіркелген, 2016 жылғы 7 маусымда Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілер электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған);
3. «Резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу туралы куəлігінің нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 28 сəуірдегі № 232 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы»Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 25 шілдедегі
№ 391 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылы
23 тамызда № 14136 болып тіркелген, 2016 жылғы 2 қыркүйекте Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 26 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16431
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 5 наурыз

№336

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9756 болып тіркелген, «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған) бұйрығына мынадай
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасында:
1 «Салықтық түсімдер» санатында:
05 «Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын iшкi салықтар» сыныбында:
3 «Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер» кіші сыныбында:
«10 Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны үшiн төлем» ерекшелігі алынып тасталсын;
4 «Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар» кіші сыныбында:
«04 Аукциондардан алынатын алым» ерекшелігі алынып тасталсын;
24 «Сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы
үй-жайлардан тыс ашық кеңістікте жəне республикалық маңызы бар қалаларда, астанада
тіркелген көлік құралдарында орналастырғаны үшін төлемақы» ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«24 Сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы үйжайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы»;
мынадай мазмұндағы 31, 32, 33, 34 жəне 35-ерекшеліктермен толықтырылсын:
«31 Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізгені жəне оларды микроқаржы
ұйымдарының тізіліміне енгізгені үшін алым
32 Банк жəне сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат беру құжаттарын
бергені үшін алым
33 Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты
бергені жəне (немесе) ұзартқаны үшін алым
34 Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін
төлемақы
35 Азаматтық авиация саласындағы сертификат үшін алым»;
06 «Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар» сыныбында:
1 «Кеден төлемдерi» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 19-ерекшелікпен толықтырылсын:
«19 Алдағы кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке
қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне, сондай-ақ кедендік баждарды, салықтарды арнайы,
демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз
ету ретінде Еуразиялық экономикалық одақтың жəне Қазақстан Республикасының кеден
заңнамасына сəйкес енгізілетін аванстық төлемдер»;
2 «Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар» кіші сыныбында:
01 «Кедендiк бақылауды жəне кедендiк рəсiмдердi жүзеге асырудан түсетiн түсiмдер»
ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«01 Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес төленетін кедендік алымдар»;
07 «Арнайы қорғалатын, демпингке қарсы жəне өтемақы баждарды қайта бөлуден түсетін
соманы аудару бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе (жартылай) уақтылы
орындамағы үшін мерзімін өткізу пайыздарының сомасы» ерекшелігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«07 Арнайы, демпингке қарсы жəне өтемақы баждарды қайта бөлуден түсетін соманы
аудару бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе (жартылай) уақтылы орындамағы
үшін мерзімін өткізу пайыздарының сомасы»;
08 «Бөлуге жатпайтын арнайы қорғалатын, демпингке қарсы жəне өтемақы баждары»
ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«08 Бөлуге жатпайтын арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары»;
2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік
мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» сыныбында:
1 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен
(шығыстар сметасынан) қамтылатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1 Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді
қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын жəне қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар»;
13 «Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы қорына түсетін
түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» ерекшелігі
мынадай редакцияда жазылсын:
«13 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар,
санкциялар, өндіріп алулар»;
«67 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында сот отырысында процестік міндеттерді
орындамағаны жəне тəртіпті бұзғаны үшін сот салған ақшалай өндіріп алулар» ерекшелігі
алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3-кіші сыныбымен толықтырылсын:
«3 Жəбірленушілерге өтемақы қорына мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
қамтылатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар»;
мынадай мазмұндағы 01, 02 жəне 03-ерекшелікпен толықтырылсын:
«01 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында сот отырысында процестік міндеттерді
орындамағаны жəне тəртіпті бұзғаны үшін сот салған ақшалай өндіріп алулар
02 Өзіне қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген жəне түзеу жұмыстары түрінде
жаза тағайындалған сотталған адамнан ақшалай өндіріп алулар
03 Сот өндіріп алатын мəжбүрлі төлемдер»;
06 «Басқа да салықтық емес түсiмдер» сыныбында:
1 «Басқа да салықтық емес түсiмдер» кіші сыныбында:
08 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер» ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

05

4

04

100 100
»

алынып тасталсын;
24-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы 1
бар қаладағы, астанадағы үй-жайлардың шегінен
тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы

05 4

24

100

»;

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізгені
жəне оларды микроқаржы ұйымдарының тізіліміне
енгізгені үшін алым
Банк жəне сақтандыру нарықтарына қатысушылар
үшін рұқсат беру құжаттарын бергені үшін алым
Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына
шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені
жəне (немесе) ұзартқаны үшін алым
Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы
Азаматтық авиация саласындағы сертификат
үшін алым

1

05 4

31 100

1

05 4

32 100

1

05 4

33

1

05 4

34

1

05 4

35 100

100 100
100 100

»;
06 «Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар» сыныбында:
1 «Кеден төлемдерi» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы ерекшелікпен толықтырылсын:
«
Алдағы кедендік баждарды, кедендік алымдарды,
1
салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне, сондай-ақ кедендік баждарды,
салықтарды арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын
төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету
ретінде Еуразиялық экономикалық одақтың жəне Қазақстан
Республикасының кеден заңнамасына сəйкес енгізілетін
аванстық төлемдер

06 1

19 100

»;
2 «Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар» кіші сыныбында:
01-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес
төленетін кедендік алымдар

1

06 2

01 100
»;

07-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Арнайы, демпингке қарсы жəне өтемақы баждарды қайта 1
бөлуден түсетін соманы аудару бойынша міндеттемелерді
орындамағаны немесе (жартылай) уақтылы орындамағы
үшін мерзімін өткізу пайыздарының сомасы

06 2

07 100

»;

08-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бөлуге жатпайтын арнайы, демпингке қарсы, өтемақы
баждары

1

06 2

08 100

»;
2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын жəне қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» сыныбында:
1-кіші сынып мынадай редакцияда жазылсын:
«
Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы 2 04 1
қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын
жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
»;

13-ерекшелік мынадай редакцияда жазылсын:
«
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда,
2 04 1
республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік
мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар

13 100

»;

«
Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысында сот отырысында
2
процестік міндеттерді орындамағаны жəне тəртіпті бұзғаны үшін
сот салған ақшалай өндіріп алулар

04 1

67 100

деген жол алынып тасталсын;
06 «Басқа да салықтық емес түсiмдер» сыныбында:
1 «Басқа да салықтық емес түсiмдер» кіші сыныбында:
08-ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы
қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 9 ақпандағы №153 бұйрығына 5-қосымша

1

»

2 06 1 08 Республикалық бюджетке түсетін қайырымдылық түсімдер
(қайырымдылық жасаушы тұлғаның қалауына байланысты); республикалық бюджеттің қаражатын мақсатсыз пайдалану; ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті органның
аудиторлық қорытындысы бойынша республикалық
бағыныстағы мемлекеттік мекемелерде анықталған
өтелген зиян сомалары; мемлекеттік мекемелерде
анықталған өтелген зиян сомалары; мемлекеттік кепілдік
бергені үшін төлемақы; «Қазақстан Рсепубликасындағы
сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі № 2464
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына
сəйкес енгізілген депутаттыққа кандидаттың сайлау жарнасы; республикалық бюджеттен қаржыландырылатын
мекемелер бойынша соттар шешімдерімен мемлекеттің
материалдық зиянын өтеуге жауаптылардан алынған
сомалар; бұрындары республикалық бюджетке түскен
салықтық емес түсімдердің жойылған түрлері бойынша
түсімдер; республикалық бюджеттен қаржыландырылатын
мекемелердің шоттарын жабу кезіндегі қаражат
қалдықтары; осы сомалар ағымдағы есеп шотында
сақталған мемлекеттік мекеменің өкімі бойынша сақтау
мерзімі аяқталғаннан кейін талап етілмеген депозиттік
сомалар; заңды жəне жеке тұлғалардың республикалық
бюджеттен заңсыз алынған қаражатты қайтаруы,
қосымша жəне қосалқы бажды бөлген кездегі Қазақстан
Республикасының үлесі.

»;
4 «Трансферттердің түсімдері» санатында:
01 «Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер» сыныбында:
1 «Облыстық бюджеттерден, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер» кіші сыныбында:

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін
нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы
трансферттерді қайтару

4 01 1 16 100

»;
2 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер» кіші
сыныбында:
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ны- 4
саналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен бөлінген
мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді
қайтару

01 2

17

100

»;
3 «Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың
бюджеттерінен трансферттер» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ны- 4
саналы трансферт есебінен аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджетінен бөлінген мақсатқа сай
пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

01 3

10

100

»;

5 «Бюджеттік кредиттерді өтеу» санатында:
01 «Бюджеттік кредиттерді өтеу» сыныбында:
2 «Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен
берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді
облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы
бар қалалардың, астананың бюджеттерінен қайтару
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы
трансферт есебінен облыстық бюджеттен берілген
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандық
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен
қайтару
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен аудандардың (облыстық
маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен берілген
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандық
маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық
округтің бюджеттерінен қайтару

5

01 2

12 100

5

01 2

13

5

01 2

14

100

100

».
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А.
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының
жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз
бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы, қырықыншы, қырық
бірінші, қырық екінші, қырық үшінші, қырық төртінші, қырық бесінші, қырық алтыншы жəне
қырық сегізінші абзацтарын, 2-тармағының жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз
жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы жəне қырықыншы абзацтарын жəне 2020 жылғы 1
шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының қырық жетінші, алпыс сегізінші, алпыс
тоғызыншы, жетпісінші, жетпіс бірінші, жетпіс екінші, тоқсан бесінші, тоқсан алтыншы, тоқсан
жетінші, тоқсан сегізінші, тоқсан тоғызыншы, жүзінші, жүз бірінші, жүз екінші, жүз үшінші, жүз
төртінші, жүз бесінші жəне жүз алтыншы абзацтарын қоспағанда, осы бұйрық мемлекеттік
тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16574
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 1 наурыз

№326

Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы
18 қыркүйектегі №403 бұйрығына толықтырулар енгізу
туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген,
2014 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
2 «Қаржылық қызмет» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 001 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 бюджеттік кіші
бағдарламалары бар 001 бюджеттік бағдарламасымен 332 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«332 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер жəне мемлекеттік сатып
алу басқармасы
001 Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті жəне мемлекеттік сатып алу саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 003, 010, 011, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет
жəне осыған байланысты дауларды реттеу
011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау жəне сату
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
5 «Жоспарлау жəне статистикалық қызмет» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 345 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«345 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың стратегиялық жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы
001 Жергілікті деңгейде экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін
қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 004, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне 124-бюджеттік
бағдарламалармен толықтырылсын:
«004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 337 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«337 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық орта сапасы жəне бақылау
басқармасы
001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, еңбек, тұрғын үй қоры, мемлекеттік сəулетқұрылыс бақылау, жерлердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 003, 032, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 338 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«338 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық даму істері басқармасы
001 Жергілікті деңгейде дін қызметі, жастар жəне ішкі саясат мəселелері жөніндегі
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 003, 032, 078, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
078 Өңірде діни ахуалды зерделеу жəне талдау
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 340 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
001 Жергілікті деңгейде коммуналдық меншік салу саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 061, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«002 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 341 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
001 Жергілікті деңгейде құрылыс жəне тұрғын үй саясаты салаларындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 003, 061, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 343 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
001 Жергiлiктi деңгейде энергетика жəне коммуналдық шаруашылық салаларындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 003, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне 124-бюджеттік
бағдарламалармен толықтырылсын:
«003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 344 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«344 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сəулет, қала құрылысы жəне жер
қатынастары басқармасы
001 Жергілікті деңгейде сəулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 005, 032, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
02 «Қорғаныс» функционалдық тобында:
2 «Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 030 бюджеттік бағдарламасы бар 340 жəне 341 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
030 Жұмылдыру дайындығы жəне төтенше жағдайлар объектілерін дамыту
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
030 Жұмылдыру дайындығы жəне төтенше жағдайлар объектілерін дамыту»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалдық
тобында:
1 «Құқық қорғау қызметi» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 004 бюджеттік бағдарламасы жəне 005 жəне 015 бюджеттік кіші
бағдарламалары бар 340 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
004 Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 021 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«021 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік объектілерін салу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 004 бюджеттік бағдарламасымен жəне 005 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 341 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
004 Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 021 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«021 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік объектілерін салу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
6 «Қылмыстық-атқару жүйесі» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 039 бюджеттік бағдарламасы бар 333 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«333 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
қорғау басқармасы
039 Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды əлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды
ұйымдастыру жəне жүзеге асыру»;
9 «Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық
кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 021 бюджеттік бағдарламасы бар 335 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту басқармасы
021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
1 «Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 037 бюджеттік бағдарламасымен жəне 005 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 340 жəне 341 бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерімен
толықтырылсын:
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«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
037 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу жəне реконструкциялау
005 Ішкі қарыздар есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
037 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу жəне реконструкциялау
005 Ішкі қарыздар есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
464 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 024 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«024 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын
іске асыруға аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 028 бюджеттік бағдарламасымен жəне 005, 011 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 340 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
028 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 069 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«069 Қосымша білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау»;
мынадай мазмұндағы 028 бюджеттік бағдарламасымен жəне 005, 011 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 341 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
028 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 069 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«069 Қосымша білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау»;
мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік бағдарламасымен 342 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«342 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне спорт басқармасы
017 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру»;
4 «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 043 и 044 бюджеттік бағдарламаларымен 339 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
043 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
даярлау
044 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
оқитындарға əлеуметтік қолдау көрсету»;
5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 003 бюджеттік бағдарламасы бар 339 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
003 Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта даярлау»;
05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
2 «Халықтың денсаулығын қорғау» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 006 бюджеттік бағдарламасы бар 339 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 007 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«007 Салауатты өмір салтын насихаттау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 041 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«041 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі
бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 042 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«042 Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық
құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 038 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 340 жəне 341 бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерімен
толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
038 Денсаулық сақтау объектiлерiн салу жəне реконструкциялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
038 Денсаулық сақтау объектiлерiн салу жəне реконструкциялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Мамандандырылған медициналық көмек» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 027 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 339 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды жəне басқа медициналық
иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу жəне сақтау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
4 «Емханалар» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 039 бюджеттік бағдарламасы бар 339 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық
денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді жəне медициналық
қызметтерді көрсетуі жəне Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі»;
5 «Медициналық көмектiң басқа түрлерi» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 029 бюджеттік бағдарламасы бар 339 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
029 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау
базалары»;
9 «Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 жəне 008
бюджеттік бағдарламаларымен 339 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
001 Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу жəне оған қарсы күрес жөніндегі
іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 016, 018, 028, 030, 033, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123
жəне 124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін жəне жеңілдетілген
жол жүрумен қамтамасыз ету
018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
028 Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн күтіп-ұстау
030 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобында:
1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 002, 020 жəне 022
бюджеттік бағдарламаларымен 333 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«333 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
қорғау басқармасы
002 Жалпы үлгідегі медициналық-əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы
əлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында
қарттар мен мүгедектерге арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
020 Психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы
əлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы əлеуметтік қызметтер
көрсету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
022 Балалар психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда),
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету
орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы
əлеуметтік қызметтер көрсету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 039 бюджеттік бағдарламасымен жəне 005, 011 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 340 жəне 341 бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерімен
толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
039 Əлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу жəне реконструкциялау
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
039 Əлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу жəне реконструкциялау
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Əлеуметтiк көмек» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011, 100, 101 жəне 102 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 003
бюджеттік бағдарламасы бар 333 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«333 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
қорғау басқармасы
003 Жұмыспен қамту бағдарламасы
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
100 Қоғамдық жұмыстар
101 Жұмыссыздарды кəсіптік даярлау жəне қайта даярлау
102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды əлеуметтік қорғау жөніндегі
қосымша шаралар»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 004 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«004 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 007 жəне 008 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«007 Тұрғын үйге көмек көрсету
008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына əлеуметтік көмек»;
мынадай мазмұндағы 101, 102, 103, 104, 105 жəне 106 бюджеттік кіші бағдарламалары
бар 009 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«009 Мүгедектерді əлеуметтік қолдау
101 Мұқтаж мүгедектерге əлеуметтік көмектің қосымша түрлері
102 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес мүгедектердің жəне мүгедек
балалардың санаторлық-курорттық емделуін қамтамасыз ету
103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес мүгедектердің техникалық
көмекші (орын толтырушы) құралдарымен жəне (немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен
қамтамасыз ету
104 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
105 Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту
106 Протездеу, протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету жəне оларды
пайдалануға үйрету бойынша медициналық қызметтер көрсету»;
мынадай мазмұндағы 015 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«015 Оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық
құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке
көмекшінің жəне есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін
ұсыну»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 016, 018 жəне 030
бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«016 Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды əлеуметтік бейімдеу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
018 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
030 Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;

мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік бағдарламасы бар 335 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту басқармасы
017 Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден
басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын əлеуметтік
қолдау»;
9 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер»
функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 333 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«333 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
қорғау басқармасы
001 Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету жəне əлеуметтік
бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 013 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«013 Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу
бойынша қызметтерге ақы төлеу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 019 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«019 Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты орналастыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 026 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«026 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 028 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«028 Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған
тəуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 032 жəне 044 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 045 жəне 053
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«045 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру
сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
053 Кохлеарлық импланттарға дəлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру жəне келтіру
бойынша қызмет көрсету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне 124-бюджеттік
бағдарламалармен толықтырылсын:
«100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 046 бюджеттік
бағдарламасымен 335 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту басқармасы
046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру
сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 047 бюджеттік бағдарламасы бар 333 жəне 335 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«333 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
қорғау басқармасы
047 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу
335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік инфрақұрылымын
дамыту басқармасы
047 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
мынадай мазмұндағы 006 жəне 049 бюджеттік бағдарламалары бар 337 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«337 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық орта сапасы жəне бақылау
басқармасы
006 Ортақ мүлікті техникалық тексеру жəне кондоминиумдар объектілеріне техникалық
паспорттарды əзірлеу
049 Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу»;
мынадай мазмұндағы 047 бюджеттік бағдарламасы бар 339 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
047 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
мынадай мазмұндағы 005, 011, 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 012
бюджеттік бағдарламасымен 340 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, реконструкциялау
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 017 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«017 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе)
жайластыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 023 жəне 031 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«023 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру
031 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«053 Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция жəне құрылыс үшін
кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 066, 090 жəне 098 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«066 Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияларға тұрғын үй салуға кредит беру
090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу»;
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік бағдарламасы бар 341 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
005 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру»;
мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік бағдарламамен жəне 011, 015 жəне 032 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«017 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе)
жайластыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен»;
мынадай мазмұндағы 005, 011, 013, 015 жəне 032 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 019
бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«019 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, реконструкциялау
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 023, 029 жəне 032 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«023 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру
029 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 045 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«045 Астана қаласы əкімдігі уəкілетті ұйымының «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры»
АҚ алдындағы қабылданған міндеттемелерін өтеу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 046, 047, 048 066, 090 жəне 098 бюджеттік бағдарламалармен
толықтырылсын:
«046 Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
047 Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу
жолымен алып қою жəне осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
048 Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау
066 Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияларға тұрғын үй салуға кредит беру
090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу»;
мынадай мазмұндағы 047 бюджеттік бағдарламасы бар 342 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«342 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне спорт басқармасы
047 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 008 бюджеттік
бағдарламасымен 343 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
008 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе)
жайластыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 046 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«046 Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкциялау жəне салу үшін
кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Коммуналдық шаруашылық» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 009 бюджеттік бағдарламасы бар 334 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«334 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы
009 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың
аса маңызды топтық жəне жергілікті жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын
субсидиялау»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 017 бюджеттік
бағдарламасымен 336 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«336 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау жəне
табиғатты пайдалану басқармасы
017 Қаланы абаттандыруды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 018 бюджеттік бағдарламасы бар 340 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
018 Елдi мекендердi газдандыру»;
мынадай мазмұндағы 005 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 024 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«024 Коммуналдық шаруашылықты дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 005, 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 013 жəне 058
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«013 Қаланы абаттандыруды дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
058 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 013 бюджеттік бағдарламасымен жəне 005, 011 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 341 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
013 Қаланы абаттандыруды дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 024 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«024 Коммуналдық шаруашылықты дамыту»;
мынадай мазмұндағы 004 бюджеттік бағдарламасы бар 343 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
004 Елдi мекендердi газдандыру»;
мынадай мазмұндағы 005 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 005 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Коммуналдық шаруашылықты дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 006 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«006 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі»;
мынадай мазмұндағы 005, 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 007 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«007 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 018 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«018 Қаланы абаттандыруды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
1 «Мəдениет саласындағы қызмет» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 014 бюджеттік бағдарламасы бар 340 жəне 341 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
014 Мəдениет объектілерін дамыту
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
014 Мəдениет объектілерін дамыту»;
мынадай мазмұндағы 004, 005, 006, 007 жəне 008 бюджеттік бағдарламалар бар 342
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«342 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне спорт басқармасы
004 Əлеуметтік маңызы бар жəне мəдени іс-шаралар өткізу
005 Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау
006 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
007 Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті қамтамасыз ету
008 Театр жəне музыка өнерiн қолдау»;
2 «Спорт» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 008 бюджеттік бағдарламасы бар 340 жəне 341 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
008 Cпорт объектілерін дамыту
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
008 Cпорт объектілерін дамыту»;
мынадай мазмұндағы 002, 003 жəне 016 бюджеттік бағдарламалары бар 342 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«342 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне спорт басқармасы
002 Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
003 Республикалық жəне халықаралық спорттық жарыстарға əртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы жəне қатысуы
016 Мемлекеттік қалалық спорттық ұйымдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету»;
3 «Ақпараттық кеңiстiк» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 006 бюджеттік бағдарламасы бар 338 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«338 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық даму істері басқармасы
006 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер»;
мынадай мазмұндағы 016 бюджеттік бағдарламасы бар 340 жəне 341 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
016 Мұрағат объектілерін дамыту
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
016 Мұрағат объектілерін дамыту»;
мынадай мазмұндағы 010 бюджеттік бағдарламасы бар 342 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«342 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне спорт басқармасы
010 Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 346 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«346 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту жəне мұрағат ісі
басқармасы
001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту жəне мұрағат істері саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 004, 010, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«002 Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
4 «Туризм» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 021 бюджеттік бағдарламасы бар 334 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«334 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы
021 Туристік қызметті реттеу»;
мынадай мазмұндағы 089 бюджеттік бағдарламасы бар 340 жəне 341 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
089 Туризм объектілерін дамыту
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
089 Туризм объектілерін дамыту»;
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де
қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік бағдарламасы бар 338 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«338 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық даму істері басқармасы
005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру»;
мынадай мазмұндағы 019 бюджеттік бағдарламасы бар 340 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
019 Ұлттық пантеон салу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 342 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«342 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне спорт басқармасы
001 Жергiлiктi деңгейде мəдениет жəне спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 009, 032, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 019 бюджеттік бағдарламасы бар 343 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
019 Ұлттық пантеон салу»;
09 «Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын пайдалану» функционалдық тобында:
1 «Отын жəне энергетика» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 009 бюджеттік бағдарламасымен жəне 005, 011 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 340 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 009 бюджеттік бағдарламасы бар 343 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
009 Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру бойынша ағымдағы іс-шараларды өткізу»;
мынадай мазмұндағы 005, 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 012 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«012 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Отын-энергетика кешені жəне жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер»
функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 029 бюджеттік
бағдарламасымен 340 жəне 343 бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
029 Газ тасымалдау жүйесін дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
029 Газ тасымалдау жүйесін дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған
ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық тобында:
1 «Ауыл шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 002, 006, 011, 012, 014, 016, 020, 022, 024, 025, 029, 040, 041,
042, 044, 045 жəне 047 бюджеттік бағдарламалары бар 334 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«334 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы
002 Тұқым шаруашылығын қолдау
006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
011 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
012 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
014 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу жөніндегі қызметтердің
құнын субсидиялау
016 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
020 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
022 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
024 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің
шығымдылығы мен сапасын арттыруды жəне көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге
қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың
құнын арзандатуды субсидиялау
025 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру
029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі
іс- шаралар
040 Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін,
қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды
жəне инвентарды орталықтандырып сатып алу
041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында
ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің
(энтомофагтардың) жəне биопрепараттардың құнын арзандату
042 Тұқымдық жəне көшет материалының сорттық жəне себу сапаларын анықтау
044 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
045 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру
047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай
залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 050 бюджеттік
бағдарламасымен толықтырылсын:
«050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркəсіптік кешен субъектісі көтерген
шығыстардың бөліктерін өтеу

25
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 051 жəне 053 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«051 Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру
шеңберінде субсидиялау
053 Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі
мен сапасын арттыруды субсидиялау»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054, 055 жəне 056
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«054 Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған
құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
055 Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде
кредиттік жəне лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы жəне технологиялық жабдықты сатып алуға
кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 057 жəне 058 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін
ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кəсіпорындардың шығындарын
субсидиялау
058 Өсімдік шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді
өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кəсіпорындардың
шығындарын субсидиялау»;
мынадай мазмұндағы 008, 010, 011, 016, 017, 018, 020, 021, 025, 040, 043 жəне 047
бюджеттік бағдарламалары бар 337 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«337 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық орта сапасы жəне бақылау
басқармасы
008 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
010 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
011 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
016 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
017 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
018 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің
шығымдылығы мен сапасын арттыруды жəне көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге
қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың
құнын арзандатуды субсидиялау
021 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі
іс- шаралар
025 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру
040 Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін,
қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды
жəне инвентарды орталықтандырып сатып алу
043 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы,
мелиоративтік жəне жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға
жəне тіркеу
047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай
залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу»;
мынадай мазмұндағы 002, 004, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 024, 028, 029, 030 жəне 031
бюджеттік бағдарламалары бар 741 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«741 Облыстың ауыл шаруашылығы жəне жер қатынастары басқармасы
002 Тұқым шаруашылығын қолдау
004 Ауыл шаруашылығының ақпараттық-маркетингтік жүйесін дамыту
014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін
қызметтердің құнын субсидиялау
016 Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу жəне
өсіруді қамтамасыз ету
017 Қазақстандық мақта талшығының жəне шитті мақта сапасын сараптау
018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру
019 Инновациялық тəжірибені тарату жəне енгізу жөніндегі қызметтер
020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің
шығымдылығы мен сапасын арттыруды жəне көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге
қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың
құнын арзандатуды субсидиялау
021 Малды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттік пункттердi, ауыл шаруашылығы малын соятын алаңдарды, пестицидтердi,
улы химикаттарды жəне олардың ыдыстарын арнайы сақтау орындарын (көмiндiлердi) ұстау
жəне жөндеу
024 Малды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттік пункттердi, ауыл шаруашылығы малын соятын алаңдарды, пестицидтердi,
улы химикаттарды жəне олардың ыдыстарын арнайы сақтау орындарын (көмiндiлердi) салу
жəне реконструкциялау
028 Уақытша сақтау пунктіне ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша
қызметтер
029 Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі
іс- шаралар
030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына
арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы
жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды жəне аудандардың
(облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды
(жеткізуді) ұйымдастыру
031 Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық
мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты
орталықтандырып сатып алу жəне оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)»;
мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары бар 037 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«037 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 038, 041, 045, 046, 047 жəне 048 бюджеттік бағдарламалармен
толықтырылсын:
«038 Жануарлар ауруларының диагностикасы, профилактикасы, жануарларды емдеу,
өңдеу үшін қолданылатын ветеринариялық жəне зоогигиеналық мақсаттағы атрибуттарды
жəне бұйымдарды сатып алу, сақтау жəне тасымалдау
041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында
ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің
(энтомофагтардың) жəне биопрепараттардың құнын арзандату
045 Тұқымдық жəне көшет отырғызылатын материалдың сорттық жəне себу сапаларын
анықтау
046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы,
мелиоративтік жəне жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу жəне
тіркеу
047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
048 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 050 жəне 051
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркəсіптік кешен субъектісі көтерген
шығыстардың бөліктерін өтеу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
051 Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру
шеңберінде субсидиялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 053 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін жəне сапасын арттыруды, асыл тұқымды
мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054, 055 жəне 056
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«054 Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған
құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
055 Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде
кредиттік жəне лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы жəне технологиялық жабдықты сатып алуды
кредиттеу, сондай-ақ лизинг беру кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 057, 058, 059, 060, 061 жəне 067 бюджеттік бағдарламаларымен
толықтырылсын:
«057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін
ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кəсіпорындардың шығындарын
субсидиялау
058 Өсімдік шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді
өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кəсіпорындардың
шығындарын субсидиялау
059 Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы
кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау
060 Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағадарламасы
шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара кепілдендіру
061 Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағадарламасы
шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі
шығыстары»;
2 «Су шаруашылығы» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 068 жəне 069 бюджеттік бағдарламалары бар 741 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«741 Облыстың ауыл шаруашылығы жəне жер қатынастары басқармасы
068 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
069 Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен гидромелиорациялық жүйелердi
қалпына келтiру»;
3 «Орман шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 016 бюджеттік бағдарламасы бар 336 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«336 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау жəне
табиғатты пайдалану басқармасы
016 «Жасыл белдеуді» салу»;
4 «Балық шаруашылығы» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік бағдарламасы бар 741 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«741 Облыстың ауыл шаруашылығы жəне жер қатынастары басқармасы
034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау»;
5 «Қоршаған ортаны қорғау» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 336 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«336 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау жəне
табиғатты пайдалану басқармасы
001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 004, 005, 006, 012, 032, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123
жəне 124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«004 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
005 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
006 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау жəне қорғау
012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
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26
(Соңы. Басы 24-25-беттерде)
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 035, 040, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 126 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру
040 Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін,
қызметкелердің жеке қорғану заттарың, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды
жəне инвентарды орталықтандырып сатып алу
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу
125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер
126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін
нысаналы даму трансферттер»;
11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық тобында:
2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 002 бюджеттік бағдарламасы бар 344 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«344 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сəулет, қала құрылысы жəне жер
қатынастары басқармасы
002 Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын əзірлеу»;
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
1 «Автомобиль көлiгi» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 335 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту басқармасы
001 Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары жəне жолаушылар көлігі саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 005, 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 003 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«003 Көлік инфрақұрылымын дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 004, 007, 009, 032, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне
124-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«004 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
009 Елді мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі жəне орташа жөндеу
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 005, 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 003 бюджеттік
бағдарламасымен 340 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту
005 Ішкі қарыздар есебінен
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Су көлiгi» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 020 бюджеттік бағдарламамен 336 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«336 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау жəне
табиғатты пайдалану басқармасы
020 Астана қаласының əкімшілік-аумақтық шекарасы шегінде Есіл өзенінің кеме қатынасы
учаскесінде су жолы жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету»;
4 «Əуе көлiгi» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 014 бюджеттік бағдарламасы бар 335 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту басқармасы
014 Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі əуе тасымалдарын
субсидиялау»;
9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші
тобында:
мынадай мазмұндағы 005, 006, 010, 011 жəне 012 бюджеттік бағдарламалары бар 335
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту басқармасы
005 Қалалық жолаушылар көлігін диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесін
пайдалануды қамтамасыз ету
006 Қоғамдық көлік жұмыстарының мониторингін жəне бақылауды қамтамасыз ету
010 Əлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
011 Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу жəне реконструкциялау
012 Метрополитендегі жолаушылар тасымалын субсидиялау»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 015 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«015 «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 080 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«080 Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 080 бюджеттік бағдарламалары бар 340 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
011 Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу жəне реконструкциялау
080 Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру»;
мынадай мазмұндағы 025 жəне 080 бюджеттік бағдарламалары бар 341 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
025 Көлік инфрақұрылымын дамыту
080 Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
1 «Экономикалық қызметтерді реттеу» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 040 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 бюджеттік
кіші бағдарламаларымен 340, 341 жəне 343 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен
толықтырылсын:
«340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық
парктердің инфрақұрылымын дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық
парктердің инфрақұрылымын дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық
парктердің инфрақұрылымын дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік
бағдарламасымен 334 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«334 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы
001 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бəсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін
қамтамасыз ету жəне имиджін арттыру бойынша жəне кəсіпкерлік жəне өнеркəсіпті дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 003, 004, 005, 007, 008, 010, 015, 017, 018, 019, 027, жəне
032-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«003 Кəсіпкерлік қызметті қолдау
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
005 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инновациялық жəне инвестициялық
қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер
007 Қызмет көрсету саласындағы мамандарды дайындау бойынша қысқамерзімді курстарды ұйымдастыру
008 Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шараларды
іске асыру
010 «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
015 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
017 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау
018 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде шағын жəне орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру
019 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік қолдау
027 Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде
микрокредиттерді ішінара кепілдендіру
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік
бағдарламамен толықтырылсын:
«069 Республикалық маңызы бар қалада, астанада кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге
кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне 124-бюджеттік
бағдарламалармен толықтырылсын:
«100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
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109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік
бағдарламасымен 335, 340, 341 жəне 343 бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерімен
толықтырылсын:
«335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту басқармасы
052 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
052 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
052 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
052 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары бар 332, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 жəне 344 бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерімен
толықтырылсын:
«332 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер жəне мемлекеттік сатып
алу басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
333 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
қорғау басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
334 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
335 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік инфрақұрылымын
дамыту басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
336 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау жəне
табиғатты пайдалану басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
337 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық орта сапасы жəне бақылау
басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
338 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық даму істері басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
339 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
340 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық ортаны регенерациялау
басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
341 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй саясаты
басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
342 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне спорт басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені жəне
коммуналдық шаруашылық басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
344 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сəулет, қала құрылысы жəне жер
қатынастары басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау»;
мынадай мазмұндағы 003, 006, 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары бар 345 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«345 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың стратегиялық жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы
003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық
жобаларды консультациялық сүйемелдеу
006 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау»;
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалармен 346 жəне 741 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«346 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту жəне мұрағат ісі
басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
741 Облыстың ауыл шаруашылығы жəне жер қатынастары басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А.
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастыруды;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 2 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16478
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 28 шілде

№509

Астана қаласы

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында
ұшуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы
(Жалғасы. Басы 66-нөмірде)
142) ұшқышсыз ұшу аппаратымен басқару пункті – əуе кемесінің қашықтан пилоттау
үшін пайдаланылатын жабдықтарды қоса алғанда, қашықтан пилотты ұшақ əуе жүйелерінің,
элемент;
143) ұшқышсыз басқарылмайтын аэростат – еркiн ұшуда болатын, күш беретін қондырғысыз,
ауадан жеңiл ұшқышсыз əуе кемесі;
144) ұшқышсыз ұшу аппараты – бұл бортында ұшқызсыз (экипажсыз) ұшуды орындайтын
жəне ұшуда оператор басқару пунктінен автоматты түрде немесе көрсетілген тəсілдерді
үйлестіре отырып басқарылатын əуе кемесі;
145) ұшу ақпараттық ƏҚҚ – мақсаты ұшудың қауіпсіз жəне тиімді орындалуын қамамасыз
ету үшін ақпараттар мен кеңес беруді ұсынатын қызмет көрсету болып табылады;
146) ұшу биiктiгi – тiгiнен алғандағы белгiлi бiр деңгейден биіктігін мəнін əуе кемесiне
дейiнгi қашықтық;
147) ұшу деректерін талдау – ұшулардың қауіпсіздік деңгейін арттыру мақсатында тіркелген
ұшу деректерін талдау процесі;
148) ұшу жоспары – ƏҚҚ органымен ұсынылған, əуе кемесіне белгіленген ұшу немесе ұшу
бөлігі туралы белгілі бір мəліметтерден тұратын белгіленген нысандағы құжат;
149) ұшу имитациясының жаттығу құрылғысы – келесі үш құрылғы арқылы кез-келген жерде
ұшу шартына ұқсататын құрылғылар:
ұшу шартына ұқсататын жаттығу құралы, əуе кемесінің белгілібір үлгідегі экипаж кабинасын
дəл көрсетуді қамтамасыз етеді, əуе кемесі осы үлгідегі ұшу-техникалық сипаттамалары мен
ұшу экипажының мүшелері үшін механикалық, электрлік, электрондық жəне басқада борттық
жүйелерінің нақты функциясына ұқсатуға мүмкіндік береді;
ұшақты басқару техникасын өңдеу үшін жаттығулар, ол белгілі бір сыныптағы əуе кемесінің
ұшу-техникалық сипаттамаларын, механикалық, электрлік, электрондық жəне басқада борттық
жүйелерінің қарапайым функцияларынаң асапаптарының көрсеткішін ұқсатады жəне экипаж
кабинасында нақты жағдайды көрсетуді қамтамасыз етеді;
аспаптар бойынша ұшуға негізгі дайындықтың жаттығуы, сəйкес аспаптармен жабдықталған
жəне аспаптар бойынша əуе кемесі ұшуы кезінде экипаж кабнасындағы жағдайды ұқсатады;
150) ұшу кедергісінің абсолюттік биіктігі немесе ұшу кедергісінің салыстырмалы биіктігі –
ұшу-қону жолағының тиісті шектен асыруының немесе кейбір жағдайларда ұшу кедергісінің
тиісті өлшемдерін ұстануын қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын əуеайлақтардан асырудың
төменгі абсолюттік биіктігі немесе төменгі салыстырмалы биіктігі;
151) ұшу нұсқаулығы – əуе кемесі ұшуға жарамды болатын шекте шектеулерден тұратын
ұшу жарамдылығының сертификатына (ұшуға жарамдылық туралы куəлік) қатысты жəне
əуе кемесін қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін ұшу экипажы мүшелеріне қажетті
ақпараттар мен нұсқаулықтар;
152) ұшу қауіпсіздігі бойынша құжаттар жүйесі – техникалық қызмет көрсетуді реттеу
бойынша пайдаланушының жетекшілігі мен ұшуды жүргізу бойынша жетекшілікті қамтитың
ұшу жəне жер үсті операциялары үшін қажетті жүйелендірілген ақпараттардан тұратын,
пайдаланушымен бекітілген өзара байланысты құжаттардың топтамасы;
153) ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесі – жетекшілік ету қағидаттары мен рəсімдерінің,
жауапкершілік сатыларынан, қажетті ұйымдастырушылық құрылымы қамтитың, қауіпсіз ұшуды
басқаруға жүйелі тəсіл;
154) ұшу уақыты:
ұшақтар үшін – ұшып көтерілу мақсатында ұшақ қозғалысының басталуы кезеңінен бастап
ұшудың аяқталуы кезеңінде оның тоқтауына дейінгі жалпы уақыт;
тікұшақтар үшін – тікұшақтың көтерілетін бұрандаларының қалақшалары айналған уақыттан
бастап, ұшу аяқталған кездегі тікұшақтың толық тоқтауына дейінгі кезең жəне көтерілетін
бұрандаларының тоқтауы;
155) ұшу экипажының мүшесі – ұшу уақыты кезеңінде əуе кемесі басқарумен байланысты
міндеттер қойылған авиациялық персоналдың қолданыстағы куəлігі бар, авиациялық
персоналға жататын тұлға;
156) ұшу эшелоны – 1013,25 гПа бекітілген қысым шамасына жататын атмосфералық
тұрақты қысым беті жəне қысымның бекітілген интервалдары шамасының осындай беттен
сақталып қалғандары;
157) ұшуға тапсырма – ұшудың (ұшулардың) бағыты мен мақсатын айқындайтын экипаж,
əуе кемесі туралы қажеттi мəлiметтi қамтитын белгiленген нысандағы құжат;
158) ұшудағы көру мүмкіндігі – ұшу бағытында əуе кемесі ұшқышының кабинасынан көрініс;
159) ұшуды жүргізу нұсқаулығы (бұдан əрі - ҰЖН) – өз міндетін орындау кезінде пайдалану
персоналы қолдануы үшін қажетті болып табылатын қағидалар, нұсқаулықтар жəне ұсынымдар;
160) ұшуды қамтамасыз ететін қызметкер/ұшу диспетчері – ИКАО Конвенциясына
1-Қосымшасының талаптарына сəйкес, біліктілігі бар ұшуды жүргізуді бақылау мен қадағалауды
жүзеге асыратын жəне қолдау көрсететін, нұсқау жүргізетін жəне (немесе) əуе кемесінің
командиріне қауіпсіз ұшуды орындауды қамтамасыз етуге көмектесетін пайдаланушымен
тағайындалған тұлға;
161) ұшуды орындау үшін жарамды – қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге қабілетті
жəне бекітілген құрылымға сəйкес келетін əуе кемесінің, қозғалтқыштың, əуе бұрандасы
немесе бөлшегінің жағдайы;
162) ұшудың жұмыс жоспары – ұшақтың ұшу-техникалық сипаттамаларын, пайдалану
шектеулерді жəне берілген бағытта жəне сəйкес əуеайлақта күтілетін шарттарды ескере
отырып қауіпсіз ұшуды орындау үшін пайдаланушымен құрылған жоспар;
163) ұшудың крейсерлік кезеңінде ауысатын ұшқыш – əуе кемесінің командирінің немесе
екінші ұшқыштың жоспарланған демалысы уақытында ұшқыш функциясын орындауы үшін
тағайындалған ұшу экипажының мүшесі;
164) ұшып келудің есептеу уақыты:
АҰҚ бойынша ұшу кезінде – аспаптар бойынша қонуға кіру маневрін орындау болжанатын
навигациялық құралдармен немесе осы əуеайлақпен байланысты навигациялық құралдардың
болмауы кезінде белгіленетін межелі нүктеге əуе кемесі ұшып келуінің есептеу уақыты –
əуеайлақтың үстіндегі нүктеге əуе кемесінің келу уақыты;

КҰҚ бойынша ұшуды орындау кезінде – əуе кемесінің əуеайлақтың үстіндегі нүктеге
келуінің есептеу уақыты;
КҰҚ бойынша ұшуды орындау кезінде аспаптар бойынша қонуға кіру схемасыны сақтау
керек жоқ;
165) ұшып көтерілгеннен кейінгі сипаттаманың нүкте DPATO – жұмыс істемейтін бір
қозғалтқышпен қауіпсіз ұшуды жалғастыруға тік ұшақтың қабілеті қамтамасыз етілмейтін
жəне мəжбүрлі қону талап етілетін, биіктікті бастапқы алу жəне ұшып көтерілу кезеңінің
шегіндегі нүкте;
166) ұшып көтерілуін дистанциясы – ажырау нүктесінде ұшу-қону жолағы шектің деңгейіне
қатысты мəре нүктесінен 10 м биіктік нүктесіне дейін əуе кемесімен өтетін көлденең қашықтығы;
167) ұшу-қону жолағы (бұдан əрі - ҰҚЖ) – əуе кемелерінің қонуы жəне ұшуы үшiн
дайындалған құрлықтағы əуеайлақтың ұшу жолағының белгiленген тiкбұрышты учаскесi;
168) үзілген ұшудын көтерілуіне орналасқан ұзындығы – егер қарастырылған болса,
тоқтаудың (қауіпсіз) соңғы жолағының қашықтығы мен жүрісінің орналасқан ұзындығының
жиынтығы;
169) үлкейтілген қашықтықта ұшу – крейсерлік жылдамдықпен ұшу уақыты кезеңінде екі
газ құбырлы қозғалтқышы бар ұшақпен орындалатын кез-келген ұшу (желсіз жағдайда жəне
МСА жағдайында) бағыттың кез-келген нүктесінде қандайда бір қозғалтқыштың жұмыс істемеуі
кезінде қосалқы əуеайлақтың талаптарына сəйкес бағытқа дейін мемлекетпен бекітілген
пайдаланушының шекті уақытынан асады;
170) шаршаумен байланысты басқару тəуекелінің жүйесі FRMS – белсенділіктің тиісті
деңгейі жағдайында өз функцияларын сəйкес персоналмен орындауды қамтамасыз ететін
жəне пайдалану тəжірибеге, білімге, ғылыми қағидаттарға негізделген ұшу қауіпсіздігі үшін
шаршау тəуекелімен байланысы үздіксіз мониторинг жүйесінің деректеріне жəне оны басқаруға
сүйенетін жүйе;
171) шектелген көру-жағдайындағы ұшып көтерілу LVTO – ҰҚЖ-ның (RVR) көріну ұзақтығы
кемінде 400 м құрайды;
172) шектеулі көріну жағдайындағы рəсімдер – RVR шартында 550 м төмен ұшулар жəне
CAT II / CAT III санаттары бойынша қонуға кіру кезінде қонуға қауіпсіз кіруді қамтамасыз ету
мақсатында əуеайлақта қолданылатын рəсімдер;
173) шеңбер бойынша қонуға кіру – қону алдында əуеайлақтың үстінде шеңбер бойынша
визуалды ұшудың орындалауын қарастыратын, аспаптар бойынша қонуға кіру схемасына қосымша;
174) шолу жасайтын радиолокатор – азимут жəне ұзақтығы бойынша əуе кемесінің орнын
айқындау үшін қолданылатын радиолокациялық жабдықтар;
175) ірі габаритті ұшақ – сертификатталған ең жоғары ұшу салмағы 5700 кг жоғары;
176) электрондық ұшу планшетті EFB – ұшатын экипажға арналған электронды ақпараттық
жүйе, ол жабдықтардан жəне қолданбалы бағдарламалардан тұрады жəне оған ұшумен
байланысты міндеттерді немесе ұшуды орындау кезінде қолданылатын деректерді сақтау,
жаңарту, көрсету жəне өңдеу үшін EFB функциясын пайдалануға мүмкіндік береді;
177) эшелондау – əуе кеңістігінде бекітілген интервалда əуе кемелерінің тігінің, көлденең
(бойлай жəне бүйірлік) бытырап орналасауы;
178) САТ I бойынша ұшудың стандартты биіктігінен төмен биіктіктегі ұшу – ИКАО
Конвенциясына 14-қосымшаның I-томында сипатталғандай жарықтысигналды жабдықтың
стандартты жүйелеріне баламаны көрсететін, жарықты сигналды жабдық немесе/жəне қону
шырақтары жүйесінің толық емес құрамындағы ұшулар;
179) CAT II санаты бойынша стандартты емес ұшулар - ҰҚЖ жарықты сигналды жүйелерімен
жəне/немесе жақындау шырақтарының толық емес жүйелерімен жабдықталған, ҰҚЖ
орындалған, RVR көбейтілген минимумымен ұшулар;
180) CDFA қонуға кірудің соңғы кезеңінде үздіксіз төмендеумен қонуға кіру – ұшақ үлгісі
үшін маневр басталатын нүктеден немесе ҰҚЖ шегінен жоғары шамамен 15м (50 фут) жуық
нүктеге қонуға кірудің соңғы кезеңінде бекітілген абсолютті/салыстырмалы бикітіктен жоғары
немесе абсолютті/салыстырмалы бикітіктен тегістеусіз үздіксіз төмендеу ретінде жабдықтармен
қонуға дəл емес кіру рəсімдердің қонуға кірудің соңғы кезеңіндегі сегментте ұшқыш үшін
айқындалған техника;
181) EDTO ұшу кезіндегі жағар майдың сындарлы қоры – бағытта неғұрлым сындарлы
нүктеде жүйенің жұмыс уақыты бойынша неғұрлым шектелген істен шығуын ескере отырып,
бағытта қоры əуеайлағына дейін ұшу үшін қажетті жағар май мөлшері;
182) NOTAM хабарламасы – ұшуды орындаумен байланысты персонал үшін маңызды мəні
бар ақпаратты уақытылы ескерту, кез-келген əуе навигациялық жабдықтардың өзгерістері
немесе жағдайы, қызмет көрсету жəне қағидалар немесе қауіптер туралы ақпараттар,
қолданысқа енгізу туралы ақпараттардан тұратын жəне электр байланыстары құралдарымен
жіберілетін хабарлама;
183) PBC сипаттамаларына негізделген байланыс – əуе қозғалысына қызмет көрсетуге
ұсынуға қолданылатын сипаттамалар мен талаптарға негізделген байланыс;
184) PBN сипаттамаларына негізделген навигация – сипаттамаларға негізделген навигация, тағайындалған əуе кеңістігінде немесе əуе қозғалысы қызметінде қызмет көрсетілетін,
бағытта жабдықтар бойынша қонуға кіруді орындайтын, əуе кемесі пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптарға негізделген аймақтық навигацияны ұсынады;
185) PBS сипаттамаларға негізделген қадағалау – ƏҚҚ ұсынуға қолданатын талаптарға
жəне сиапттамаларға негізделген қадағалаулар;
186) RNAV аймақтық навигациясы – автономды құралдар мүмкіндіктерімен немесе олардың
комбинациясымен айқындалған шекте жерүсті немесе спутникті навигациялық құралдардың
əрекет ету аймағының шегінде кез-келген күтілетін траектория бойынша ұшуды орындауға
əуе кемесіне мүмкіндік беретін навигация əдісі;
187) VNAV тік навигация – əуе кемесі ұшудың тік профилін биікті өлшеу жабдықтарын,
ұшу траекториясының сыртқы бағыттарын немесе олардың үйлесімділігін пайдалана отырып
ұстайтын навигациялық əдіс.
Осы Қағидаларда мынадай қысқартулар қолданылады:
АМЖ – аспапты метеорологиялық жағдайлар;
АҰҚ (IFR) – аспаптар бойынша ұшу қағидалары;
ƏК – əуе кемесі (əуе кемелері);
ƏКК – əуе кемесінің командирі;
ƏКП – əуе кеңістігін пайдалану;
ƏҚБ – əуе қозғалысын басқару;
ƏҚҚ– əуе қозғалысына қызмет көрсету;
БҚҚ – бар болатын қону қашықтық;
БТШ – бұлттардың төменгі шекарасы;
БТШБ – бұлттардың төменгі шекара биіктігі;
ВМЖ – визуалды метеорологиялық жағдайлар;
гПа – гектопаскаль;
град/сек – секундтағы градустар;
ЖМ – жиіліктік модуляция;
ЖМА – жалпы мақсаттағы авиация;
ЖММ – жанар-жағармай материалдары;
ИКАО – азаматтық авиацияның халықаралық ұйымы;
кг – килограмм;
ККҚ – көмекші күш қондырғысы;
км – километр;
км/сағ – сағатына километр;
КҰАҚ – көзбен шолып ұшу қағидалары бойынша арнайы ұшу;
КҰҚ (VFR) – көзбен шолып ұшу қағидалары;
ҚШРЛ – қайталама шолу радиолокаторы;
м – метр;
мбар – миллибар;
МГц – мегагерц;
м/сек – секундына метр;
ӨЖЖ (VHF) – өте жоғары жиілік;
РЛБ – радиолокациялық бақылау;
РНН – радионавигациялық нүкте;
РТҚ – радиотехникалық құралдар;
СЕБЖ немесе TCAS – соқтығысуларды ескертудің борттық жүйесі;
см – сантиметр;
сн.бғ.мм. – сынап бағанасы миллиметрі;
ТЕБ – төмендетудің ең төменгi биіктігі;
т. миля – теңіздік миля;
уз – торап;
ҰЖН – ұшуларды жүргізу бойынша нұсқаулық;
ҰҚЖ – ұшу-қону жолағы;
ҰПН – əуе кемесінің ұшу пайдалану нұсқаулығы (шетелдік өндіріс əуе кемесі үшін ұшу нұсқаулығы);
ҰҚБЖ – ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесі;
ҰСҚ – ұшақтағы сөйлесу құрылғысы;
ҰСҰА – ұшқызсыз ұшу аппараты;
ҰТС – ұшу-техникалық сипаттамалары;
ҮҰБҚ – үзілген ұшудың бар болатын қашықтық;
фут – фут (футтар);
фут/мин – минуттағы футтар;
ХСА – халықаралық стандарт атмосфера;
ШҚБ – шешім қабылдау биіктігі;
ADRS – ұшу мəліметтерін жазу жүйесі;
АЕО – барлық ақаусыз қозғалтқыштардың жылдамдығы;
AFCS – ұшуды автоматты басқару жүйесі;
AIP –аэронавигациялық ақпарат жиынтығы;
AIR – көз көрерлік жағдайды борттық тіркеушісі;
AIRS – көз көрерлік жағдайды тіркеудің борттық жүйесі;
AIS – анықтамалық аэронавигациялық ақпарат;
AMSL – теңіздің орташа деңгейінен жоғары;
APV – тігінен бағдарлаумен қонуға кіру схемасы
ARA – борттық радиолокатор бойынша қонуға кіру;
ASE – биіктікті өлшеу жүйесінің қателігі;
АТIS – əуеайлақтың ауданында ақпаратты автоматты түрде беру қызметі;
CARS – экипаж кабинасында дыбыстық жағдайды тіркеу жүйесі;
САТ I –I санат;
САТ II –II санат;
САТ III –III санат;
САТ IIIА –IIIА санат;
САТ IIIВ –IIIВ санат;
САТ IIIС –IIIС санат;
CDFA – қонуға кірудің соңғы кезеңінде үздіксіз төмендеумен қонуға кіру;
CDL – конфигурациядан ауытқудың рұқсат етілген тізімі;
CFIT – ақаусыз ƏК жермен соқтығысу тəуекелін төмендету;
CFL – ұшудың рұқсат берілген эшелоны;
CMV – қайта есептелген метеорологиялық көз көрерлік;
COMAT – өзінің жеке мақсаты үшін пайдаланушы əуе кемесінде тасымалдайтын
пайдаланушының материалдары;
CVR – борттық сөзбен өздігінен жазғыш;
CVS – көзбен шолудың бірлескен жүйесі;
DA – шешім қабылдаудың абсолютті биіктігі;
DH – шешім қабылдаудың салыстырмалы биіктігі;
DLR – мəліметтерді беру тізбегінің тіркеушілері;
DLRS – мəліметтерді беру тізбегінің жүйесі;
DME – қашықтықты өлшеу жабдығы;
DPATO – ұшудан кейінгі сипатты нүкте;
EDTO – қосалқы əуеайлағына кетудің артқан уақытымен ұшуды жүргізудің жүйесі;
EVS – көзбен шолудың кеңейтілген мүмкіндіктерінің техникалық көзқарас жүйесі;
EFB – электронды ұшу планшеті;
ELT – апатты жетекші тетік;
FAS – қонуға кірудің соңғы учаскесі;
FATO – қонуға жəне ұшуға кірудің соңғы кезеңінің аймағы;
FDAU – ұшу мəліметтерін бөлу блогы;
FDR – ұшу мəліметтерін өздігінен жазу;
FGS – автоматты басқару жүйесі;
FL – ұшу эшелоны;
FMS – ұшуды басқару жүйесі;
FRMS – шаршаумен байланысты тəуекелді басқару жүйесі;
GBAS – бақылау жəне түзетудің жер үсті жүйесі;
GLS –спутникті қону жүйесі;
GNSS – жаhандық навигациялық спутникті жүйе;
GРWS – жердің жақындығын ескертетін жүйе;
HUD – ƏК алдыңғы шынысындағы аспап көрсеткішінің коллиматорлы индикаторы;
HUDLS – ƏК алдыңғы шынысындағы индикациямен қону жəне қонуға кіру үшін бағдар
жүйесі;
IAP – аспаптар бойынша қону жəне қонуға кіру тəртіптемесі;
ILS – бағытты-глиссадты жүйе;
LDP – қонуға шешім қабылдау нүктесі;
LOC – бағытты радиомаяк;
LTS CAT I – стандарт САТ I;
LVP – көз көрерлігі шектелген жағдайдағы рəсімдер;
LVTO – шектелген көз көрерлігі жағдайында ұшу;
MAPt – екінші шеңберіне кету нүктесі;
MASPS – авиациациялық жүйе;
MDA/H – төмендеудің минималды абсолютті/салыстырмалы биіктігі;
МЕL – жабдықтың минималды тізімі;
ММЕL – жабдықтың типтік минималды тізімі;
METAR – ауа райының тұрақты мəліметі;
MLS – сындарлы аймақ;
МNРS – минималды навигациялық сипаттамаларға талаптар;
MSA – сектордағы минималды абсолютті биіктік;
NDB – жеке жетекші радиостанция;
NOTAM – анықтамалық аэронавигациялық ақпарат;
NPA – дəл емес қону жəне қонуға кіру;
NVIS – түнгі көрініс жүйесі;
ОСА – кедергіден ұшудың абсолютті биіктігі;
ОСН – кедергіден ұшудың салыстырмалы биіктігі;
ОЕI – бір жұмыс істемейтін қозғалтқышпен жылдамдық;
OTS CAT II – стандарт САТ II;
PA – дəл қону жəне қонуға кіру;
PAPI –кесімді қоңуға кіру траекторияның көрсеткіш;
PAR – қонуға жəне қону локаторына кіру;
PBN – сипаттамаларға негізделген навигация;
PBC – сипаттамаларға негізделген байланыс;
PBS – сипаттамаларға негізделген қадағалау;
PED – портативті радиоэлектронды құрылғы;
PNR – кету шебі (қайту);
QFE – атмосфералық қысым, гектопаскаль (əрі қарай - гПа) немесе миллиметрмен ртутты
столбы (əрі қарай - сн.бғ.мм.) ҰҚЖ шегінің деңейінде;
QNH – ХСА үшін теңіздің орташа деңгейіне келтірілген атмосфералық қысым, гПа;
RA – соқтығысу қауіпін шешу бойынша нұсқауды беру режимі;
RCP – байланыстың талап етілген сипаттамаларының спецификациясы;
RFFS – апатты-құтқару жəне өртке қарсы қызмет;
RNAV – аймақтық навигация;
RNP – талап етілетін навигациялық сипаттама;
RSP – қадағалаудың талап етілген сипаттамаларының спецификациясы;
RVR – ҰҚЖ қашықтығының көрінісі, ҰҚЖ остік тізбегінде тұрған ƏК ұшқышы ҰҚЖ маркалық
белгісін көретін қашықтық немесе ҰҚЖ шектейтін немесе оның остік тізбегін белгілейтін
шырақтар;
RVSM – тігінен эшелондаудың қысқартылған минимумы;
Sap – қонуға тұрақты кіру;
SRA – шолу жасайтын радиолокатор бойынша қонуға кіру;
SID – аспаптары бойынша ұшып шығу стандартты маршрут;
SIGMET –SIGMET ақпараты;
SPECI – ауа райының арнайы жиынтығы;
STAR – аспаптары бойынша ұшып келудің стандартты маршрут;
SVS –синтезделген көзбен шолу жүйесі;
TDP – ұшу кезінде шешім қабылдау нүктесі;
TDZ – жерге қону аймағы;
TIBA – қозғалыс туралы ақпарат;
TVE – биіктік бойынша жиынтық қате;
VIS – көріну;
VNAV – тік навигация;
VOLMET – радиомен хабар беру;
VOR – барлық бағыттағы ӨЖЖ-радиомаягі;
С –Цельсий градустары;
% – пайыз.
1-параграф. ƏК-лерін пайдалану бойынша нұсқамалық материал мен директивалар
3. Уəкілетті орган ИКАО-ның стандарттарына жəне ұсынымды практикасына сəйкес
пайдаланушылардың орындауы үшін нұсқамалық материал əзірлейді жəне бекітіледі, соңдайақ ұшу жарамдылығы бойынша директивалар шығарады.
4. Уəкілетті орган директиваларында келесілерді бекітеді:
1) оларды шығару себептерін;
2) қолдану мен əрекет ету мерзімін;

3) оларды орындау үшін міндеттілік немесе ұсынымдық сипат;
4) азаматтық əуе кемелерін пайдаланушы (бұдан əрі - пайдаланушы) қолданатын əрекеттер.
5. Уəкілетті органның міндетті директиваларының орындалмағаны айқындалған жағдайда
əуе кемесі (бұдан əрі - ƏК) ұшуды жүргізу мақсатында пайдалануға жіберілмейді.
2-параграф. Заңдарды, қағидаларды жəне рəсімдерды сақтау
6. Пайдаланушы экипаждың барлық мүшелерін сəйкес аэронавигациялық құралдары мен
əуеайлақпен қолданылатын, ұшатын аудандарда қолданбалы болатын өз міндеттерін орындаумен байланысты заңдармен, қағидалармен жəне рəсімдерімен танысуын қамтамасыз етеді.
Ұшу жүргізілетін бекітілген мемлекетпен талаптар орындалап, сақталады.
7. Пайдаланушы келесілерге жауап береді:
1) барлық авиациялық персонал, экипаж мүшелерімен бірге ұшу орындалатын мемлекеттегі
заңдарды, қағидаларды жəне рəсімдерды сақтау туралы ескертулерде;
2) шетте жүрген пайдаланушының авиациалық персоналы келген мемлекеттің заңдары
мен қағидаларына қайшы келмейтін, Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану
жəне авиация іс-əрекеттері туралы Қазақстан Республикасының заңын сақтауға жауап береді.
8. ИКАО-ның Конвенциясына 6-Қосымшасының (I-бөлігі) 3.1.3-тармағына сəйкес
Пайдаланушы немесе тағайындалған өкіл ұшуға жетекшілік етуге жауап береді.
9. ИКАО-ның Конвенциясына 6-Қосымшасының (I-бөлігі) 3.1.4-тармағына сəйкес егер
бекітілген пайдаланушымен ұшуды жүргізуді бақылау мен қадағалау əдісінде ұшуды/ұшу
диспетчерін қамтамасыз ету бойынша қызметкер персоналын пайдалану қарастырылған
болса əуе кемесінің командирі (бұдан əрі - ƏКК) жəне ұшуды/ұшу диспетчерін қамтамасыз ету
бойынша қызметкерге ұшулардың басқарушылық етуге жауап береді.
10. Егер ұшуды/ұшу диспетчерін қамтамасыз ету бойынша қызметкер нəтижесінде ƏК
қауіпсіздігі үшін қауіп тудыратын апатты жағдайды бірінші білсе, онда бұл тұлғаның əрекеті
сəйкес уəкілдік орагандарды жағдайдың сипатымен тез арада хабардар ету жəне қажет болған
жағдайда көмек көрсету сұранысын жіберуді қарастырады.
11. Егер ƏК немесе тұлғалар қауіпсіздігі үшін қауіп тудыратын апатты жағдай ұшу
қағидаларын немесе нүсқамаларын бұзуға алып келетін əрекеттерді жасауды талап етеді,
ƏКК тез арада бұл туралы сəйкес ƏҚҚ органына хабар береді. Оқиға болған Мемлекеттің
талабы бойынша ƏКК осы мемлекеттің сəйкес органына кез-келген заң бұзушылық туралы
баяндама жасайды, бұл жағдайда ƏКК уəкілдік органға баяндама көшірмесін ұсынады. Мұндай
баяндамалар бес күнтізбелік күн ішінде ұсынылады.
12. Пайдаланушылар ƏКК-лер ƏК-нің бортындағы ƏК ұшып өткен ауданның іздеу-құтқару
қызметіне қатысты барлық қажетті ақпараттарды алуға шаралар қабылдайды.
3-параграф. Жұмыс істеу тілі жəне техникалық құжатты жүргізу
13. Пайдаланушы эипаждың барлық мүшелерінің жалпы бір жұмыс тілінде өзара қарым
қатынас жасауын жəне техникалық құжаттар жүргізуін қамтамасыз етеді.
14. Пайдаланушы авиациялық персоналдың техникалық құжаты жəне өзінің қызметтік
міндеттері мен оның уəкілдікліктерін орындаумен байланысты басқада құжаттар жазылған
тілді түсінуге қабілетті болуын қамтамасыз етеді.
15. Пайдаланушы халықаралық ұшуларды орындау кезінде радио алмасуды жүргізу
мүмкіндігін жəне ƏКК мен экипаж мүшелерінің қарым-қатынасын ƏК-нің ұшу пайдалану
нұсқаулығы (бұдан əрі - ҰПН) көрсетілгендерге сəйкес немесе авиациялық персоналмен ҰЖНның рəсімдерін, жер үсті қызметтерімен, ƏҚҚ қызметімен жəне шетелдік мемлекеттің уəкілдік
органның өкілімен радителефон байланысын қолданылатын тілде жүргізуді жəне оны ИКАО
Конвенциясына 1-Қосымшасында көрсетілгендей түсінуді қамтамасыз етуі қажет.
4-параграф. Ұшу қауіпсіздігін басқару
16. Ұшқыш, жалпы мақсаттағы авиацияға (бұдан əрі - ЖМА) жататын жəне ең жоғары
сертификатталған ұшып көтерілу массасы 5700 килограмм жəне одан кем болатын ұшақтарді
жəне ең жоғары сертификатталған ұшып көтерілу массасы 3180 килограмм жəне одан кем болатын тіқұшктарды пайдаланылатын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы
11 мамырдағы № 136 қаулысымен бекітілген Азаматтық авиация саласындағы ұшу қауіпсіздігі
туралы бағдарламасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация
министрінің 2011 жылғы 28 наурыздағы № 173 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6855 нөмірімен тіркелген) бекітілген Əуежайлардағы азаматтық
ƏК-лерін ұшқыштардың ұшу қауіпсіздігін əуе қозғалысына қызмет көрсету кезінде, ƏК-леріне
техникалық қызмет көрсеткен кезде басқару туралы үлгілік нұсқаулығына сəйкес келесілерді
ұшу қауіпсіздігін басқарудың жүйесін (бұдан əрі - ҰҚБЖ) іске асыру үшін қойылатын минималдық
талаптарды қамтитын ҰҚБЖ енгізеді:
1) ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаты мен саясаты:
жетекшіліктің міндеттері мен жауапкершілігі;
ұшудың қауіпсіздігіне жауапкершілік;
ұшу қауіпсіздігіне жауап беретін жетекші қызметкерлерді тағайындау;
апатты жағдайларда шараларды жоспарлауды үйлестіру;
ҰҚБЖ бойынша құжаттар;
2) ұшу қауіпсіздігі үшін тəуекелдерді басқару:
ҰҚБЖ-де болатын ұшу қауіпсіздігімен байланысты тəуекелдерді басқару элементі жүйелі
ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету процесінің үлгісіне негізделген;
ұшу қауіпсіздігі үшін тəуекел факторларын басқарудың мақсаты қауіпті факторларды
айқындау, тиісті тəуекелдер факторларын бағалау жəне оларды жою немесе ұйым қызметтерді
көрсету кезінде ықпал ету дəрежесін азайту бойынша тиісті шаралар əзірлеу болып табылады;
3) ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
ауытқуларды айқындалған жағдайда уақтылы шаралар қабылдау үшін ұшу қауіпсіздігін
қамтамасыз ету тиімділігі көрсеткіштерінің тұрақты мониторингі;
4) ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету процесіне қатысу.
17. ҰҚБЖ шеңберінде пайдаланушының барлық ұйымдарында ұшу қауіпсіздігі
мəселелерімен айналысатын жауапты тұлға айқындалады, оның ішінде ұшу қауіпсіздігіне
жауап беретін бірінші жетекшілер.
18. Пайдаланушы ҰҚБЖ шеңберінде ұшу қауіпсіздігінің қолданбалы деңгейін енгізеді
жəне ол ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету облысында пайдаланушы қол жеткізетін уəкілдік
органның мақсатын көрсетеді.
19. Ең жоғары сертификатталған ұшып көтерілудің 27000 кг. астам салмағы бар ұшақтарды
ƏК пайдаланушы қабылдайды жəне ҰҚБЖ құрамдас бөлігі ретінде ұшу деректерін талдау
бағдарламасын орындайды.
20. Ұшу деректерін талдау бағдарламасы ұшқыштар (экипаждар) кəсіби қызметті шектеу
жөніндегі шараларды қабылдауға əкелмейді жəне мұндай деректердің көзін (дерін) қорғау
мақсатында тиісті сақтандыру шараларын қамтиды.
21. ҰҚБЖ шеңберінде пайдаланушы персоналды пайдалану жəне жетекшілік етуге арналған
ұшу қауіпсіздігі бойынша құжаттар жүйесін құрайды.
5-параграф. Психикалық белсенді заттарды пайдалану
22. Экипаж мүшелері ұшуды орындауға жіберілмейді, егер:
1) егер ол ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге əсір етуі мүмкін психикалық белсенді заттарды
(алкоголь, есірткі немесе дəрі-дəрмектің заттар) əсерінде болса;
2) егер ƏК разгерметизациясы – қысымның жедел өзгерісі жағдайында болуы, аквалангпен
жүзу, 10 метрден астам тереңдікке сүңгуі 12 сағаттан аспаса;
3) донор ретінде қан тапсырғаннан кейін 24 сағаттан астам уақыт өтпесе;
4) егер ол өз міндеттерін орындау қабілетіне күмəн келтірсе;
5) егер ол ұшуды ойдағыдай аяқтауға қатер төндіретін деңгейде шаршаңқылықты немесе
ұшуға дайын еместігін сезінсе.
23. Экипаж мүшелері:
1) міндеттерді орындауды бастаудың жоспарлы уақытына дейін кемінде 12 сағат бұрын
немесе ұшу алдындағы демалыс уақытында алкоголь ішпеуі тиіс;
2) қанында алкоголь жарамдылық мазмұны арттыру болған кезде өзінің ұшу міндеттерін
орындауға жіберілмейді;
3) ұшу кезінде немесе резервтегі кезекшілік уақытында алкоголь ішпеуі тиіс.
6-параграф. Əуе кемесінің бортында мінез-құлық қағидалары
24. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 30
маусымдағы № 416 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 15443 нөмірімен тіркелген) бекітілген Əуе кемесінің бортында мінез-құлық қағидаларды бұзу
əуе кемесінде жолаушылар ретінде тұлғаларға рұқсат етілмейді.
25. Əуе кемесіндегі жолаушылар ретіндегі адамдардың:
1) ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіретін жағдайлар туғызуына;
2) экипаж мүшелеріне қауіп төндіруіне;
3) ұялы байланыс пен радиоэлектрондық құралдарды əуе кемесінің бортында «ұшуда»
деген автономды режимде пайдалануды қоспағанда, ұшудың бүкіл кезеңдерінде ұялы,
транкингтік байланыс қызметтерін пайдалануына, əуе кемесін жүргізу, биікке көтерілу, қонуға
бет алу кезеңдерінде радиоэлектрондық құралдар мен тұрмыстық мақсаттағы жоғары жиілікті
құрылғыларды пайдалануына тыйым салынады.
26. Əуе кемесінің бортындағы тұлғаларымен əуе кемесінің бортында мінез-құлық
қағидаларын бұзғаны болған жағдайда, ƏКК Заңның 57-бабына сəйкес ƏК-нің қауіпсіз
ұшу аяқталуыны қамтамасыз ету бойынша қатер деңгейіне байланысты қажетті шаралар
қабылдайды.
7-параграф. Электронды навигациялық деректерді басқару
27. Пайдаланатын жабдықтардың белгіленген функцияларымен осы өнімдердің сəйкестігін
жəне тұтастығының қолайлы стандарттарына жеткізілетін өнімдердің жəне қолданылатын
процестің сəйкес келуін қамтамасыз ететін рəсімдерді енгізбесе, бортта жəне жерде пайдалану
үшін өңделген электрондық навигациялық деректер өнімдерін пайдаланушы қолданбайды.
ƏК бортында жəне жерде электрондық навигациялық деректері бар, қолданылу мерзімі
өткен бағдарламалық өнімдер пайдаланылмайды.
Уəкілдік орган электрондық навигациялық деректер өнімдерін жəне процесін
пайдаланушымен тұрақты бақылауды қамтамасыз етеді.
28. Пайдаланушы талап етілетін барлық ƏК-лерi үшін ағымдағы жəне тұрақты электрондық
навигациялық деректерді уақтылы тарату жəне енгізілуін қамтамасыз ететін процеудараларды жүзеге асырады.
8-параграф. Қауіпсіздігін қамтамасыз ету
29. ИКАО-ның Конвенциясына 2-Қосымшасының 3.1.1-тармағына сəйкес ƏК мен оның
бортындағы адамдардың қауіпсіздігіне қауіп келтірмей пайдаланушы ұшуды орындауды
қамтамасыз етеді.
30. ИКАО-ның Конвенциясына 6-Қосымшасының (I-бөлігі) 13.4.1-тармағына сəйкес
пайдаланушы, экипаж мүшелерімен кепілді ең дұрыс іс-қимылдарды болғызбауға бағытталған
актілерінің диверсияларды немесе заңсыз араласудың басқа да нысандарын немесе мейлінше
азайту жəне олардың салдарын жəне уəкілетті орган бекіткен қауіпсіздік бойынша дайындық
бағдарламасыны орындайды.
9-параграф. Ұшудағы ерекше жағдайларды үлгілеу
31. Пайдаланушы жолаушыларды тасымалдау кезінде апатты жағдай немесе жүйелердің,
жабдықтар мен аспаптардың істен шығу имитациясының жасалмауын қамтамасыз етеді.
32. Апаттық жағдайдың жəне істен шығудың (ақаулықтың) имитациясы ұшу жоспарына
сəйкес тек оқу-жаттығу жұмыстарын орындау кезінде ғана рұқсат етіледі.
10-параграф. Апаттық-құтқару жабдығы туралы ақпарат
33. Пайдаланушы ұшу экипажының кабинасында іздестіру жəне құтқаруға қатысты барлық
ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
34. Пайдаланушы іздестіру-құтқару үйлестіру орталықтарына тез арада беру үшін ƏКлерінің бортында бар борттық апатты - құтқару жабдығы туралы ақпараттар тізбесінің болуын қамтамасыз етеді.
35. Ақпарат үрмелі құтқарушы сал, кеудешелері мен пиротехника санынан, үлгісі жəне
түсінен тұрады, медициналық жабдық, су мен азық-түлік қорының болуы, сондай-ақ портативті
апаттық радиоаппаратура үлгісі мен жиілігі туралы егжей-тегжейлі мəліметтерді қамтиды.
11-параграф. Суға мəжбүрлі қону
36. Пайдаланушы, егер ұшып көтерілу жəне қону кезінде маневр жасау траекториясы
сулы кеңістік үстінен өтетін болса немесе бағыт бойынша ұшу жағалау сызығынан жоспарлау
режимінде ұшудың шектік қашықтығынан асатын аралықтағы су үстінен өтетін болса немесе ұшу жағалау сызығынан 93 км астам (50 т. миля) қашықтықтағы су үстінен өтетін болса
борттағы əрбір адамға арналған құтқару кеудешелері болмаған кезде ƏК пайдаланбайды.
37. Пайдаланушы, мəжбүрлі қону жасау үшін жарамды беттен ұшақтың болмауын
негіздейтін бағыт бойынша су бетінен өтетін болса, борттағы жолаушылар санына сəйкес
құтқарушы салмен қосымша жабдықтаусыз ƏК пайдаланбайды:
1) ең көп саны 30-дан астам жолаушы орны бар ұшақтар үшін – 740 км (400 т. миля) астам
қашықтыққа немесе 120 минут крейсерлік жылдамдықта;
2) барлық қалған ұшақтар үшін – крейсерлік жылдамдықта ұшудың сəйкес келетін 30 минут
немесе 185 км (100 т. миля) астам қашықтықта.
Екі жағдайда да қашықтаудың ықтимал мəнінің азы есепке алынады.
38. Құтқару салының саны жолаушылар орындарының санына жəне пайдаланылатын
салдың нормативтік сыйымдылығына қарай айқындалады, ең көп сыйымдылықтағы бір
қосалқы құтқару салы қосылады.
12-параграф. Əскери құралымдарды, қару-жарақтар мен əскери техниканы
тасымалдау
39. ИКАО Конвенциясының 35-бабына сəйкес ұшу жүзеге асырылатын əуе кеңістігінде мемлекетпен жəне уəкілетті органымен келісілгеннен кейін ғана шетелдік мемлекеттер аумағынан
əскери құралымдарды, қару-жарақтар мен əскери техниканы, сондай-ақ қосарлы мақсаттағы
өнімді тасымалдауға пайдаланушыға рұқсат етіледі.
Шет мемлекеттердің əскери құралымдарын, қару-жарағын жəне əскери техникасын,
сондай-ақ қосарлы мақсатта пайдаланылатын өнімдерді тасымалдау үшін азаматтық əуе
кемесін пайдаланушының халықаралық ұшуына азаматтық авиация саласындағы уəкілетті
органның келісуінсіз жол берілмейді. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган өз
кезегінде осы ұшуды сыртқы саясат қызметін жүзеге асыратын органмен оның құзыреті
шегінде келісуді жүзеге асырады.
40. Пайдаланушықару-жарақ пен əскери техниканы тасымалдауда төмендегілерді
қамтамасыз етеді:
1) ƏК бортында арнайы тасымалдау қабында немесе ұшу уақытында жолаушылар үшін
қол жетпейтін орында өзге де орамада орналасу;
2) ұшу басталғанға дейін барлық мемлекеттер айрықша жағдайларға сəйкес ұшу жүзеге
асырылатын əуе кеңістігінде оқтаулы қару жарақты əуеде тасымалдауға рұқсат берілген
жағдайлардан басқа, атыс қаруын тасымалдау кезінде оның оқтаусыз болуын қамтамасыз етеді.
41. Пайдаланушы ƏКК ұшу басталғанға дейін көрсетілген тасымалдың жəне əуе тасымалдануына жататын əскери құралымдардың жəне (немесе) əскери техниканың ƏК бортында
орналасуына рұқсаты туралы хабарлар болуын қамтамасыз етеді.
13-параграф. Қару мен оқ-дəрілердің спорттық жəне басқа да санаттарын тасымалдау
42. Пайдаланушы əуемен тасымалдауға қабылданған кезкелген қару туралы ақпаратты
жинауды қамтамасыз етудің барлық мүмкін шараларын қабылдайды.
Қару-жарақты тасымалдауды қабылдаған пайдаланушының орналасуын қамтамасыз етеді:
1) оқталмаған қару-жарақтың арнайы жабылатын жəне бекітілетін металл жəшікте,
жолаушыларсалонынан оқшауланған жүк қоятын бөлікте орналасуын;
2) жүк қоятын бөлігі жоқ ƏК-де – қарудың орамада, штаттық қаптарда немесе ұшу уақытында
жолаушылар үшін қол жетпейтін орындағы контейнерлерде орналасуын.
43. Қаруға арналған оқ-дəрілер жəне қару-жарақтар Заңның 13-бабының 44) тармақшасына
сəйкес бекітілген Қазақстан Республикасы азаматтық авиациясының авиациялық қауіпсіздігі
бойынша бағдарламасының талаптарына сəйкес тасымалданады (бұдан əрі - ҚР АА АҚ бойынша бағдарлама).
Жолаушылар ƏК-де газдан жасалған оқ-дəрілерін тасымалдауға рұқсат етілмейді.
14-параграф. Қауіпті жүктерді əуемен тасымалдау
44. Пайдаланушы, егер авиациялық персонал арнайы даярлықтан өтпесе, ал жүктер тиісті
түрде жіктелмесе, құжатталмаса, сертификатталмаса, сипатталмаса,
м
м
Р
ыИ
ж
м м
жы ы
м ым ы №
ы ым
Н м
ы ы
м м
м
№
м м
А м ы
м
ж
ым
ы ы
АƏ
ж
ым
ы
ы ж
ж
м
ж
м
ым
ы
м
ы
А м ы Ə
м
ым
ж
ж
м
ым
ж
ы
ы
ы
D
И АО
ж
ым
шы ы
ы
ы
фы ы
ы
ж
ы ы
ы
П
П
ы
ш
Ə

П

р р ф Қо
шы
шы
м м ы
жм ш
ы
ж
ы
ы
ы

л м м
м м

д

м м

ш

ы м
м
ыы ж ы
шы
ыш

ш
ш

л

д мд рды
м
ы
м

ым лд
ым

ы

м

ы

ы
м

ы

ы

ы

р р ф Ж
лы ж
р л рды д ор ци л
ы
м
лы ж р
д мд рды
ым лд
шы Ə м
ы ж
шы ы ы
м м ы
Жал а ы 27 б

м м ы
д мд рды
м

ы

RESMI

10 СƏУІР 2018 ЖЫЛ

Жал а ы Ба ы 26 б
жұқпалы жəне қауіпті ауруларды, депортацияланатын адамдарды немесе күзетпен алып
жүретін адамдарды тасымалдау рəсімдерін белгілейді.
50. ƏКК-не ƏК бортында осы Қағидалардың 49-тармағында көрсетілген адамдардың бар
екендігі туралы ескертіледі.
17-параграф. Жолаушыларды орналастыру, жолаушыларға арналған ақпарат
51. Пайдаланушы ƏК апаттық тез жəне қауіпсіз тастапшығу жүргізілетін жолаушыларды
орналастырудың рəсімдерін əзірлейді.
52. Пайдаланушы қамтамасыз етеді:
1) ішінара немесе толықтай аудио немесе бейне жазба нысанында ұсынылуы мүмкін
қауіпсіздік қағидаларына қатысты ауызша ақпарат;
2) əрбір жолаушыны апаттық-құтқару жабдығын пайдалану, апаттық шығыстарды ашу
жөніндегі нұсқаулықтар мен жолаушылардың ұшақты апаттық тастап шығу тəртібі бар қысқаша
иллюстрацияланған нысандағы қауіпсіздік бойынша арнайы карталармен қамтамасыз ету.
53. Ұшып көтерілу алдында жолаушыларға келесідей ақпараттар жеткізіледі.
1) темекі шегу қатысты тыйым салу туралы;
2) креслоларды бастапқы жағдайға келтіру, жиналмалы үстелді бекіту жəне иллюминаторлар перделерді ашу;
3) апаттық шығыстардың орналасуы туралы;
4) ƏК тастап шығу құралдарының (арқандар, үрмелі сатылар жəне т.б.) орналасуы мен
оларды пайдалану туралы;
5) қол жүгін орналастыру қағидалар;
6) дербес электрондық жабдықты пайдалану жөніндегі шектеулер;
7) жолаушылар үшін апатты жағдайларда іс-шаралар тəртібі туралы ақпаратымен
карталардың орналасуы мен мазмұны;
8) қауіпсіздік белдігін қолдану туралы хабарланады.
54. Жолаушыларға көрсетіледі:
1) қауіпсіздік белдіктерін, егер бортта болса иық белдіктерін пайдалану тəртібі,оларды
дұрыс салу мен алуды;
2) оттегі жабдығының орналасуы мен қолдану қағидалар;
3) қажет болған жағдайда құтқару кеудешелерінің орналасуы мен пайдалану тəртібі;
4) апаттық шығу жолдарының орналасуы;
5) түтін болған кезде апаттық шығу жолдарын жəне оларға жақындау орындарын көрсету
мен жарықтандыру құралдары туралы;
6) жолаушылар үшін апаттық жағдайларда іс-шаралар тəртібі туралы ақпаратымен
карталардың орналасуы.
55. Жолаушыларға, қажеттілігіне қарай ұшып көтерілгеннен кейін:
1) темекі шегу қатысты тыйым салу туралы;
2) қауіпсіздік белдігін пайдалану тəртібі ескертіледі.
56. Жолаушыларға қонар алдында қажеттілігіне қарай:
1) темекі шегу қатысты тыйым салу туралы;
2) қауіпсіздік белдігін пайдалану тəртібі;
3) креслоларды бастапқы жағдайға келтіру, жиналмалы үстелді бекіту жəне иллюминаторлар перделерді ашу;
4) қол жүгін орналастыру жəне бекіту;
5) дербес электрондық жабдықты пайдалануды шектеу туралы есінесалынады.
57. Қонғаннан кейін жолаушыларға ескертіледі:
1) темекі шегу қатысты тыйым салу туралы;
2) ƏК толық тоқтағанға дейін қауіпсіздік белдігін пайдалану қажеттігі туралы;
3) ƏК шығу тəртібі.
58. Ұшуда ерекше жағдай туындаған жағдайда жолаушыларға нақты жағдаяттарға қарай оның
ықтимал себептері туралы хабарланып, тиісінше қажетті əрекеттер туралы нұсқаулар беріледі.
18-параграф. Жолаушының жол жүгі бен жүкті орналастыру жəне бекіту
59. Пайдаланушы жолаушылар салонында қолайлы жəне қауіпсіз орналастыруға болатын
көлемде қол жүгін тасымалдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін рəсімдерді белгілейді.
60. Пайдаланушы адамдардың жарақат алуына немесе ƏК зақымдауға себеп болуы, не
қозғалу кезінде жолдар мен апаттық шығыстарды жауып қалуы мүмкін ƏК борттағы барлық
жолаушының жолжүгі мен жүктің, оның қозғалуына конструкциялық кедергі болатын жəне оның
сақталуын қамтамасыз ететін орындарда орналасатынына кепілдік беретін багаж бен жүктің
орналасуының жəне бекітілурəсімдерін əзірлейді.
2-тарау. Нұсқаулар, борттық журналдары жəне есептілік құжаттар
1-параграф. Ұшуды жүргізу туралы нұсқау
61. Пайдаланушы ҰЖН əзірлейді жəне ұшуды жүргізумен айналысатын авиациялық персоналды ҰЖН-ның тиісті бөліктермен қамтамасыз етеді. ҰЖН талаптары өзіне қатысты бөлігінде
барлық персоналының орындауы үшін міндетті болып табылады.
62. ҰЖН-ның мазмұны Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 153 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11459 нөмірімен тіркелген) Азаматтық
əуе кемелерін пайдаланушыларға қойылатын сертификаттық талаптарда (бұдан əрі - АƏК
пайдаланушыларға қойылатын сертификаттық талаптар), сондай-ақ, Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 қазандағы № 1023 бұйрығы бекітілген
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12804 нөмірімен тіркелген)
Жалпы мақсаттағы авиацияны пайдаланушыларға ұшуға рұқсат беру қағидаларында (бұдан
əрі - ЖМА авиацияны пайдаланушыларға ұшуға рұқсат беру қағидалары) көрсетілген.
63. ҰЖН ақпаратты жаңарту мақсатында қажетінше өзгереді немесе қайта қарастырылады.
Əр өзгерістер жасалған жағдайда немесе қайта қарастырғанда, осы басшылықтыпайдалануы
тиіс барлық персоналына хабарланады.
2-параграф. Жабдықтың минималды тізімі
64. ИКАО-ның Конвенциясына 6-Қосымшасының (I-бөлігі) 6.1.3-тармағына сəйкес қандай
да бір аспаптың, жабдықтың немесе жүйенің істен шығуы кезінде, уəкілдік органымен бекітілген
MEL негізінде коммерциялық əуе тасымалының орындалуы қайсы ƏКК-не ұшуды бастау немесе оны жалғастыруды айқындауға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасы тіркейтін мемлекет болмаған жағдайда уəкiлеттi орган MEL
мемлекетте тіркеуде қолданылатын ƏК-лерінің ұшуға жарамдылық талаптарына сəйкестігін
əсер етпеуі үшін шаралар қабылдайды.
65. Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы (бұдан əрі - ТМД) өндірістері ƏК-лері үшін ішкі əуе
бағыттарында ұшуды орындау кезінде істен шыққан жабдықтар, аспаптар немесе жүйелермен
бірге ұшуды орындау үшін негіз ҰПН-ның талаптары болып табылады.
66. Жөндеу жұмыстарын жүргізудің жəне жабдықты алмастырудың бақыланатын жəне
негізделетін бағдарламалары шеңберінде жұмыс істемейтін аспаптармен, жабдықпен немесе жүйелермен ƏК-ін пайдалану мүмкіндігін айқындауға арналған MEL пайдаланушымен
MEL негізінде əр ƏК жасалады.
Халықаралық бағыттарында ұшу орындау кезінде, бұрын ТМД мемлекеттерінде
пайдаланылған немесе ТМД-да жасалған ƏК үшін, MEL ҰПН талаптарының негізінде
құрастырылады.
67. Пайдаланушы пайдаланылған типті ƏК қатысты MMEL-ге өзгеріcтер шыққан кейін
уəкілдік органда MEL өзгеріcтер енгізеді жəне оларды бекітеді.
68. MEL жасау үшін қолданылатын MMEL, – MEL əзірлеу үшін қолданылатын MMEL-ді ƏК
типтегі сертификатын ұстаушымен басып шығарылады жəне оны ƏК-ін əзірлеуші мемлекеттің
уəкілдік органы бекітеді.
69. MEL пайдаланушы ҰЖН-ға енгізіледі жəне ол келесілерді қамтиды:
1) MEL техникалық персоналдың жəне ұшу экипажының қолдану қағидалар қамтитын
алғысөз;
2) қолданылатын терминдердің айқындамалары мен түсіндірулері;
3) аспаптардың, жабдықтар мен жүйелердің, ескертулер жəне хабарлау дабылдарының
істен шығуын жою үшін қажетті уақыт аралығын (В, С жəне D) белгілейді;
4) аспаптардың, жабдықтар мен жүйелердің, ескертулер жəне хабарлау дабылдарының
істен шыққан белгілері болып табылатын тізбесі;
5) олар істен шыққан кезде əрбір ƏК үшін жабдықтар мен аспаптар тізімі келесілер болып табылады:
ƏК-де орнатылған аспаптардың саны жəне ұшуды орындау үшін талап етілетін аспаптардың
саны;
істен шыққан аспаптың, жабдықтың немесе жүйенің жұмыс қабілетін қалпына келтірудің
рұқсат етілген кезеңі;
ƏК экипажының кабинасында жəне (немесе) жолаушылар кабинасында аспапты, жабдықты
жəне жүйені таңбалау қажеттігі;
егер бұлар талап етілсе, ƏК ұшуын техникалық дайындаудың талап етілетін қосымша
талаптары;
егер талап етілсе, ƏК ұшу кезінде пайдаланудың талап етілетін қосымша тəртіптемесі;
осы пунктті қолдану шарттары, ұшудың болжамды шарттарын қоса алғанда оны істен
шыққан құрылғымен оны бастауға рұқсат берілмейді.
70. MEL бекіту кезінде:
1) ƏК-нің осы үлгісін пайдалану тəжірибесі;
2) ұшқыштың ƏК-нің осы үлгісі мен ұқсас үлгілерді пайдалану тəжірибесі;
3) ұшқыштың ƏК ұшу экипажы мүшелерінің біліктілігі мен даярлығы ескеріледі.
Жабдықтардың MEL-де көрсетілген бірнеше компоненттері істен шыққан кезде ƏК-нің
экипажы пайдаланушымен ҰЖН-да белгілеген рəсімдеріне сəйкес ұшу басталар алдында
жұмыс істемейтін компоненттер арасында ұшу қауіпсіздігі деңгейіне рұқсат етілген шектен
төмен деңгейіне төмендеуіне немесе ұшу экипажына жүктеменің тым ұлғаюына əкелетін өзара
байланыстың жоқтығына көз жеткізуге міндетті.
71. Қауіпсіздіктің қолайлы деңгейін қамтамасыз ету мүмкіндігін айқындау кезінде ұшқыш
жұмыс істемейтін жүйелермен немесе жабдықпен пайдалануды жалғастыру барысында ƏК
аспаптарының, жабдықтарының немесе жүйелерінің қосымша істен шығу ықтималдығын
ескеруі тиіс.
72. Қандай да бір жабдықтың немесе жүйенің істен шығуы кезінде ƏК ұшуға жіберілген
жағдайда ƏК-нің техникалық борт журналына (бұдан əрі - борт журналы) ƏК-ін ұшуға дайындауды жүргізетін техникалық персонал істен шыққан аспаптар, жабдықтар немесе жүйелер
туралы мəліметтерді жəне олар орындаған ұшуға дайындау рəсімдерін енгізеді, сондай-ақ егер
ол талап етілсе, жұмыс істемей қалған аспаптарды таңбалау жүргізіледі.
73. Қандай да бір жабдық немесе жүйе істен шыққан кезде ұшуды орындау туралы түпкілікті
шешімді ƏКК қабылдайды.
74. ƏК-нің есігі жабылғаннан кейін қандай да бір жабдықтың немесе жүйенің істен шыққаны
айқындалған жағдайда ұшуды орындау мақсатында ƏКК ҰПН-да ұйғарылған рəсімдерін
орындауды ұйымдастырып, MEL мен ҰПН талаптары негізінде ұшуды орындауды тоқтату
немесе жалғастыру туралы шешім қабылдайды жəне қажет болған жағдайда техникалық
персоналға жүгінеді.
75. MEL-ге негізделген ҰЖН-дағы анықтамалық ақпарат ƏККне ұшуды орындау мақсатында
ƏК-нің есіктері жабылғаннан бастап екпін алу басталғанға дейін ұшуды тоқтату, жалғастыру
туралы тез шешім қабылдауға мүмкіндік беруі тиіс.
76. Пайдаланушы істен шыққан қандай да бір аспаптарды, жабдықтарды немесе жүйелерді
жөндеу мүмкіндігінше қысқа мерзімде орындалуы үшін шаралар қабылдайды. Жөнделгеннен
кейін алғашқы төрт ұшуда қандай да бір аспаптың, жабдықтың немесе жүйенің істен шығуы
айқындалған кезде MEL пунктін қолдануды қайталау базалық əуеайлағына немесе ƏК-леріне
техникалық қызмет көрсету жəне оларды жөндеу бойынша ұйымы бар əуеайлағына ƏК-ін
қайтару үшін ғана рұқсат етіледі.
77. MEL-ді қолдана отырып, ұшуды жүзеге асыратын пайдаланушы ƏК-нің ұшу экипажы
мүшелерін даярлау бағдарламасына тиісті талаптарды əзірлейді жəне енгізеді.
3-параграф. Пайдалану нұсқаулықтары
78. Пайдаланушы ұшуды жүргізумен айналыстаны барлық персонал өзінің нақты міндеттері
жəне жауапкершілігіне, сондай-ақ осындай міндеттердің ұшуды жүргізумен салыстырмалы
байланысына қатысты дұрыс нұсқау алу шараларын қабылдайды.
79. Пайдаланушы пайдалану бойынша нұсқау шығарады жəне ұшу шартын жəне оның
орындалуының болжамдалған тəсілін ескере отырып, қол жеткізілуі мүмкін биіктікті алудың
градиент мəнін айқындауға ƏКК мүмкіндік беретін барлық жұмыс істейтін қозғалтқыштарымен
биіктікті алу кезінде ƏК ұшу-техникалық сипаттамалары (бұдан əрі - ҰТС) туралы ақпаратты
ұсынады. Мұндай ақпарат ҰЖН енгізіледі.
80. Бақылау карталары ұшудың барлық кезеңдеріне дейін, сол уақытта жəне кейін
ұшуға жарамды куəлікпен байланысты ҰПН немесе басқада құжаттарда сондай-ақ ҰЖН
басқа бөліктерінде болатын пайдалану қағидаларын сақтауды қамтамасыз ету үшін, ұшу
экипаждарымен пайдаланылады. Бақылау карталарын жасау жəне пайдалануда адамдық
фактордың аспектілері ескеріледі.
81. Пайдаланушы қалыпты, қалыптан тыс жəне төтенше жағдайларда пайдаланылатын
əрбір типтегі пайдаланылатын ƏК ұшу экипажы жəне қызмет көрсететін персонал қамтамасыз
етеді. Бұл ҰПН ƏК жүйелер мен пайдаланылуы тиіс бақылау карталары туралы егжей-тегжейлі
ақпарат болады.
ҰПН-ды əзірлеу кезінде адамдық фактордың аспектілері ескеріледі.
4-параграф. Борттық құжаттар
82. Авиациялық жұмыстарды немесе ЖМА ұшуларды орындау кезінде ƏК-нің бортында
келесі құжаттар болады:
1) ƏК мемлекеттік тіркеу туралы куəлік;
2) авиациялық жұмыстарды орындауға арналған куəлігінің (ұшуды орындау құқығына
арналған куəлігінің) ресми куəландырылған көшірмесі жəне ЖМА мақсатында аса жеңіл жəне
жеңіл ƏК-лерінде ұшуды орындау жағдайларын есепке алмағанда, ƏК-нің осы типіне жататын
пайдалану ерекшелігінің көшірмесі;
3) ƏК-нің ұшуға жарамдылық сертификаты (ұшуға жарамдылық туралы куəлік);
4) борттық журнал (аса жеңіл ƏК үшiн болуы міндетті емес), ҰПН (аса жеңіл жəне жеңіл
ƏК үшiн ҰПН қажет бөлімдер болуы рұқсат етіледі);
5) санитарлық журнал, (əуе тасымалдау орындайтын ƏК үшiн);
6) егер ƏК радиоаппаратурамен жабдықталған болса, борттық радиостанцияға арналған
рұқсат (аса жеңіл ƏК үшiн болуы міндетті емес);
7) жердегі шуыл бойынша сертификаты (қажет болған жағдайда), халықаралық ұшулар
кезде, егер құжат басқа тілде жасалса қосымша – ағылшын тілге аудару;
8) ƏК-нің экипажы мүшелерінің куəліктері (сертификаттары) мен медициналық сертификаттар;
9) ƏК бортындағы адамдардың тізіміне ƏКК қол қояды жəне ол келесілерден тұрады:
ƏК-мен тасымалданатын тұлғалардың (болған жағдайда) тегі, аты, əкесінің атын;
ұшу күні, уақыты мен ұшу жəне межелі пункттерi;
10) егер бортта ƏК-нің иесі болмаса немесе ұшуға арналған тапсырмаға енгізілген ƏКмен ұшуды орындау кезінде, онда ƏКК-ніңƏК басқаруға уəкілдігі бар ƏК-нің иесінің атынан
немесе ƏК ұшуды орындау кезінде ұшу тапсырмасына енгізілген еркін нысанда жазылған
сенімхаты болады.
83. Əрбір ұшуды орындау кезінде əрбір ƏК-нің бортында коммерциялық əуе тасымалдары орындау мақсатында, сондай-ақ ЖМА ұшуды орындау үшін сертификатталған ең жоғары
ұшу массасы 5700 кг асатын ұшақтарда жəне (немесе) бір немесе бірнеше турбореактивті
қозғалтқышпен жарақтандырылған ұшақтарда, жəне сертификатталған ең жоғары ұшу массасы 3180 кг асатын тіқұшақтарда келесідей кеме құжаттары болады:
1) ƏК-нің мемлекеттік тіркелгені туралы куəлік;
2) пайдаланушының уəкілдік органмен ресми куəландырылған сертификат көшірмесі(ұшуды
орындау құқығына арналған куəлігі (ЖБА пайдаланушысы) жəне осы ƏК-не жататын пайдалану
сипаттамасының көшірмесі, егер пайдаланушы мемлекетімен жасалған сертификат (куəлік)
жəне онымен байланысты ұшқыштың сипаттамасы (куəлік) ағылшын тілінен басқа тілінде
болмаса, ағылшын тіліндегі аудармасы қоса беріледі;
3) ƏК ұшуға жарамдылық сертификаты, егер пайдаланушы мемлекетімен сертификат
ағылшын тілінде жасалмаса, ағылшын тіліндегі аудармасы (түпнұсқа) қоса беріледі;
4) жердегі шу бойынша сертификаты (қажет болған кезде), халықаралық ұшулар
кезіндеқұжат басқа тілде жасалған болса, қосымша – ағылшын тіліндегі аудармасы қоса
беріледі;
5) егер ƏК радиоаппаратурамен жабдықталған болса, борттық радиостанцияға арналған
рұқсат (түпнұсқа);
6) Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарының талаптарында қарастырылған сақтандырудың міндетті түрлерінің сақтандыру полистерінің көшірмелері;
7) санитарлық журнал, халықаралық ұшу кезінде қосымша – дезинсекция немесе одан
босатылғаны туралы сертификат;
8) борттық журнал (шетелде өндірілген ƏК үшін ƏК бортында борттық журнал ағылшын
тілінде болуы мүмкін).
9) ұшуды жүргізуге қатысты, қолданыстағы ҰЖН бөлшектерінің көшірмелері;
10) ұшуға жарамдылығы туралы куəлікке сəйкес, егер бұл мəліметтер ҰЖН-да болмаса
ұшақты пайдалану үшін қажетті ҰТС туралы немесе кез-келген басқа ақпараттардан тұратын
ҰПН ҰПН (аса жеңіл ƏКүшін міндетті емес) немесе басқа баламалы құжат шетел өндірісінің
ƏК бортында ұшу нұсқаулығы ағылшын тілінде болуы мүмкін.
11) пайдаланушы немесе баламалы құжат талаптарының көлеміндегі ақпаратты қамтитын
ұшуға арналған тапсырма;
12) флайт-жоспар;
13) ұшудың жұмыс жоспары (навигациялық есеп);
14) негізгі бағыттан ауытқыған жағдайда пайдаланылуы ықтимал кез келген бағыты жəне
белгіленген ұшу бағытынан тұратын нақтыланған жəне қолайлы карталары;
15) ƏК ұстау кезінде пайдаланылатын визуалды сигналдары туралы рəсімдері жəне
ақпараттар;
16) ұшу орындалатын аймақтар үшін іздеу-құтқару қызметін бойынша экипаж үшін ақпарат;
17) MEL (ол қарастырылған болса);
18) анықтамалық навигациялық ақпарат (NOTAM немесе AIS);
19) метеорологиялық ақпарат;
20) салмағы мен орталықтану бойынша құжаттар (пайдаланушының ҰЖН құрамына кіреді);

21) бас декларация, жолаушылартізімі (манифест) (қажетболғанкезде);
22) жолаушылардың арнайы санаттары туралы хабарлама, мысалы, арнайы қызметтер
персоналы (экипаж құрамына кірмейтін), мүгедектер, əдетте бортқа кіргізілмейтін адамдар,
департацияланатын адамдар мен конвоймен алып жүретін адамдар;
23) арнайы жүктер туралы хабарлама, қауіпті жүктерді қоса алғанда, оның ішінде қауіпті
жүктерді тасымалдау құжаты жəне NOTOC;
24) хабарлаунысандары «Авиациялық оқиға», «Тосын оқиға», «Қауіпті жақындау»;
25) мемлекет талап ететін осы ұшуға қатысы бар кез-келген өзге де құжаттама.
5-параграф. Журналдар. Құжаттарды сақтау
84. Əрбір ƏК-де борт журналы болады, қайсына пайдалану кезінде айқындалған əуе
кемесіні жарамсыздықтар, əуе кемесі туралы мəліметтер, əуе кемесі туралы деректер енгізіледі.
85. Техникалық журналына жазбалар сиямен немесе өшірілмейтін қарындашпен тез
арада жүргiзiледi.
86. Борттық журналдың үлгілі мазмұны осы Қағидаларға 1-қосымшасында келтірілген.
87. Толтырылған борттық журнал соңғы жиырма төрт ай ішінде ұшудың орындалуын
тіркеудің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін сақталады.
88. ƏК үшін санитарлық журнал жүргізіледі, онда ƏК жүргізілген санитарлық шаралар
туралы ақпараттар көрсетіледі. ƏК иесі немесе пайдаланушы шешімімен санитарлы журнал
ретінде борттық журнал қолданылады.
89. Пайдаланушы пайдаланылатын əрбір ƏК типінің ҰПН-ны авиациялық персоналын
қамтамасыз етеді.
90. Пайдаланушы қамтамасыз етеді:
1) талап етілетін кезең ағымында, егер ƏК пайдаланушы ретінде қызметін тоқтатқан
жағдайда да кез-келген құжатттың түпнұсқасының немесе оның көшірмесінің сақталуын;
2) егер экипаждың мүшесі басқа пайдаланушыға ауысқан болса, экипаж мүшесінің есептік
мəліметтеріне рұқсат.
91. Сақталатын құжаттардың тізімі мен сақталу мерзімі осы Қағидаларға 2-қосымшасында
көрсетілген. Көрсетілген сақталу мерзімі аяқталғаннан соң құжаттар пайдаланушы архивінде
сақталады.
6-параграф. Жерде қалатын ақпарат
92. Пайдаланушы ұшуды орындау кезінде ұшуға байланысты жəне ұшу сипатын көрсететін
ақпараттың жерде сақталуын қамтамасыз етеді.
93. Ұшу туралы ақпарат осы Қағидалардың 92-тармағында көрсетілген сақтау орнында
көшірген сəтке дейін сақталады жəне келесілерден тұрады:
1) ұшу тапсырмасының көшірмесі;
2) ұшудың жұмыс жоспарының көшірмесі (навигациялық есеп);
3) ұшумен байланысты ақпараттары бар борттық журнал бөлігінің көшірмесі;
4) NOTAM көшірмесі (егер берілген болса);
5) салмағы мен орталықтануы бойынша құжаттар;
6) арнайы жүктер туралы хабарлама;
7) пайдаланушымен қауіпті жүк тасымалдау кезінде:
қауіпті жүктерді тасымалдау құжаты;
қабылдаудың бақылау парағы (толтыру формалары болған жағдайда);
NOTOC.
7-параграф. Ұшу ақпаратын борттық тіркегіштерді пайдалану, оларды сақтау
94. Авиациялық оқиғадан кейін ұшу ақпаратын жинау құралдары орнатылған ƏК-нің пайдаланушы борттық жинақтағыштардың немесе жинақтағыш толықтай бұзылған жағдайда оларды оқиғаны тексеру жөніндегі комиссияға бергенге дейін ұшу ақпаратын борттық тіркегішінің
жəне борттық магнитофонның осы авиациялық оқиғамен байланысты жазбаларының
түпнұсқаларының сақталуын қамтамасыз етеді.
95. Міндетті тексеруге жататын оқыс оқиғадан кейін бортында ұшу ақпаратын жинау
құралдары белгіленген ƏК пайдаланушы ұшу ақпаратын борттық тіркегіштің жəне борттық
магнитофонның осы оқыс оқиғамен байланысты жазбаларының түпнұсқасы мен көшірмелерін,
егер тексеру жөніндегі комиссия тарапынан өзге нұсқаулар берілмесе ƏК жазу тасығыштарын
алған сəттен бастап 12 ай бойы сақтайды.
96. Егер ƏК бортында ұшу ақпаратын тіркегіш орнатылса, осы ƏК пайдаланушысы:
1) ƏК пайдалану барысында борттық тіркегіш жазбаларын өңдеу немесе техникалық қызмет
көрсету жүргізу кезінде осыған ұқсас жұмыстар жүргізетін келесі сəтке дейін ƏК бортынан
алынған ұшу пайдаланудың соңғы кезеңі ішіндегі жазбалардың (ақпарат тасығыштарының)
түпнұсқаларын сақтайды;
2) егер ұшу ақпаратын тіркегіштің жай-күйін бақылау мен оларға қызмет көрсету жүргізу үшін
қорғалған жинақтағыштағы жазба өшірілуі тиіс болса, онда жазба ақпаратының жалпы көлемінің
уақыты бойынша 5 %-дан аспайтын көлемдегі тек ескі материалдарды өшіруге рұқсат етіледі;
3) тіркелген деректерді өңдеуді қамтамасыз ету үшін қажетті құжаттарды сақтайды
(кодталған ақпаратты физикалық шама параметрлеріне ауыстыру).
97. Бортында ұшу ақпаратын жинау құралы орнатылған ƏК пайдаланушысы бұл аспаптармен жасалған кез-келген жазбаның шифрын ашуға жəне жаңғыртуға арналған құрал меншігінде
болады немесе оны шарт бойынша пайдалануға мүмкіндігі болады.
98. Ұшу ақпаратын борттық тіркеушінің жазбалары жəне қажет болған жағдайда борттық
өздігінен жазғыш жазбалары пайдаланушымен қолданылады:
1) авиациялық оқиғалар мен оқыс оқиғаларды тексеру кезінде;
2) ƏК жəне оның жүйесінің жай-күйі мен ҰПН жəне ҰЖН-да белгіленген пайдалану
шектеулерінен шығу мүмкіндігін айқындау мақсатында, сондай-ақ экипаж əрекетін бақылау
мақсатында ұшудан кейін пайдалануды шұғыл бақылау;
3) пайдаланушының немесе уəкілетті органның ƏК-не техникалық қызмет көрсетуді орындау немесе ұшу жарамдығын қолдау мүддесіндегі міндеттерді шешуі.
99. Осы Қағидалардың 98-тармағының 2) тармақшасымен қарастырылған ұшудан кейінгі
шұғыл бақылау əуеайлақта ƏК əрбір қонуынан кейін орындалады, келесідей жағдайлардан
басқа:
1) ұшу ақпараттарын борттық тіркеушісінің ақауы болғанда;
2) жүйелі жолаушылар тасымалы кезінде аралық əуежайларда.
ƏК-нің базалық əуеайлағына оралуы кезінде соңғы ұшуды бақылау сəтінен басталатын
кезең ішінде жинақталған барлық ұшу ақпараттары өңделеді.
100. Көрсетілген рəсімдер ұшудан кейінгі бақылау нəтижелері бойынша белгіленген талаптардан ауытқу айқындалған кездегі əрекеттер тəртібінде қарастырады.
101. ƏК пайдаланушысы осы Қағидалардың 98-тармағының 2) тармақшасымен
қарастырылған ұшудан кейінгі шұғыл бақылау нəтижелерін оларды алған сəттен (нақты ұшу
ақпаратын өңдеген күннен) бастап үш ай бойы сақтайды.
8-параграф. Ұшу деректерін жинау құралдарын пайдалану кезіндегі бақылау
102. Күн бойы бірінші ұшудың басталу дейін FDAU ұшу мəліметтерін бөлу мен борттық
өздігінен жазу жұмысын қатал бақылаудың борттық құрылғысының қолмен жəне/немесе автоматты режимде тексеру жүргізу жүзеге асады, егер олар бортта орналасқан болса.
103. Ұшу деректерін жазу үшін FDR немесе ADRS жүйесі, CVR өздігінен жазу немесе
CARS жүйелері, AIR тіркеушілері немесе AIRS жүйелері мəліметтерді тіркеу жүйелерін тексеру арасындағы интервал бір жылды құрайды, егер бұл жүйелер сенімділік пен өзін-өзі
басқарудың жоғары деңгейін көрсететін болса, уəкілдік органдармен бекітілген жағдайда ол
екі жылға созылуы мүмкін.
104. DLR тіркеушілері немесе DLRS жүйелері үшін мəліметтерді тіркеу жүйелерін тексеру арасындағы интервал екі жылды құрайды; егер бұл жүйелер сенімділік пен өзін-өзі
басқарудың жоғары деңгейін көрсететін болса, уəкілдік органдармен бекітілген жағдайда ол
төрт жылға созылуы мүмкін.
105. Ұшу туралы деректердi тіркеу жүйесі ақаулы болып есептеледі, егер құрылғысын,
ұзақ уақыт бойында деректерді жазу сапасыз болса, жазылған белгілер түсініксіз немесе бір
немесе бірнеше міндетті параметрлер дұрыс емес жазылса.
106. FDR жүйесінің калибрленуі:
1) тек FDR жұмысы үшін арналған жəне басқа құралдармен тексерілмейтін, əр бес жыл сайын шығарылатын немесе тетікті дайындаушының нұсқауына сəйкес, міндетті параметрлердің
техникалық қайта қалыптасу бағдарламаларындағы кез келген дəлсіздіктерді айқындау үшін,
сондай-ақ, параметрлер калибрлеу кезіндегі бекітілген рұқсаттың шегінде тіркелетінідігіне көз
жеткізу мақсатында тетіктен алынған параметрлерге қатысты жүйенің қайта калиберленуі.
2) FDR жұмысы үшін арналған абсолютті биіктік жəне əуе жылдамдығының параметрлері
тетіктен түскен жағдайларда, тетікті дайындаушының нұсқауына сəйкес қайта калибрлеу
жүргізіледі, бірақ жүргізілуі екі жылдан жиі емес.
3-тарау. Қауіпсіздік
1-параграф. Ұшу экипажы кабинасының, жолаушылар кабинасының жəне буфетасүйлердің қауіпсіздігі
107. Барлық ұшақтарда ұшу экипажы кабинасының есігін жабу мүмкіндігі қамтамасыз
етіледі жəне жолаушылар кабинасында күдікті əрекеттер немесе қауіпсіздік талаптарын
бұзушылық айқындалған жағдайда жолсеріктер ұшу экипажын білдірмей хабардар етуге
болатын құралдар қарастырылған.
108. Жолаушыларды тасымалдайтын ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы 45500
кг асатын немесе жолаушылар сиымдылығы 60 адамнан артық ұшақтарда ұшу экипажы
кабинасының есігі орнатылады, конструкциямен бекітілген, атыс қаруы мен гранаталардың
жарықшағының тесіп шығуына, сонымен қатар, бөгде тұлғалардың зорлықпен баса-көктеп
кіруіне қарсы тұра алатындай етіп жобаланған. Бұл есікті əр ұшқыштың жұмыс орнынан жабу
жəне ашу мүмкіндігі қамтамасыз етілген.
109. Ұшу экипажы кабинасының есігі барлық ұшақтарда осы Қағидалардың 107-тармағымен
сəйкес орнатылған:
1) жолаушыларды түсіргеннен кейін ƏК барлық сыртқы есіктері жабылған сəттен бастап,
оларды түсіру үшін мұндай есіктердің кез келгенін ашқанға дейін, тек құқы бар тұлғалардың
кіру жəне шығу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет болған кезден басқа жағдайларда бұл есік
жабық жəне бекітулі болады.
2) бұл есікті əр ұшқыштың жұмыс орнынан жабу жəне ашу мүмкіндігі қамтамасыз етілген
(екі ұшқыштан тұратын экипажда);
3) кіруге ниет білдірген тұлғаны жəне күдікті іс-əрекеттер немесе əлеуетті қауіпті байқау
мақсатында ұшу экипажы кабинасының сыртқы жағынан есіктің барлық аумағын əрбір
ұшқыштың жұмыс орнынан бақылау құралы қарастырылады.
Жолаушыларды тасымалдау мақсаттары үшін пайдаланатын тікұшақтарда ұшу экипажы
кабинасының есігіне рұқсатсыз кіруді болдырмау мақсатында ішкі ілмекті құрылғылармен
жабдықталады.
110. Пайдаланушы басқару, ұшып көтерілу жəне қону алдында барлық авариялық
шығыстарға еркін баруды жəне жолаушылар кабинасын (салонын) тастап шығу құралдарына
мүмкіндікті қамтамасыз ететін рəсімдерді əзірлейді.
111. ƏКК ұшып көтерілу жəне қону алдында, қауіпсіздік мақсаты үшін жолаушылар
кабинасының (салонының) барлық жабдықтары жəне багаждың тиісті түрде бекітілгеніне
көз жеткізеді.
2-параграф. Ұшақты тексеру қағидалардың бақылаушы тізбесі
112. Пайдаланушы ƏК-нің бортында ƏК заңсыз араласу актісіне ұшырауы мүмкін деген
негізделген күдік болған жағдайда, ƏК тексеру кезінде болжанған диверсия жағдайында
жарылғыш қондырғыны жарылғыш заттарды іздеу кезінде жетекшілікке алатын қағидалардың
бақылау тізімі болуын қамтамасыз етеді.
113. Бақылау тізімі жарылғыш қондырғыны немесе күдікті затты тапқан жағдайда
қабылдануы тиіс іс-əрекеттер туралы нұсқаулық материалмен, сондай-ақ нақты ұшақта қауіпті
орында бомбаның орыналасқаны туралы ақпаратар айқындалғанда қолданатын нұсқаулық
материалдармен толықтырылады.
3-параграф. Дайындық бағдарламалары
114. Дайындық бағдарламасы келесідей элементтерді қамтиды:
1) кез келген жағдайдың қиындығын айқындау;
2) экипаж мүшелерінің арасындағы байланыс жəне үйлесім;
3) өзін-өзі қорғаудың тиісті шаралары;
4) экипаж мүшелеріне арналған, өлімге əкеп соқтырмайтың қорғану құрылғыларын пайдалану, оларды қолданылу пайдаланушы мемлекетімен санкцияланады.
5) экипаж мүшелерінің жолаушылар реакциясын, олардың мінез-құлқын есепке алу
мүмкіндіктерін кеңейту үшін лаңкестердің мінез-құлқымен таныстыру;
6) қауіп-қатерлердің түрлі жағдайларын есепке ала отырып нақты жағдайдағы іс-əрекеттерді
пысықтау бойынша оқытулар;
7) ƏК қорғау мақсатында ұшу экипажының кабинасындағы əрекеттер реті;
8) бомбаларды іс-жүзінде бұл мүмкін емес жерлерде орналастырудың ең қауіпсіздеу орындарына қатысты ƏК тінту қағидалары мен нұсқаулар.
115. Заңсыз араласу актісі болғаннан кейін, ƏКК тез арада сол акті туралы тағайындалған
жергілікті уəкілетті органға жеткізеді.
4-параграф. Ұшу экипажы кабинасына рұқсат
116. Пайдаланушы осы ұшуға тағайындалған экипаж мүшелерін есепке алмағанда, ешбір
тұлға ұшу экипажының кабинасына рұқсаты болмауын жəне онымен тасымалданбауын
қамтамасыз етеді, егер ол:
1) экипаж мүшесі;
2) егер бұл өз міндеттерін орындауға қажет болса, азаматтық авиация саласындағы сертификаттау, бақылау немесе инпекциялауға жауапты уəкілетті органның өкілі болса;
3) Пайдаланушының ҰЖН-дағы нұсқауларына сəйкес бортқа енуге рұқсат етілген жəне
тасымалданатын тұлға болса.
117. ƏКК ұшу қауіпсіздігі мақсатында келесіні қамтамасыз етеді:
1) ұшуды орындау кезінде кедерігілер жəне (немесе) құқық бұзушылықты болдырмайтын,
ұшу экипажының құрамына кірмейтін тұлғаларды кабинаға жібермеуді;
2) мінез-құлықтың сəйкес рəсімдерімен ұшу экипажы кабинасындағы тасымалданатын
тұлғаларды таныстыру.
118. ƏК бортындағы тұлғаларына, оның ішінде иелеріне экипаждың əрекетіне араласуына, ұшуды орындаудың жоспары мен тəртібін өзгертуді талап етуіне немесе ƏҚҚ немесе ƏҚБ
органдарының нұсқауларын орындамауға рұқсат етілмейді.
119. Ұшу экипажының құрамына кірмейтін тұлғалардың экипаж кабинасына енуі туралы
түпкілікті шешімді ƏКК қабылдайды.
120. Ұшу экипажының кабинасында ұшу тапсырмасын орындаумен байланысы жоқ
тұлғалардың болуына, ƏК басқарылуын, оның жүйесі мен жабдықтарының дұрыс пайдаланылуын шектейтін заттардың болуына жол берілмейді.
121. Ұшудың барлық кезіңінде ұшу экипажының кабинасының есігі ілмекті құрылғымен жабық
түрде болады. Кабина экипажының мүшелері ұшу экипажының кабинасына ƏКК рұқсатымен
немесе оның шақыруымен кіреді.
4-тарау. ƏК-нің экипажы
1-параграф. Экипаждың құрамы
122. Азаматтық ƏК-нің ұшу экипажының минималды құрамы пайдалану шарты мен
мақсаттары, типі мен тағайындалуына қарай, оның əзірлеушілерімен айқындалады жəне ƏКнің əрбір үлгісін ұшу пайдалану бойынша құжаттарда жеке көрсетеді.
123. Эксперименттік ƏК-ге сынақ жүргізу кезеңінде ұшу экипажының минималды құрамы
əзірлеушілермен айқындалады.
124. Егер, ұшу экипажының құрамы минималды бекітілген ҰПН-да немесе оған барабар
құжатта аз болса азаматтық ƏК-мен ұшу орындалмайды.
125. ƏК экипажында ұшуды басқару бір ұшқышпен қамтамасыз етіледі жəне бортта
экипаждың басқа мүшелерінің болуы талап етілмейді, ƏКК-нен тұрады.
126. Ұшу экипажы саны мен құрамы бойынша ҰЖН көрсетілген талаптардан төмен емес,
талаптарға жауап береді.
127. Ұшу экипажының саны ҰПН немесе ұшу экипажын алмастыру жүргізілетін екі пункттің
арасындағы ұшудың ұзақтығы мен орындалған ұшу түрі, қолданылатын ƏК типі талап еткен
жағдайда, ұшу жарамдылығы туралы куəлікке қатысты басқада құжаттарда көрсетілген қажетті
минималды санымен салыстырғанда артады.
128. Ұшу экипажының құрамына ƏК əзірлеушісімен айқындалған жəне ұшу пайдалану бойынша құжаттарда көрсетілген болса, радио хабарын тарату құрылғысын пайдалануға құқық
беретін жəне уəкілдік органға берілген бортрадисттің əрекет етуші куəлігі бар бір тұлға кіреді.
129. ƏК конструкциясымен бортинженер (бортмеханик) үшін жеке жұмыс орны
қарастырылады, ұшу экипажының құрамына осы орында болу арнайы тапсырылған бір бортинженер кіреді, оның міндеттері ұшу экипажының басқа мүшесімен қанағаттаналарлықтай орындалатын жəне оның тікелей міндеттерін орындауына зиян келтірмейтін, сəйкес дайындықтан
өткен жағдайлардан басқа жағдайда.
130. ИКАО-ның Конвенциясына 6-Қосымшасының (I-бөлігі) 9.1.4-тармағымен сəйкес ұшу
экипажының құрамына штурман куəлігі бар бір тұлға кіреді, уəкілетті органның қорытындысы
бойынша қауіпсіз ұшуды орындау үшін навигация өзінің тікелей міндеттерін орындау кезінде
ұшқышпен жеткілікті деңгейде жүзеге асырылмайтын жағдайлардан басқа жағдайда.
131. Пайдаланушы ƏК типіне қарай, адамдарды апатты эвакуациялауды талап ететін
жағдайда немесе апаттық жағдайларда орындауы тиіс ұшу экипажының барлық мүшелерінің
қажетті функцияларын айқындайды. Пайдаланушымен ұйымдастырылған дайындық
бағдарламасында осы функцияларды жыл сайын оқыту қарастырылады, сонымен қатар ƏК
бортынан адамдарды апаттық эвакуациялау бойынша жаттықтыру жəне бортта болуы тиіс
апаттық құтқару жабдықтарын пайдалану қағидалары мен əдістері қарастырылады.
132. Қазақстан Республикасының ƏК ұшу экипажының құрамына Қазақстан
Республикасының азаматтары, сондай-ақ шетелдік мемлекетпен берілген авиациялық
персонал куəліктері (сертификаттарын) уəкілетті органымен тану рəсіміні өткен шетелдік
азаматтар кіреді.
133. ƏКК ретінде əр ұшуға пайдаланушы бір ұшқышты бекітеді.
134. Пайдаланушымен тағайындалған ƏКК ұшуды орындауы үшін:
1) ҰЖН көрсетілген тəжірибенің минималды деңгейіне ие болады;
2) бағыт немесе ұшу ауданын, сондай-ақ əуежайды біледі, оның ішінде қосалқы əуежайды,
ұшуды орындау кезінде қолданылатын рəсімдер мен құралдарды біледі;

3) көп мүшелі экипаж ұшулары жағдайында, ƏКК ретінде екінші ұшқышты дайындау бойынша пайдаланушы курсын аяқтаған, оның міндеттерін орындауға құқылы жəне қауіпсіз ұшуға
жауап беретін жағдайда.
135. ƏКК денсаулығы бойынша немесе басқада себептерге байланысты ұшу қауіпсіздігін
қамтамасыз ете алмаған жағдайда, тексеруші, ұшқыш мамандығы бар жəне ƏК типінде
рұқсаты бар немесе екінші ұшқыш (тексеруші болмаған жағдайда) ƏКК функциясын орындауды өзіне алады.
136. ƏК бортында жолаушы ретінде болатын тұлғаларына, оның ішінде тапсырыс беруші
өкілдерге экипаж əрекетіне араласуға жəне одан бекітілген тапсырманы жəне (немесе) ұшуды
орындау тəртібін өзгертуі талап етуге рұқсат берілмейді.
137. Өндірістік немесе əдістемелік ұшуды орындайтын экипаж құрамына бір тексеруші,
нұсқаушы жəне ұшу құамынан бір тағылымдамашыны алуға рұқсат беріледі.
138. Уəкілетті органның ƏК осы типінде ұшуға рұқсаты бар қызметтік тұлғалары, басқа
тексреушінің болуынан тəуелсіз, тексеруші ретінде ұшу тапсырмасына рəсімделіп, ƏК
экипажының құрамына енгізіледі.
Ұшуға рұқсаты жоқ уəкілетті органның қызметтік тұлғалары:
1) ƏК жабдықтары мен жүйелері, авиациялық персонал жұмысын тексеруді жүзеге асыру
кезінде, ұшу экипажының кабинасында табылуы тиіс болған жағдайда – экипаж құрамына ұшу
тапсырмасына рəсімделіп, ұшу экипажының құрамына ендіріледі;
2) қызметтік жолаушы ретінде ұшу тапсырмасына рəсімделеді.
2-параграф. Ұшуды орындау кезінде қызметтік міндеттерді орындайтын
экипаж мүшелері
139. ƏК экипажының мүшелері денсаулық жағдайына байланысты Заңның 54-бабының
3-тармағының талаптарына сəйкес келеді.
140. Экипаждың əрбір мүшесінің қауіпсіз ұшуды қамтамасыз ететін деңгейдегі біліктілікті
қамтамасыз ететін білімі, шеберлігі жəне дағдылары болады.
141. Ұшуды орындаумен байланысты қызметтік міндеттерді орындау кезінде ƏК
экипажының мүшелері өзімен бірге мынадай қолданыстағы құжаттарға ие болуы тиіс:
1) ұшу тапсырмасына сəйкес келетін біліктілік белгілері бар экипаж мүшесінің куəлігі
(сертификаты);
2) денсаулығы бойынша жарамдылығына қойылатын талаптарды растайтын жəне кəсіби
қызметке рұқсатты қамтамасыз ететін медициналық сертификат (бұдан əрі - медициналық
сертификат);
3) əуежайдың (əуеайлақтың) бақыланатын аймағына кіру үшін ƏК экипаж мүшесінің куəлігі;
4) халықаралық ұшу кезінде – қолданыстағы төлқұжаттар мен визалар (визалар керек
болса).
142. Ұшуды қамтамасыз ету мақсатында экипаж құрамына кіретін авиациялық персоналдың
немесе тағылымгердің қолданыстағы келесідей құжаттары болады:
1) ұшуды қамтамасыз ету мақсатында экипаж құрамына кіретін авиациялық персоналдың
куəлігі (сертификат);
2) курсант, тағылымгердің куəлігі (студентік билеттері).
Осы тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ƏК экипаж
мүшелері уəкілетті орган жəне азаматтық авиация ұйымының қызметтік тұлғаларының талабы
бойынша көрсетеді.
143. ƏК ұшу экипажының медициналық сертификаты бар мүшелерінің ұшу кезінде оңай
қол жететін жерде тұратын, түзетуші линзаны (көзəйнек) киіп жүру шартымен берілген қосалқы
комплектісі болады.
144. ƏК ұшу экипажының мүшелерімен қызметтік міндеттерді орындау кезінде пайдаланушымен бекітілген формалық (арнайы) киімді кию қарастырлған.
145. ƏКК экипаж жұмысын басқарады, ƏК тəртіп пен реттілікке жауап береді, сондай-ақ
ƏК бортындағы адамдардың қауіпсіздігін, ƏК болатын мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді.
146. ƏКК өз міндеттерін орындау кезінде Заңның 57-бабының 5-тармағымен сəйкес
құқықтарын пайдаланады.
147. ƏКК өз міндеттерін орындау кезінде келесілерді қамтамасыз етеді:
1) жолаушыларды орнатылған авариялық шығыстармен, сондай-ақ авариялық-құтқарушы
құралдарды пайдалану қағидалары мен оның орнласуымен таныстыру;
2) барлық пайдалану тəртіптемесін орындау, оның ішінде ҰЖН талаптарына сəйкес
міндетті технологиялық операциялардың (чек-парағы)орындалуын қорытынды тексеру карталарын орындау;
3) ұшу алдындағы жəне ұшудан кейінгі ƏК-нің тексеру орындау ҰЖН талаптарына сəйкес
жəне ƏК ұшу туралы шешім қабылдау (немесе ұшудың күшін жою), оның ішінде істен шығулары
немесе бұзылулары мен, MEL сəйкес рұқсат берілетін, осы Қағидалардың 65-77 тармақтарына
сəйкес жəне (немесе) CDL, егер ондай бар болса ƏК осы үлгісі үшін.
148. Ұшу кезінде төтенше жағдайда болып отырған адамдар туралы ақпарат алған ƏКК
бұл туралы сəйкес ƏҚҚ органдарына хабар береді жəне егер бұл осы ƏК, жолаушылар жəне
экипаж үшін қауіп төндірмесе көмек көрсетеді.
149. ƏКК, егер ұшу кезінде шұғыл медициналық көмек көрсетілуі тиіс аурудың, сондай-ақ
инфекциялық ауруға күдіктенген немесе тамақтан уланған тұлғаның бар екендігін айқындаса,
бұл туралы бірінші қону əуежай қызметтеріне хабарлайды.
ƏКК ұшып көтерілу, ұшу жəне қону туралы соңғы шешімді қабылдайды, сондай-ақ əуежайға
келу жəне ұшуды тоқтату немесе адамдардың денсаулығы мен өмірін құтқару мақсатында ұшу
қауіпсіздігі үшін мəжбүрлі қону туралы шешімдерді қабылдайды.
150. Төтенше жағдайда ƏК сақталуын қамтамасыз ету мақсатында ƏКК кемені, багажды,
жүкті, поштаны тасымалдау шаралары жəне басқада жағдайлармен байланысты шараларды қабылдайды.
151. ƏК экипажы кабинасының мүшелері, егер олар экипаж құрамында қарастырылған болса жəне (немесе) ұшу экипажының мүшелері борттағы барлық тұлғалар авариялық жағдайда
жолаушылардың əрекеті схемасымен, пайдалану ретімен жəне оның орналасуымен таныс
болуын қамтамасыз етеді:
1) байланған белдік;
2) авариялық шығыстар;
3) құтқару желеткесі, егер олар бортта қарастырылған болса;
4) оттекті жабдықтар;
5) жеке авариялық-құтқару жабдықтары.
152. ƏК экипажы ƏК бортындағы барлық тұлғалардың ұжымдық қолдану үшін арналған
негізгі борттық авариялық-құтқару жабдықтарын пайдалану реті мен орналасу орны туралы
хабарды алуын қамтамасыз етеді. Ұшу кезінде авариялық жағдай туындаған жағдайда ƏК экипажы борттағы барлық тұлғаларды шұғыл əрекеттер бойынша нұсқаулықпен қамтамасыз етеді.
153. ƏКК ұшу жəне қону кезінде, сондай-ақ ұшудың кез-келген уақытында турбуленттілік
себебі бойынша немесе авариялық жағдайда ƏК бортындағы барлық тұлғалар белдіктерін тағыну
туралы өкім береді. ƏК кабиналы экипажы көрсетілген өкімнің орындалуын қамтамасыз етеді.
154. ƏК экипажы экипаж кабинасындағы жəне жолаушылар салонындағы барлық багаж
жəне қол жүктерін қауіпсіз орныластыруды қамтамасыз етеді. Ұшқыш ҰЖН багаж жəне қол
жүгін қауіпсіз орналастыруды қамтамасыз ету бойынша рəсімдерді бекітеді.
155. ƏК ұшу экипажының экипаж кабинасында функцияларды орындаушы барлық мүшелері:
1) ұшу жəне қонуды орындау кезінде өзінің жұмыс орындарында болады;
2) бағыт бойынша ұшу кезінде өз орнында болады, тек табиғи қажеттіліктерді
қанағаттандыру немесе ƏК пайдаланумен байланысты міндеттерді орындау қажеттілігін
ескермегенде;
3) жұмыс орнында бола отырып, белдіктерді байлайды.
156. ƏК бір мүшесінің жұмыс орнын қалдыруына рұқсат етілмейді. Егер ƏК тек екі ұшқыштан
тұратын экипажымен ұшу орындалған жағдайда, ұшқыштың бірі жұмыс орнын қалдырса,
ұшу экипажы кабинасында кабиналық экипаж мүшесі болады, егер бұл экипаж құрамымен
қарастырылған болса.
157. Егер ƏК ұшу экипажының əрбір креслосында белдікті байлау жүйесі қарастырылған
болса, ұшқыштар ұшу жəне қону кезінде белдікті байлау жүйесін қолданады жəне кенеттен
болатын тоқтауларда немесе жұмысқа қабілеттілікті жоғалтқан жағдайда ол автоматты түрде
ұшқыш корпусының қозғалысын шектейді.
ƏК ұшу экипажының барлық қалған мүшелері ұшу жəне қону кезеңдерінде егер иықтық
белдік өз міндетін орындауды қиындатпаса белдіктерді байлау жүйесін қолданады.
158. Бір ұшқышпен ұшу орындалған кезде тұрақты түрде ƏК кеңістікті жағдайын бақылауды
жүзеге асырады жəне ұшудың берілген параметрлерін ұстайды.
159. Ұшып көтерілу, ұшу жəне қонуды басқару кезінде ƏК ұшу экипажының мүшелері ƏК
басқарумен байланысы жоқ əрекеттер мен келіссөздерді жүзеге асыруына рұқсат етілмейді.
Барлық ұшу барысында ұшу экипажы сақтықты жəне радио сақтықты сақтайды, ƏК болатын
аймақтағы əуе жағдайына талдау жасайды.
160. ƏК экипажы ƏҚҚ тез арада қауіпті метеорлогиялық құбылыстардың жəне материалды
нысандардың жəне ұшу үшін қатер төндіретін жағдайлар туралы хабарлайды. ƏҚҚ органның
сұранысы бойынша ƏК экипажы ұшу шарты туралы хабарлайды.
161. ƏК ұшу экипажының барлық мүшелері өз міндеттерін атқару үшін, 3000 м (10000 фут)
төмен биіктікті алу жəне төмендету кезеңдерінде микрофондар авиагарнитур немесе ларингофондар жəне ҰСҚ пайдаланумен радиобайланыстар жүргізеді.
162. ƏК экипаж мүшелерімен кезекпен тамақтануын жəне оның уақытын ƏКК айқындайды.
Екі ұшқыштың бір уақытта тамақтануына рұқсат берілмейді.
163. ƏК ұшу экипажының барлық мүшелері өз міндеттерін атқару кезінде оттегі қоры
қарастырылған жəне қажет болатын жағдайда қолдана алады.
164. ƏК ұшу экипажының барлық мүшелері герметизирленген кабинасымен ұшуды орындау кезінде атмосфералық қысым 376 гПа (7600 м (25000 фут ұшу биіктігінде) өзінің жұмыс
орнында оттегілі бет перде қолданады ол тез арада оттегінің берілуін қамтамасыз етеді.
165. ƏКК:
1) экипаж мүшелерінің ұшып көтерілу, биіктікті алу, қонуға кіру, ƏК қауіпсіздігін қамтамасыз
ету үшін қажетті функционалды міндеттерін орындаудан ерекшеленетін қандайда бір
əрекеттерді жасауына мүмкіндік берілмейді;
2) ұшу кезінде ұшу ақпаратын тіркеуден жазбасын өшіру немесе борттық магнитофонды
сөндіруді, жұмысқа қабілетін бұзуға рұқсат бермеу, сондай-ақ ұшқаннан кейін авиациялық
жағдай немесе оқиға жағдайында міндетті зерттеуді қажет ететін жазылған ақпаратты жаман
ниетпен өшіруге рұқсат етілмейді.
166. ƏКК өзінің құзыретінің шегінде ұшуды орындау кезінде келесілерді қамтамасыз етеді:
1) осы Қағидалардың талаптарды орындалуы;
2) ҰПН немесе оған баламалы құжаттар талаптарын жəне ұшу экипажымен ұшудың
барлық кезеңдерінде, сондай-ақ авариялық жағдайда қолданылатын бақылау карталарының
жүйелерін сақтау;
3) ƏК жəне оның мүлкіне едəуір зиян келтіретін немесе кез-келген тұлғаның өліміне немесе дене жарақатына алып келетін, ƏК болатын кез-келген оқиға туралы- оған мүмкін болатын
құралдарды пайдалану арқылы жақын уəкілдік органға хабар беру;
4) экипаждың барлық мүшелерінің, борттағы жолаушылардың, жүктердің есік жабылғаннан
кейінгі қауіпсіздігі;
5) ƏК ұшу мақсатында қозғалуға дайын болғаннан бастап оның толық тоқтауына дейін, ұшу
аяқталғаннан соң немесе негізгі құрылғы қондырғысы ретінде қолданылған (қолданылғандар)
қозғалтқыш (қозғалтқыштар) өшкеннен кейінгі ƏК басқару жəне оның қауіпсіздігі;
6) ƏК, оның жолаушылары мен тасымалданатын мүлкінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін қажет болатын бұйрықты беру;
7) ƏК қауіпсіздігіне əлеуетті қатер əкелетін, жолаушылар, жүктер немесе оның бөліктерін
тасымалдаудан бас тарту (ƏК бортынан алып тастау);
8) егер ƏК қауіпсіздігіне тасымалдар немесе ұшудағы жолаушылар қатер төндіретін болса, күзетші айдауындағы тұлғалар немесе жер аударылған тұлғалардың ƏК бортына құқығы
болмаса оларды тасымалдаудан бас тартылады;
9) ƏК күмəн тудыратын немесе белгілі ақаулары туралы ұшу аяқталған соң пайдаланушыға
хабар береді;
10) борттық журналды жүргізу немесе негізгі декларацияны құру.
167. Екінші ұшқыш:
1) егер ƏКК денсаулығына немесе басқада себептерге байланысты өз міндеттерін орындай
алмаса, ұшуды қауіпсіз аяқтауды қамтамасыз ету үшін дайындалады;
2) ҰПН немесе оған балама құжатқа сəйкес, ШҚБ қол жеткізу кезеңіне дейін ƏКК-мен екінші
шеңберіне кету немесе қонуды орындау туралы шешім ұшу экипажына хабарланбаса жəне
қабылданбаса, екінші шеңберіне кету туралы маневрді орындайды.
168. Арнайы жұмысты орындайтын бортоператорлар сондай-ақ экипаж құрамына кіретін
авиациялық персонал мамандары ƏКК бағынады жəне қызметтік нұсқаулыққа жəне ұшуды
орындау технологиясына сəйкес өз міндеттерін айқындайды, оның ішінде авиациялық
жұмыстың белігілі бір түрлеріне сəйкес орындайды.
169. Авиациялық персонал мамандарын дайындау уəкілдік органмен сертификацияланған
азаматтық авиацияның авиациялық оқу орталықтарында жүргізіледі. Аса жеңіл ƏК ұшқыштарын
дайындау уəкілдік органның сəйкес рұқсатын алған инструктор жүргізе алады. ƏК экипаж
құрамы тағылымдаманы өту үшін тағылымгерлерді қосады, сонымен қатар ұшу экипажының
құрамына бір тағылымгерден артық қосылмайды.
170. Тағылымгер экипаж мүшесінің функционалды міндеттерін орындайды жəне ол экипаж
мүшесінің бақылаумен тағылымдамадан өтеді.
Тағылымгер ƏКК жəне тікелей тағылымдамадан өтетін экипаж мүшесіне бағынады.
171. Функционалды міндеттердің уақытылы жəне толық орындалуы жəне тағылымгермен
қабылданған шешімдер тікелей тағылымдамадан өтетін экипаж мүшесімен қамтамасыз етіледі.
172. ƏКК келісімі бойынша ұшу экипажына кіргізілген тағылымгер, белгілі бір тұлға
деңгейінде өзі тағылымдамадан өтетін қызметтегі экипаж мүшесінің құқығын қолданады.
173. Ұшу экипажаның мүшелері ƏК қызмет көрсететін жер үсті персоналынан, оның
ішінде инжерелік-авиациялық қызмет мамандарынан жер үсті қызмет көрсетудің бекітілген
қағидаларын ұқыпты сақтауды талап етеді – ақауларды жою, сонымен қатар ƏК аспаптық
жəне навигациялық жабдақтырдың ақауын жою.
174. Егер ƏК апатқа ұшыраса немесе ұшыраған болса, ƏКК жəне экипаждың басқа да
мүшелері ƏК бортындағы адамдардың денсаулығы мен өмірін сақтауды, сондай-ақ ƏК жəне
ондағы мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді.
175. ƏК басқарылуын жүзеге асыратын ұшқыш, ұшуда тез арада шешім қабылдауды талап ететін ерекше жағдай туындағанда, сол сəтте дұрыс деп табылатын барлық əрекеттерді
қабылдайды, ƏКК рұқсатымен ұшу қауіпсізідігі үшін пайдалану рəсімдері мен əдістемелерінен
ауытқитын жағдайға шейінгі əрекеттерді қабылдайды.
176. Ұшқыш негізгі ұшу құрамына немесе кабиналық экипажға кірмейтін экипаж мүшелері
өзіне берілген міндеттерді орындауға кəсіби тиімді қажетті дайындығы бар екендігіне жауап береді.
177. Ұшу уақытында жолаушылар салонында болатын негізгі ұшу құрамына немесе
кабиналық экипажға кірмейтін экипаж мүшелері:
1) оларды кабиналық экипаж мүшесі ретінде қабылдамауы жəне жолаушыларды адастырмауы тиіс;
2) кабиналық экипаж мүшелері орнына отырмауы тиіс;
3) кабиналық экипаж мүшелеріне олардың міндеттерін орындауына кедергі келтірумеуі тиіс.
3-параграф. ƏКК уəкілеттілігі
178. ƏКК өз міндеттерін орындау кезінде ƏК басқаратын соңғы уəкілеттіліктерге ие болады.
179. Мəжбүрлі қону жағдайында ƏКК іздеу жəне құтқару қызметі өкілдеріне өз өкілеттілігін
бергенге дейін, ƏК бортындағы тұлғалардың əрекетін басқарады.
5-тарау. Əуе кемелер
1-параграф. ƏК жіктемесі
180. Əрбір ƏК-ге оған берілген мемлекеттік жəне тіркеу тану белгілері жазылады (борттық
номір).
181. Мемлекеттік тіркеу тану жəне қосымша белгілерінің жазылуы мен белгілену тəртібі
Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің міндетін атқарушының 2010
жылғы 26 қазанадағы N 477 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 6649 нөмірімен тіркелген) бекітілген Азаматтық жəне экспериментальды əуе
кемелеріне мемлекеттік, тіркеу танулық жəне қосымша белгілер енгізу ережесімен бекітіледі.
182. ƏК пайдалануға қоланыстағы ұшу жарамдылығы сертификаты болған кезде жіберіледі.
183. Егер ƏК құрастырылған, дайындалған, жабдықталған жəне техникалық қызмет пен
жөндеуден өткен болса, сондай-ақ Заң талабына сəйкес жəне Қазақстан Республикасының
экологиялық заңдарына сəйкес ұшу сапасына ие болса ұшуға жарамды болып есептеледі.
184. Ұшу жарамдылығы сертификаты (ұшуға жарамдылық туралы куəлігі) жоқ ƏК-лерін
пайдалануға рұқсат етілмейді.
185. Барынша жоғары (сертификатталған) ұшып көтерілу салмағына, жабдықтармен
жарақталуына қарай азаматтық ƏК-лері осы Қағидаларға 3-қосымшасына сəйкес жіктеледі.
Ұшу қашықтығы бойынша азаматтық ƏК-лері мыналарға бөлінеді:
1) магистральдық қашық – 6000 км жəне одан астам;
2) магистральдық орта – 2500-нан 6000 км дейін;
3) магистральдық жақын – 1000-нан 2500 км дейін;
4) ұшу қашықтығы 1000 км дейін ƏК-лері.
186. Іздегі турбулентілік санаты бойынша жəне ұшып көтерілудің ең көп сертификатталған
салмағына сəйкес азаматтық ƏК-лері мыналарға бөлінеді:
1) ауыр (Н) – салмағы 136 тонна немесе одан астам ƏК-лерінің барлық үлгілері;
2) орта (М) – салмағы 136 тоннадан аз, бірақ 7 тоннадан астам ƏК-лерінің үлгілері;
3) жеңіл (L) – салмағы 7 тоннадан аз ƏК-лерінің үлгілері.
187. Турбуленттілік санат ƏК-леріне қатысы бойынша ауыр ƏК-леріне тəн, мұндай ƏК-лері
мен ƏҚҚ органдары арасында ұшып шығу немесе ұшып келу алдында бастапқы радиотелефон
байланысын орнату кезінде ƏК-нің шақырымына «ауыр» деген сөз қосылады.
2-параграф. Борттық аспаптар жəне жабдықтар
188. Түнгі ұшуларды жүргізетін ƏК осындай ұшулар үшін арнайы жабдықтармен
жабдықталады.
189. ƏК ұшу параметрін тіркеу үшін аппаратурамен жабдықталады, оның болуы
құрылымымен қарастырылмаған ƏК есепке алмағанда.
190. Ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы 5700 кг асатын барлық ұшақтар кезкелген үлгідегі КОСПАС – САРСАТ (ELT) жүйесінің кем дегенде бір автоматты авариялық
жетекті таратқышымен жабдықталады, тек қана 2008 жылғы 1 шілдеден кейін алғаш рет ұшу
жарамдылығының сертификаты берілген ұшақтарды есепке алмағанда жəне кем дегенде екі
автоматты ELT жабдықталады, олардың бірі автоматты болып табылады.
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Коммерциялық əуе тасымалдарды орындайтын ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы
3180 кг асатын барлық тіқұшақтар кез-келген үлгідегі КОСПАС – САРСАТ (ELT) жүйесінің кем
дегенде бір автоматты авариялық жетекті таратқышымен жабдықталады.
Ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы 5700 кг жəне кем ұшақтар орналасқан жерді
айқындау, бақылау жəне авариялық жағдай туралы хабарлау үшін кем дегенде кез-келген
үлгідегі бір портативті GPS шамшырағымен (SPOT Satellite GPS Messenger) жабдықталады.
Коммерциялық əуе тасымалдарды орындалмайтын барлық тіқұшақтар орналасқан жерді
айқындау, бақылау жəне авариялық жағдай туралы хабарлау үшін кем дегенде кез-келген
үлгідегі бір портативті GPS шамшырағымен (SPOT Satellite GPS Messenger) жабдықталады.
191. Борттық аспаптар мен жабдықтар туралы ақпараттар төменде келтірілген:
1) осы Қағидалардың 10-тарауының 18-параграфында – жолаушыларды əуемен
коммерциялық тасымалдауды орындайтын ұшақтар үшін;
2) осы Қағидалардың 11-тарауының 14-параграфында – тік ұшақтар үшін;
3) осы Қағидалардың 13-тарауының 8-параграфында – ЖМА ұшақтары үшін, ең
жоғары сертификатталған ұшу салмағы 5700 кг асатын жəне (немесе) бір немесе бірнеше
турбореактивті қозғалтқыштармен жабдықталған ұшақтар.
3-параграф. Ұшу сипаттамаларын шектеу
192. Пайдаланушы (ƏК иесі) ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы 5700 кг жоғары, ең
көп бекітілген 9 (тоғыз) жолаушы орны бар, сондай-ақ газтурбалы барлық қозғалтқыштарымен,
ИКАО Конвенциясына 6-Қосымшасының стандарттары мен осы ұшақтың ҰПН талаптарымен
қарастырылған, пайдалану шектеулерін ескере отырып ҰТС-ның пайдалану шектеулеріне
сəйкес қамтамасыз етеді
193. Бір қозғалтқышы бар ұшақтар қозғалтқыш істен шыққан кезде мəжбүрлі қонуға мүмкіндік
беретін ауа райында жəне жарықта, бағытта жəне ауытқуда пайдаланылады.
194. Пайдаланушы (ƏК иесі) ұшақ салмағы: ұшудың басында, ұшу жоспары өзгергенде,
ұшудың өзгерген жоспарын орындау басында, қонуды орындау кезінде салмақтан аспауын
қамтамасыз етеді жəне ҰПН талаптары орындалатын ұшуға қатысты ұшу барысында салмақтың
күтілетін азаюын ескере отырып, əрекет етуші талаптарға сəйкес жағар майдың құйылу шартында қамтамасыз етіледі.
195. Ұшақ осы ұшақтың ҰПН-да бар бекітілген пайдалану шектеулердің шегінде жəне ұшуға
жарамдылық туралы куəліктің талаптарына сəйкес пайдаланылады.
196. Ұшу кезінде қоршаған ауаның температурасы жəне қарастырылып отырған əуеайлақ
үшін ҰПН көрсетілген салмағы ұшу салмағынан жоғары болған кезде ұшақ ұшуды бастамауы тиіс.
197. Бірде бір ұшақ ұшуда қалыпты мөлшердегі отын мен майды шығындау кезінде, ұшу
салмағымен белгіленген əуеайлағына дейін жəне қосалқы əуеайлағына дейін – келуі бойынша
осы əуеайлақтың абсолютті биіктігі үшін жəне күтілетін қону кезеңіндегі қоршаған ауа температурасы үшін ҰПН көрсетілген қону салмағынан артуы мүмкін жағдайда ұшуды бастамауы тиіс.
198. ҰТС бойынша тікұшақтар төмендегідей болып бөлінеді:
1) ҰТС 1-сыныптағы тікұшақтар, олар сындарлы қозғалтқыш істен шыққан жағдайда сəйкес
қону алаңына дейін ұшуды қауіпсіз жалғастыруға мүмкіндік береді, егер тек істен шығу TDP
жеткенге дейін немесе LDP ұшуынан кейін болмаса, тікұшақ қону алаңы немесе үзілген ұшу
аймағының шегінде қонуды орындауға қабілетті болса;
2) ҰТС 2-сыныптағы тікұшақтар олар сындарлы қозғалтқыш істен шыққан жағдайда сəйкес
қону алаңына дейін ұшуды қауіпсіз жалғастыруға мүмкіндік береді, тек мұндай істен шығу
ұшу маневрінің басында немесе қону маневрінің соңында, мəжбүрлі қонуды орындау талап
етілгенде орындалмайды;
3) ҰТС 3-сыныптағы тікұшақтар қозғалтқыш істен шыққан жағдайда, ұшудың кез-келген
нүктесінде мəжбүрлі қонуды орындайды.
4-параграф. Белгіленген бикітік туралы сигнал жүйесі
199. Пайдаланушыға ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы 5700 кг ұшақта ұшуды
турбовинтті ұшақта орындауға рұқсат береді немесе ең көп бекітілген жолаушылар саны
9 (тоғыздан) астам, немесе турбореактивті ұшақта, егер ол берілген биіктік туралы сигнал
жүйесінде жабдықталған болса, жəне ол төмендегілерді қамтамасыз етеді:
1) ұшу экипажын ұшудың алдын-ала берілген биіктігіне жету туралы ескерту – биіктікті
алған кезде, сондай-ақ ұшақты төмендету кезінде;
2) ұшу экипажын дыбыстық сигнал жөнінде хабардар ету – алдын-ала берілген ұшу
биіктігінде төмен немесе жоғары ауытқу жағдайында.
200. Бұл талаптар нақты ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы 5700 кг төмен жəне ең
көп бекітілген жолаушылар саны 9 (тоғыздан) астам ұшақтың экземплярында таралмайды, егер
ұшу жарамдылығының сертификаты (куəлігі)(баламалы құжат немесе сертификат үлгісі) осы
ұшақтарға алғаш рет 1972 жылғы 1 сəуірдегі берілсе жəне олар Қазақстан Республикасының
азаматтық ƏК Мемлекеттік реестріне енгізілген болса.
5-параграф. Радиобиіктік өлшегіш
201. Пайдаланушы егер олар берілген биіктікте сигналдаудың радиобиіктік өлшегіш
жүйесімен жабдықталмаған болса, ƏК су үстінде ұшуды орындамайды:
1) жер көрінісінен тыс;
2) 1500м төмен көріністе;
3) түнде;
4) жағалаудан алыс, крейсерлік жылдамдығы ұшудың 3 минуттан асатын.
202. Берілген биіктікте сигналдаудың радиобиіктік өлшегіш жүйесі алдын-ала берілген ұшу
биіктігінен төмен аутқығанда жəне алдын-ала берілген ұшу биіктігіне жеткенде жұмыс істейтін
ұшу экипажын дыбыстық жəне визуалды сигнализаторлармен қамтамасыз етеді.
6-параграф. Мұз қату жағдайында ұшу үшін жабдықтар
203. Пайдаланушы ƏК нақты немесе болжам жасалған мұз қату шартында арнайы жабдық
жəне мұз қату жағдайында ұшу үшін сертификация болған кезде ғана орындалады.
204. Болжамдалған немесе жерде нақты мұз қату жағдайында орындау жоспарланған ұшу,
егер ұшақ мұз қатуды айқындаған затқа тексерілгенде жəне мұз қатуды жою (болдырмау) бойынша жұмыстар жүргізілгенде басталады.
Мұздың өсіктері немесе басқада табиғи жолмен түзілген өсіктер ұшақ ұшуды орындау
алдында жарамдылық жағдайында болуы үшін алынып тасталынады.
7-параграф. Экипаждың ішкі байланыс жүйесі
205. Пайдаланушы барлық ұшу экипаждың мүшелері үшін ұшу кезінде қолды қолданбай
пайдаланатын құлаққап пен микрофондарды қосатын ұшу экипажы мүшелерінің ішкі байланыс
жүйесімен жабдықталған (интерфон немесе ҰСҚ) жағдайда ғана ұшу экипажының біреуден
астам мүшелерінің сертификатталған саны бар ƏК-мен ұшуды орындайды.
206. Егер ƏК экипаждың ішкі байланыс жүйесімен жабдықталған болса, пайдаланушы
ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы 15000 кг немесе ең көп бекітілген жолаушылар
орнының саны 19 (он тоғыздан) жоғары ƏК ұшуды орындайды.
207. Экипаждың ішкі байланыс жүйесі:
1) жолаушыларға хабарлаудың дауыс зорайтқыш жүйесінен тəуелсіз жұмыс жасайды
(телефон тұтқасы, құлаққап, микрофон, селекторлық ажыратқыштар мен жолаушыларға хабарлау үшін де пайдаланылуы мүмкін дабыл құрылғылары арқылы байланысты қоспағанда);
2) ұшқыштар кабинасының екі жақты байланысын қамтамасыз етеді:
əрбір жолаушылар салонымен;
жолаушылар палубасынан тыс орналасқан əрбір буфер-асүймен;
жолаушылар палубасынан тыс орналасқан жəне жолаушылар салонынан қолайлы енуі
жоқ экипаж мүшелерінің əрбір демалыс бөлік бөлмесімен (модулымен) екі жақты байланысты қамтамасыз етеді;
3) ұшу экипажы мүшелерінің кабина экипажына ескерту үшін жəне керісінше кабина экипажы мүшелерінің ұшу экипажына ескерту үшін пайдаланылатын дыбыстық немесе көрнекі
белгілерді көздейтін ескерту (авариялық) дабыл жүйесі болады;
4) алушының хабарламаның əдеттегі немесе шұғыл (авариялық) болып табылатынын
тануды қамтамасыз ететін құралы болады;
5) жерде жер үсті персоналы мен ең аз ұшу экипажының екі мүшесі арасындағы екі жақты
байланысты қамтамасыз етеді.
8-параграф. Жолаушыларға хабарлаудың дауыс зорайтқыш жүйесі
208. Пайдаланушы 19 (он тоғыздан) астам жолаушылар орны ең көп бекітілген саны бар
ұшақпен жолаушыларды тасымалдауды орындамайды, егер де олар жолаушыларды дауыс
зорайтқыштың хабарлау жүйесімен жабдықталмаған жағдайда.
209. Жолаушыларға хабарлау жүйесі:
1) экипаждың ішкі байланыс жүйесінен тəуелсіз жұмыс жасайтын телефон тұтқасы,
құлаққаптар, микрофондар, селекторлық ажыратқыштар мен дабыл құрылғылары сияқты
жалпы құрылғыларды қоспағанда;
2) хабарлау жүйесінің басқару органдарымен жабдықталған оның жұмыс орнынан
ұшу экипажының əрбір мүшесінің 10 секундтан аспайтын уақыт ішінде мақсаты бойынша
пайдалануға дайындықты қамтамасыз етеді;
3) барлық жолаушылар орындарында: демалыс орындары мен кабина экипажының
жұмыс орындарында жəне əжетханаларда хабарламалардың естілуі мен айқындығын
қамтамасыз етеді;
4) ƏК электр энергиясын өндірудің негізгі жүйесі істен шыққан соң, кемінде 10 минут бойы
жүйенің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.
9-параграф. «Белдіктерді байлаңыз» жəне «Темекі шекпеңіз» деген жарық таблолар.
Ішкі есіктер мен шымылдықтар
210. Пайдаланушыға (ƏК иесіне) тек ол барлық жолаушылар мен кабина экипажының
мүшелеріне қауіпсіздік белдігін байлау қажет болатын жəне бортта темекі шегуге рұқсат
берілмейтін индикация құралдарымен (жарық таблосымен) жабдықталған жағдайда ғана
ұшу экипажының жұмыс орнынан барлық жолаушылар орнын шолу қамтамасыз етілмейтін
ƏК-лерімен ұшуды орындауға рұқсат етіледі.
211. Ұшқыш тек онда он тоғыздан астам жолаушылар орнының ең көп бекітілген саны бар
ұшақта – «Тек экипаж үшін» деген сілтемемен жəне ұшу экипажы мүшесінің рұқсатынсыз ол
арқылы жолаушылардың кіруіне кедергі жасайтын тиектермен жарақтандырылған, жолаушылар салоны мен ұшу экипажы кабинасының арасындағы есіктер орнатылған жағдайда ғана
ƏК-мен ұшуды орындайды.
212. Ұшу экипажы кабинасының есігі бар барлық ұшақтарда оны тиекпен бекіту мүмкіндігі
қамтамасыз етіледі жəне жолаушылар кабинасында жолаушылардың ұшу қауіпсіздігіне қауіп
төндіретін қауіпсіздіктің бұзылуы пайда болған жағдайда ұшу экипажының кабинасы мен борт
жолсеріктері арасында арнайы сигнал беретін жəне хабарлай алатын құралдар қарастырылады.
10-параграф. Борттық авариялық-құтқару жабдығы туралы ақпаратты есепке алу
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239. Уəкілетті органның пайдаланушы сертификатын немесе авиациялық жұмысты
орындауға берілген куəлікті беруі, пайдаланушының ұйымдастырушылық құрылымды, ұшуды
орындауға басқару жəне бақылау əдістемесін, дайындық бағдарламасын, сондай-ақ жер үсті
жəне техникалық қызмет көрсету жүйесін қамтамасыз еткеніне байланысты болады.
240. Осы Қағидалардың 250-тармағында көрсетілген пайдаланушыны қамтамасыз ету
параметрлері белгіленген ұшу сипаты мен көлеміне сəйкес келеді.
241. Ең жоғары сертификатталған ұшу салмағы 5700 кг жоғары ұшақтарды жəне (немесе) бір немесе бірнеше турбореактивті қозғалтқышпен жарақталған ұшақтарды, ең жоғары сертификатталған
ұшу салмағы 3180 кг жоғары тік ұшақтарды пайдаланатын ЖМА пайдаланушысы егер уəкілетті
орган берген ұшуды орындауға құқық беретін куəлігі болмаса ұшуды орындамайды.
242. ЖМА пайдаланушысына ұшуды орындауға құқық беретін куəлік жəне оның пайдалану ерекшеліктері беру ЖМА авиацияны пайдаланушыларға ұшуға рұқсат беру қағидалардың
талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
243. Пайдаланушымен орындайтын ұшуларды жүргізуіне қадағалау Заңның талаптарына
сəйкес уəкілетті органмен жүзеге асырылады.
Уəкілетті орган қызметі уəкілетті органның сертификаттауына жатпайтын, бірақ Заңның
10-2-бабында көзделген қызметке жататын жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың ұшу
қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуіне бақылауды жүзеге асырады.
3-параграф. Тексерулер мен инспекциялау
244. Уəкілетті органның лауазымды тұлғасына Заңның 16-6-бабының 2-тармағының
4)-тармақшасымен сəйкес, пайдаланушымен келісе отырып, ұшудағы азаматтық ƏК бортында
(ƏК салоны немесе кабинасында болу құқығымен) болуына рұқсат етіледі.
245. ƏКК ұшуда егер ұшу қауіпсіздігі қаупін тудыратын болса, ƏК осы үлгісіндегі ұшуға
арнайы ұшу дайындығы мен ұшуға рұқсаты жоқ тексеруші тұлғаның ұшқыштар кабинасына
кіру мүмкіндігін шектеуге құқылы.
4-параграф. Есептік деректер мен құжаттама ұсыну
246. Пайдаланушылар өз қызметін жүзеге асыру кезінде сертификаттау талаптарын
үнемі сақтайтынын растайтын ақпаратты, құжаттарды береді жəне мемлекеттік авиация
инспекторларының өздерінің қарауындағы жерлер мен аймақтарда сертификаттау нысанасы
болып табылатын ақпаратқа, құжаттарға, бұйымдарға, бөлшектер мен жабдыққа қолжетімділікті
қамтамасыз етеді.
247. Уəкілетті органның лауазымды тұлғасының сұрау салуы бойынша ƏКК ƏК бортындағы
кеме құжаттары мен сұратылған ақпараттарды ұсынады.
5-параграф. ƏҚҚ органдарымен өзара əрекеті
248. Пайдаланушы ұшу орындалатын əуе кеңістігіндегі аудандар мен мемлекеттер үшін
белгіленген ƏҚҚ органдарымен өзара əрекет ету рəсімдерін сақтауды қамтамасыз етеді.
249. Пайдаланушы ƏҚҚ органдарына Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 12
мамырдағы № 506 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану
қағидасының (бұдан əрі - ƏКП қағидасы) талаптарына сəйкес ƏҚҚ органдарына ұшу жоспарын
(əуе кеңістігін пайдалануға арналған өтінімді) уақтылы ұсынады.
6-параграф. Ұшуды қамтамасыз ету
250. Ұшуды қамтамасыз ету Заң талаптарына сəйкес ұйымдастырылады жəне жүзеге
асады жəне:
1) ƏК-лерін пайдалану, ұшуды орындау жəне оған дайындалу;
2) əуе қозғалысына қызмет көрсету;
3) аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету;
4) ұшуды метеорологиялық қамтамасыз ету;
5) ƏК-леріне техникалық қызмет көрсету;
6) ұшуды əуеайлақпен қамтамасыз ету;
7) ұшуды жəне авиациялық электр байланысын радиотехникалық қамтамасыз ету;
8) ұшуды электрлі жарықпен техникалық қамтамасыз ету;
9) ұшуды орнитологиялық қамтамасыз ету;
10) авиация персоналын даярлау жəне қайта даярлау;
11) медициналық куəландыру, медициналық тексеру, жолаушыларға медициналық көмек
көрсетуді ұйымдастыру;
12) ұшуды авариялық жəне іздестіру-құтқару қызметімен қамтамасыз ету;
13) азаматтық ƏК-лерін, əуежай объектілері мен қызметтерін жанар-жағармай
материалдарымен жəне арнайы сұйықтықтармен қамтамасыз ету;
14) азаматтық ƏК-лерін пайдаланушылар мен басқа да тұтынушыларды арнайы автокөлік
құралдарымен жəне жабдықпен қамтамасыз ету;
15) авиациялық қауіпсіздік шаралары.
251. ƏК пайдалану, ұшуды орындау жəне оларға дайындық осы Қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
252. Əуе қозғалысына қызмет көрсету ƏКП қағидасының жəне Қазақстан Республикасы
Көлік жəне коммуникация министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 16 мамырдағы № 279
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7006 нөмірімен
тіркелген) бекітілген Əуе қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету жөніндегі
нұсқаулығының талаптарымен белгіленеді.
253. Ұшуға дайындық жəне оны орындау кезінде аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз
ету Қазақстан Республикасы аумағындағы қолданылатын құралдар мен қызметтерге қатысты
ұсынылуымен қаралады:
1) əуе кеңістігене кіру (шығу) жəне транзит қағидалары;
2) əуеайлақ (тікұшақ айлақ) мəліметтері;
3) навигациялық құралдар мəліметтері;
4) ƏҚҚ түрлері мен байланысы бойынша мəліметтер, сондай-ақ олармен байланысты
рəсімдер мен қағидалар.
254. Аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету тəртібі Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 420 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15427 нөмірімен тіркелген)
бекітілген Азаматтық авиацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету қағидалардың
(бұдан əрі - АА-да АНА қамтамасыз ету қағидалары) талаптарына сəйкес белгіленеді.
255. Азаматтық жəне эксперименталдық авиацияда ұшуды метеорологиялық қамтамасыз
ету Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 14 маусымдағы
№ 345 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15358
нөмірімен тіркелген) бекітілген Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету
қағидаларына сəйкес аэронавигациялық қызмет көрсетушілермен жүзеге асырылады.
256. ƏК техникалық қызмет көрсету Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 551 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11573 нөмірімен тіркелген) бекітілген Қазақстан
Республикасының азаматтық əуе кемелерін техникалық пайдалану жəне оларды жөндеу
қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырады.
257. Инженер-техникалық құрам жоқ əуеайлақтарда (тікұшақ айлақтарда) жəне қону
алаңдарына ƏК ұшуын орындау кезінде, экипаж ƏК ҰПН-да бекітілген көлемде ƏК тексеруден өткізеді. Жөндемсіздіктерді жою кезінде орындалған тексеру мен жұмыс қорытындысы
борт журналына жазылады.
258. Əуеайлақта бұл үлгідегі ƏК техникалық қызмет көрсетуге рұқсаты жоқ инженер-техник
құрам тұлғалар бар болған жағдайда, олардың ұшуға даярлығы экипаждың басшылығымен
жəне бақылауымен ұйымдастырылады.
259. ƏК жөндемсіздігі немесе істен шығуы кезінде, егер олар ұшу қауіпсіздігіне əсер етпейтін
жəне CDL немесе MEL көзделген жағдайда, ұшуға жіберіледі жəне соның ішінде базалық
əуеайлағына дейін. Ұшуға шешімді ƏКК қабылдайды.
260. Азаматтық авиация ұшуын əуеайлақтық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 7 қазандағы № 978
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12360 нөмірімен
тіркелген) бекітілген Азаматтық авиацияда əуеайлақтық қамтамасыз ету қағидалардың жəне
«Əуеайлақтар» ИКАО Конвенциясына 14-Қосымшасының талаптарына сəйкес əуеайлақтың
объектілерін үнемі пайдалану дайындықта ұстау бойынша іс-шаралар кешенін қамтиды.
261. ҰҚЖ-дағы жұмыстың аяқталу уақыты туралы ақпарат осы əуеайлағына əуеайлақтың
жұмыстың аяқталғаны туралы көрсетілген уақыттан ерте ұшып келмеу уақытын есептей отырып, ƏК басқа əуеайлақтардан ұшып шығуы үшін негіз болады.
Ілінісу нормативтік коэффициенті 0,3-тен төмен мəнде болса (немесе өлшенген ілінісу
коэффициенті 0,18-ден төмен мəнде болса) əуеайлақ газтурбиналы қозғалтқышы бар
ұшақтарды пайдалануға жарамсыз болып саналады.
262. ƏК-ге авиажанармайын құю Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 190 бұйрығымен (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11677 нөмірімен тіркелген) бекітілген
Азаматтық əуе кемелерін авиациялық жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету
қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
263. Ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету жəне авиациялық электр байланысы
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 29 маусымдағы
№ 402 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15554
нөмірімен тіркелген) бекітілген Азаматтық авиацияда ұшуды радиотехникалық қамтамасыз
ету жəне авиациялық электр байланыс қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
264. Азаматтық авиациядағы ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету:
1) ƏҚҚ органдары қажетті радиотехникалық құралдар (бұдан əрі - РТҚ), байланыс
құралдарымен жəне ƏК қозғалысын қадағалаумен қамтамасыз ету;
2) ұшуды РТҚ қамтамасыз ету жəне байланыс құралдарын жөндемді жай-күйде ұстау;
3) ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ешқандай зиян келтірмей техникалық қызмет
көрсетуде жəне (немесе) жөндеуде үзіліспен РТҚ жəне байланыс құралдарын қолдануды
жоспарлау;
4) радиотехникалық құралдардың жəне байланыс құралдарының жөндемсіздігі мен істен
шығуына талдау жасау жəне есепке алу, осы құралдардың сенімді жұмыс істеуін арттыру ісшаралар əзірлеу жəне жүргізу;
5) радиотехникалық жабдықтар мен байланыс құралдарын пайдалану қызметтерінің инженер-техник құрамын радиотехникалық құралдарды техникалық пайдалануға дайындау жəне
рұқсаттама беруді қамтиды.
265. Азаматтық авиацияда ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету үшін əуе қозғалысын
автоматты түрде басқару жүйелері, трассалық, əуеайлақтық-трассалық жəне əуеайлақтық
радиолокаторлар, навигацияның радиотехникалық жүйелері, қонудың радиошамшырақтық
жүйелері, қонудың жабдықталған жүйелері, радиотұтқыштар, əуе жəне жерүсті электрбайланыс құралдары пайдаланылады.
266. Ұшуды РТҚ қамтамасыз ету ƏҚҚ органының нұсқауы бойынша:
1) əуеайлақ ауданындағы құралдар – ƏК қонуға (ұшып өту) есептелінген уақытқа дейін 30
минут алдын (əуеайлақтық радиолокатор, VOR/DME форматындағы жан-жаққа бағытталған
ӨЖЖ радиошамшырақ, алыс, жақын радиошамшырақ жəне/немесе жетек радиостанциялар);
2) қону жүйесі (қонудың аспаптық жүйесі жəне/немесе жабдықталған қону жүйесі) – қонуға
есептелінген уақытқа дейін 30 минут алдын қосылады.
267. Қарама-қарсы бағытқа ауысқаннан кейін жəне жабдықтардың қалыпты жұмысы туралы дабылдан кейін радиотехникалық жабдықтар мен байланыс құралдарын пайдалану
қызметінің кезекші ауысым басшысы ƏҚҚ органына қонудың жаңа бағытымен жұмысқа дайын
екендігі туралы баяндайды.
268. Ұшуды РТҚ қамтамасыз ету жəне байланыс құралдары ƏҚҚ органының нұсқауы
бойынша ажыратылады.
269. ƏҚҚ органдары жəне ƏК экипажы арасындағы радиотелефондық алмасу, ƏҚҚ
органдарының өзара əрекеттесетін лауазымды тұлғаларының келессөздері, сондай-ақ
радиоарналар арқылы метеорологиялық хабардан берілген ақпарат аппараттық автоматты
дыбыс жазу құралында міндетті түрде тіркелуге жатады. Дыбыс жазу жəне сурет-бейнежазба материалдарының сақталу мерзімі (əуе жағдайының радиолокациялық сурет-бейнежазба
аппараты болған жағдайда) уəкілетті органдармен белгіленеді.
270. Ұшуды электрлі жарықпен-техникалық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 350
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11637 нөмірімен
тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясының ұшуын электрлі
жарықпен-техникалық қамтамасыз ету қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
271. Əуеайлақтың жарық-дабыл жабдықтары ведомстволық құрал-саймандарға байланыссыз келесі сипатымен пайдаланылады:
қосылады:
түнгі ұшу кезінде – күннің батуына дейін 15 минут алдын немесе ƏК ұшып келуінің
есептелінген уақытына дейін, ұшып шығу кезінде – экипаждың ƏК ұшыруға (тіркеп сүйреуге)
рұқсат алуына сұрау салуынан кейін;
күндізгі жағдайда – 2000 м жəне одан аз көрінім кезінде;
басқа жағдайда – ұшу басшысының нұсқауы бойынша немесе ƏК экипажының талабы
бойынша;
ажыратылады:
күн шыққан кезде;
күндізгі жағдайда – 2000 м-ден жоғары көрінім кезде;
түнгі ұшуда – əуеайлақтың ауданынан ұшып шыққан ƏК шығуынан кейін немесе келген
ƏК тұраққа рулдеп болғаннан кейін;
ƏҚҚ органының нұсқауы бойынша ƏК ұшып келуі (ұшып кетуі) болмаған кезде.
272. Орнитологиялық қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 323 бұйрығымен (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11724 нөмірімен тіркелген) бекітілген
Қазақстан Республикасының азаматтық əуе кемелерінің ұшуын орнитологиялық қамтамасыз
ету қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
Ұшуды орнитологиялық қамтамасыз ету ƏК-нің құстармен қақтығысуларын алдын-алуға
бағытталған жəне:
1) əуеайлақта, маршруттарда жəне ұшу аудандарында орнитологиялық қауіп тууы туралы
ескертулерді экипажға уақытылы мəлімдеуді;
2) құстарды (құстардың тобы) белсенді үркіту бойынша іс-шаралар кешенін жүргізуді
жəне ƏК қонуы кезінде ұшып шығу жəне кіру секторларында олардың топталуын болдырмауды қамтиды.
273. Авиация персоналды даярлау жəне қайта даярлау Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 159
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10562 нөмірімен
тіркелген) бекітілген Авиация персоналын кəсіптік даярлау қағидалардың талаптарына сəйкес
жүзеге асырылады.
274. ƏК экипажының мүшелері жəне ƏҚҚ мен ƏҚБ персоналы ұшу алдындағы (ауысым
алдандағы) медициналық тексеруден өтпей қызметтік міндеттерін орындауға жіберілмейді.
Ұшу алдындағы медициналық тексеруден өтуге қандай да бір себебептермен мүмкіндік жоқ
базалық емес əуеайлақтан (тікұшақ айлақтан) ұшып шығу кезінде ƏКК экипаж мүшелерінен
денсаулығы туралы ауызша сұрау арқылы (баяндау) ұшу тапсырмаларына (ұшу парағы)
экипаждың ұшуға дайын екендігі туралы тиісті жазбалар енгізеді.
Медициналық куəландыру, медициналық қарап-тексеру, жолаушыларға медициналық көмек
көрсетуді ұйымдастыру Қазақстан Республикасының инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 5 маусымдағы № 324 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 15325 нөмірімен тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының
азаматтық авиациясында медициналық куəландыру жəне қарап-тексеру қағидалардың жəне
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 6 маусымдағы
№ 329 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15323
нөмірімен тіркелген) бекітілген Азаматтық авицияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету
қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
275. Ұшуды апаттық жəне іздестіру-құтқарумен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы 4 қарашадағы № 1296 қаулысымен бекітілген Қазақстан
Республикасының аумағында ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру
жөніндегі қағидалардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
276. Авиациялық қауіпсіздік шаралары Заңнын 13-бабының 55) тармақшасына сəйкес
бекітілген Қазақстан Республикасының авиациялық қауіпсіздігі қағидалардың (бұдан əрі Авиациялық қауіпсіздік қағидалары) жəне ҚР АА АҚ бағдарламасының талаптарына сəйкес
жүзеге асырылады.
7-параграф. Пайдалану рəсімдерін əзірлеу
277. Пайдаланушы əрбір пайдалануға берілген ƏК түрі бойынша рəсімдер мен нұсқаулықтар
əзірлейді.
278. Пайдалану рəсімдері жердегі жəне ұшудағы барлық пайдалану қызметінің түрлері үшін
экипаж мүшелері мен жерүсті персоналының қызметтік міндеттерін құрайды.
279. Пайдаланушының ұшуға дейін, ұшу кезінде жəне ұшуды аяқтағаннан кейін қалыпты,
ерекше жəне апаттық жағдайда, ұшудың барлық кезеңдерінде, экипаждың рəсімдерге ісқимылының сəйкестігін қамтамасыз ету мақсатында, ҰПН жəне (немесе) ҰЖН-да бар экипаж
пайдаланатын бақылау тексеру картасының жүйесі бар.
280. Пайдаланушы экипаж мүшелерінен ұшудың жауапты (қиын) кезеңдерінде ұшу
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған іс-əрекеттен ерекшеленетін əрекеттерді орындауды
талап ете алмайды.
281. Пайдаланушы пайдалану ерекшеліктеріне сəйкес пайдалану сертификаты негізінде
орындалған кез-келген ұшуды пайдаланудың бақылауын жүзеге асырады.
282. Пайдаланушы өз атынан жұмысты орындаушы үшінші тарап үшін саясат пен
рəсімдерді əзірлейді.
8-параграф. Авиациялық персоналдың біліктілігі
283. ƏК-лерінің ұшуын орындаумен жəне оларға ұшуды қамтамасыз етумен жəне
техникалық қызмет көрсетумен, əуе қозғалысына қызмет көрсетумен тікелей байланысты
авиациялық персолнал қолданыстағы осындай қызметті жүзеге асыруға құқық беретін куəлігі
мен медициналық сертификаты болған кезде, кəсіби қызметке жіберіледі.
284. Пайдаланушы:
1) қызметтік міндеттерін орындау жүктелген ұшу экипажының əрбір мүшесінің уəкілетті
органмен танылған немес берген қолданыстағы куəлігі бар болуын;

2) ұшу экипажы мүшесінің тиісті біліктілік белгілерінің бар болуын;
3) ұшу экипажы мүшесінің жүктелген қызметтік міндеттерін орындауы үшін қажетті біліктілікті
меңгеруін қадағалап отырады.
285. Пайдаланушы əртүрлі үлгідегі немесе түрленген үлгідегі ƏК-де ұшқыштардың
(экипаж мүшелері) ұшуды орындауды нақты дайындығын айқындайтын, апаттық жағдайда
əрекет ете білуін, əуеде іс жүзінде жұмыс істеуін, басқару техникасын білікті тексеру жүргізуді
қамтамасыз етеді.
Ұшу техникасын жəне ауада практикалық жұмысын біліктілік тексеру нəтижелері, сондай-ақ
орындалған ұшуладың жалпы саны жəне ұшу сағат ұшу экипажы мүшесінің ұшу кітапшасының
тиісті бағандарда ресімделейді.
9-параграф. Əуеайлақтарды пайдалану
286. Пайдаланушы ƏК үлгілері мен ұшу түрлерінің пайдалану талаптарына жəне
шектеулеріне сəйкес келетін əуеайлақтарды ғана пайдаланады.
287. Əуе қозғалысының тығыздығы, географиялық ерекшеліктері, жергілікті бедері жəне
қонуға кіру схемасының қиындығына байланысты əуеайлақтық жəне аудандардағы ұшуларға
ұшқыштардың жəне ƏК экипаж мүшелерінің дайындық əдістерін айқындау мақсатында
пайдаланушы əуеайлақтардың күрделілік санатын белгілейді.
288. Əуеайлақтар өзінің күрделілігіне байланысты «А», «В», «С» санаттары бойынша
жіктеледі жəне пайдаланушының ҰЖН-на енгізіледі.
289. Əуеайлақтар жіктемесі күрделілігіне қарай осы Қағидаларға 4-қосымшасында
келтірілген əуеайлақтардың күрделілік жіктемесі талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
290. Əуеайлақтар мен олардың құралдары оларды пайдаланудың жарияланған
талаптарына сəйкес, ауа-райы жағдайына қарамастан, жарияланған жұмыс сағаты ішінде
ұшуды қамтамасыз ету үшін үнемі жарамды жағдайда ұсталады.
291. Пайдаланушы есептелінген уақытта əуеайлақты пайдалану үшін бекітілген уақытша
қоры (слот) Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2010 жылғы 11
қарашадағы № 520 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 6668 нөмірімен тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының əуежайларында əуе
кемелеріне қызмет көрсету үшін уақытша интервалдарды бөлу қағидалардың талаптарына
сəйкес əуеайлақтың пайдаланушысымен келіседі.
10-параграф. Ұшудың ең төменгі абсолюттік жəне ақиқаттық қауіпсіз биіктіктері
292. Пайдаланушыға ұшу орындалатын аймақтағы мемлекеттің маршруттарында ұшудың
ең төменгі абсолюттік биіктігін белгілеуге рұқсат беріледі немесе ұшуды қамтамасыз етуге
жауап беретін мемлекет ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктігін бекіткен болса, ол биіктіктер
осы мемлекет бекіткен биіктіктен төмен болмаса, оған арнайы рұқсат болған жағдайда
рұқсат беріледі.
293. Пайдаланушы осы ұшу орындалған аймақтағы мемлекет ұшудың ең төменгі абсолюттік
биіктігін белгілеген бағыттары бойынша ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктіктігін айқындауға
тиіс əдісті көрсетеді немесе ұшуды қамтамасыз етуге жауапты мемлекеттің ұшуды орындау
бойынша басшылық құжаттамасына осы əдісті қосады. Ұшудың ең төменгі шындық қауіпсіз
биіктігі осы Қағидаларға 5 жəне 6-қосымшаларында көрсетілген биіктіктен төмен емес биіктік
болып бекітіледі.
294. Ұшудың ең төменгі абсолюттік биіктігін белгілеу əдісін уəкілетті орган бекітіледі.
295. Уəкілетті орган қарастырылатын ұшуға мынадай факторлардың қауіпсіздіктің əсер ету
мүмкіндігін мұқият қарағаннан кейін ғана осы əдісті бекітеді:
1) ƏК жағдайын айқындау мүмкін болатын дəлдік пен сенімділік;
2) пайдаланылған биіктікті өлшеуіш көрсеткіштерінің дəлсіздігі;
3) жергілікті жердің сипаттамасы (мысалы, шектен шығулардың тез өзгеруі);
4) қолайсыз метеорологиялық жағдайлармен кездесу мүмкіндігі (мысалы, күшті турбуленттік
жəне бəсеңдейтін əуе ағыны);
5) аэронавигациялық карталардың дəлсіздік мүмкіндігі;
6) əуе кеңістігінің шектеулері.
296. Ұшудың ең төменгі биіктігін айқындау əдістері осы Қағидаларға 7-қосымшасында
айтылған.
11-параграф. Əуеайлақтарды пайдалану минимумдары
297. Пайдаланушы ұшуды орындауы үшін əрбір əуеайлақты пайдаланылған ұшып шығу мен
қонуға арналған пайдалану минимумдарын белгілейді жəне мұндай минимумдарды айқындау
əдістерін уəкілетті органда бекітеді.
Мұндай минимумдар осы мемлекеттің арнайы келісімі алынған жағдайларды қоспағанда,
мұндай əуеайлағы үшін шет ел мемлекетімен белгіленген минимумдардан төмен емес.
298. Əуеайлақты пайдалану минимумдары осы Қағидаларға 8 жəне 9-қосымшаларына
сəйкес белгіленеді.
299. Уəкілетті органға автоматты қону жүйесімен, коллиматор жəне баламалы
индикторлармен, EVS, SVS немесе CVS жүйесімен жабдықталған ұшақтардың ұшуы үшін
кеңейтілген пайдалану мүмкіндіктерін бекітуге рұқсат беріледі. Мұндай бектілген мүмкіндіктер
аспаптар бойынша қонуға кіру жіктемесіне əсер етпейді.
300. Кеңейтілген пайдалану мүмкіндіктері мынаны қамтиды:
1) қонуға кіруге тыйым салынған кезде, минимумдар əуеайлақтардың пайдалану минимумынан төмен жағдайларда;
2) көрінімділік талаптарының сақталынуы жəне төмендеуі;
3) жерүсті құралдарының аз көлемдегі қажеттілік мүмкіндіктері борт жабдықтарының
мүмкіндіктерімен өтеледі.
301. Əуеайлақтың пайдалану минимумының кез-келген жоғарылауын уəкілетті орган
бекітеді жəне пайдаланушы оны ескереді.
302. Қону мен аспаптар бойынша қонуға кірудің нақты бір түрі үшін таңдалған пайдалану
минимумы қолданылады, егер:
1) тиісті қонуға кіру картасында көрсетілген қонуға кіру мен қону рəсімдерін қамтамасыз
ететін жерүсті құралдары жөнделген жəне қосылған жағдайда;
2) қонуға кірудің осы түріне қажетті ƏК борттық жүйелері жұмыс істуге қабілетті болғанда;
3) ҰПН (немесе осы құжатқа баламасы) белгілеген ƏК ұшу сипаттамалары жəне ҰЖН
минимумға сəйкес келсе;
4) экипаждың тиісті рұқсаттамасы болса қолданылады.
303. Пайдаланушы кез-келген нақты операцияға қатысты қолданылатын əуеайлақтың
пайдалану минимумдарын айқындау кезінде мыналарды ескереді:
1) ƏК үлгі, ҰТС жəне басқару сипаттамаларын;
2) ұшу экипажының құрамы, оның мүшелерінің біліктілігі мен тəжірибесін;
3) пайдалану үшін таңдалынып алуы мүмкін ҰҚЖ көлемі жəне сипаттамасын;
4) көзбен шолып көру жəне көзбен шолып көруге болмайтын құралдардың сəйкестігі
жəне сипаттамасын;
5) қонуға кіру, қону жəне екінші шеңберіне кеткен уақыттағы ұшудың траекториясының
шыдамдылығын бақылау жəне/немесе визуалды бағдарын танып білу, навигация мақсатында
ƏК-де бар жабдықтарын;
6) қонуға кіру жəне екінші шеңберіне кету аймағындағы кедергілер жəне аспаптар бойынша қонуға кіру кезіндегі кедергілер, ұшып өту абсолюттік (қатысты) биіктігінің шекті мəнін;
7) метеорологиялық жағдайлардың хабарламалары мен айқындау үшін пайдаланылған
құралдарды;
8) ұшып шығу кезінде биіктікті алу аймағындағы кедергілер жəне кедергілерді алу кезіндегі
биіктігінің қажетті қоры.
304. Аспаптар бойынша қонуға кіру қажетті жіктемесі бағдарды визуалды қонуға кірудің
кезде төмен минимумы жалғасып жатқанда, ерекше есептеулі төмен пайдалану минимумына
сүйене отырып, мынадай түрде жіктеледі:
А типі: төмендеудің қатысты ең төменгі биіктігін немесе ең төменгі қатысты биіктікті қабылдау
шешімі 75 м (250 фут) құрайды немесе одан жоғары;
В типі; қатысты биіктікті қабылдау шешімі 75 м (250 фут) кемді құрайды. В типтегі аспаптар
бойынша қонуға кіру мынадай санаттар бойынша бөлінеді:
1) САТ I: қатысты биіктікті қабылдау шешімі 60 м (200 фут) кем емес немесе көрінім 800
м-ден кем емес немесе ҰҚЖ-да көрінім алыстығы 550 м кем емес;
2) САТ II: қатысты биіктікті қабылдау шешімі 60 м (200 фут) кем, бірақ 30 м (100 фут) кем
емес жəне ҰҚЖ-да көрінім алыстығы 300 м кем емес;
3) САТ IIIА: қатысты биіктікті қабылдау шешімі 30 м (100 фут) кем немесе қатысты биіктікті
қабылдау шешімі шектеусіз жəне ҰҚЖ-да көрінім алыстығы 175 м кем емес;
4) САТ IIIВ: қатысты биіктікті қабылдау шешімі 15 м (50 фут) кем немесе қатысты биіктікті
қабылдау шешімі шектеусіз жəне ҰҚЖ-да көрінім алыстығы 175 м кем, бірақ 50 м кем емес;
5) САТ IIIС: қатысты биіктікті қабылдау шешімі шектеусіз жəне ҰҚЖ-да көрінім алыстығы.
«Тұспалармен қажетті визуалды байланыс» визуалды бөліктерінің немесе ƏК орналасқан
жерін ұшқыштың жеткілікті уақыт ішінде қонуға кіру аймағының көрінімін білдіреді жəне ұшудың
кесімді траекториясына қатысты өзгерісінің жылдамдығы. Шеңбер бойынша қонуға кіру кезінде
ҰҚЖ ауданында тұспалармен қажетті визуалды байланыс.
305. САТ II жəне САТ III аспаптар бойынша қонуға жəне қонуға кіруге RVR туралы ақпарат
болмаса рұқсат етілмейді.
Егер RVR туралы ақпарат болмаса, қонуға кіруге жəне аспаптар бойынша қонуға арналған
əуеайлақтың 800 м-ден төмен бекітілген пайдалану минимумдарына рұқсат етілмейді.
306. Аспаптар бойынша қонуға кіру схемасын пайдалану арқылы екі өлшемді 2D қонуға
кіруғе арналған пайдалану минимумдары MDA немесе MDH орнату арқылы, бұлттылық
параметрлері қажет болған жағдайда, ең төменгі көрінімде белгіленеді.
307. Пайдаланушы əрбір ƏК түрі үшін ҰЖН-да пайдалану минимумдарын бекітеді жəне
енгізеді:
1) DА/Н, қонуға кіру техникасы соңғы учаскеде (бұдан əрі - CDFA) үзіліссіз төмендеу
қолданылса;
2) МDA/H, қонуға кіру техникасы соңғы учаскеде CDFА үзіліссіз төмендеу қолданылмаса.
Қонуға кіруді орындау кезде CDFА басқарып ұшу техникасы қолданылмаса А жəне В санатты
ƏК үшін 200 м-дағы жəне С жəне Д санатты ƏК үшін 400 м-дағы VIS/RVR мəні жоғарылайды.
308. Аспаптар бойынша үш өлшемді 3D қонуға кіру үшін пайдалану минимумдары DA немесе
DH орнату жəне ең төменгі көрінімі немесе RVR арқылы айқындалады.
309. Егер DH жəне RVR əртүрлі санатқа түссе, онда аспаптар бойынша қонуға кіру жəне
қону ең қатал санаттағы талаптарға сəйкес орындалады. Мысалы, САТ IIIА диапазонындағы
DH ұшуы, бірақ САТ IIIВ диапазанындағы RVR ұшуы САТ IIIВ диапазонындағы ұшу болып
қаралады немесе САТ II диапазонындағы DH ұшуы, бірақ САТ I диапазонындағы RVR ұшуы
САТ II бойынша ұшу болып қаралады.
310. Пайдаланушы ƏК қону конфигурациясы бар жəне қону жағдайында болып, қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін ҰҚЖ-ның табалдырығын биіктік қорымен қиып өтіп, аспаптар бойынша үш
өлшемді 3D қонуға кіруді орындап, кепілдік бере алатын пайдалану рəсімдерін белгілейді.
12-параграф. Аспаптар бойынша қонуға кіру мен шығу рəсімдері
311. Сол мемлекетте орналасқан, аспаптар бойынша ұшуды орындау үшін пайдаланатын
əрбір жабдықталған ҰҚЖ жəне əуеайлақтар үшін аспаптар бойынша қонуға кіруді қамтамасыз
етуге арналған аспаптар бойынша қонуға кірудің бір немес бірнеше схемасы бекітіледі жəне
жарияланады.
312. Тікұшақтар үшін – аспаптар бойынша ұшуды орындау үшін, пайдаланатын қонуға
кірудің соңғы кезеңі жəне əрбір ұшу аймағы мен тікұшақ айлағы үшін, аумағында тікұшақ айлағы
орналасқан мемлекет немесе егер тікұшақ айлағы басқа да бір мемлекеттің аймағынан тыс
жерде орналасқан болса, тікұшақ айлағын пайдалануға жауап беретін мемлекет бір немесе
бірнеше аспаптар бойынша қонуға кіру схемасын бекітеді жəне жариялайды.
313. АҰҚ сəйкес ұшуды орындап жүрген барлық ƏК əуеайлақ (тікұшақ айлақ) орналасқан
мемлекет бекіткен аспаптар бойынша ұшу схемасын сақтайды, ал тікұшақтар үшін – егер
тікұшақ айлағы қандай да бір мемлекеттің аумағынан тысқары жерде орналасқан болса,
тікұшақ айлағын пайдалануға жауапты мемлекет.
314. Пайдаланушы əуеайлақ орналасқан мемлекетпен бекіткен аспаптар бойынша шығу
жəне қонуға кіру схемаларды пайдаланады.
315. Инструменталдық қонуға кіру мен шығу схемалар бекітілген схемалардан
ерекшеленетін кезінде мемлекеттің аумағында тікұшақ айлағы орналасқан рұқсатымен ғана
жəне уəкілетті органдармен келісе отырып қана қолданылады.
316. ƏКК кедергілер көрінген жағдайда жəне оларды ұшып өту қағидалар орындау үшін
ұшудың нақты жағдайын ескере отырып, ƏҚҚ органының шығу мен қонуға кірудің жарияланған
схемасынан ауытқуы туралы шешімін қабылдайды. Қонуға кірудің соңғы учаскесі (бұдан əрі FAS) көзбен шолып немесе аспаптар бойынша қонуға кірудің белгіленген схемасы бойынша
орындалады.
317. ƏК əуе жолымен ұшудың соңғы нүктесінен қонуға кірудің бастапқы кезеңінің бақылау
нүктесіне дейін STAR бойынша немесе ƏҚҚ диспетчерінің берген траекториясы бойынша
маневр жасайды.
318. Ұшып шығу мен қонуға кіру кезінде бақылау нүктелерін ұшып өту (пунктерді, шектерді)
аспаптар бойынша ұшып шығу жəне қонуға кірудің схемасында көрсетілген, аспаптар
жылдамдығы бойынша ұшудың бекітілген шектеулерін сақтай отырып, берілген биіктіктерде
орындалады.
319. Ұшу экипажы ұшып шығу мен қонуға кіру схемасы, аспаптар бойынша ұшып шығу мен
ұшып келудің стандартты бағыттары желдің əсері ескере отырып орындайды.
320. Аспаптар бойынша ұшып кетудің (ұшып келу) стандартты бағыттары бойынша ұшу
кезінде жəне ұшып шығу (қонуға кіру) схемасында аспаптар бойынша ұшып кету (ұшып келу)
бағыттарына жəне ұшып кету (ұшып келу) схемасына негізделген навигациялық құралдар
пайдаланады.
321. Аймақтық навигация схемасы болып табылмайтын ұшып шығудың, қонуға кірудің
бастапқы кезеңінің, күтудің, екінші шеңберіне кетудің схемасы мынадай жағдайларды сақтай
отырып, аймақтық навигация жабдықтарын қолдана отырып орындалады:
1) ƏК орнатылған аймақтық навигация жабдықтары сертификатталған жəне ұшу экипажына
осы үлгідегі схеманы орындау үшін оны пайдалануға рұқсат етілген.
2) берілген траектория қолданыстағы борттың мəліметтер базасында тұрады жəне ұшу
экипажы оның жарияланған схемасымен сəйкестігіне көз жеткізді.
322. Векторлауды жүзеге асыру кезінде ƏҚҚ органы жерүсті кедергілерін қауіпсіз ұшып
өтуге жауап береді, егер векторлау ұшып келе жатқан ƏК байланысты басталған болса жəне
ол жалғасып жатса;
1) ƏК аспаптар бойынша қонуға кірудің соңғы участкесіне шығуына дейін;
2) визуалды қонуға кіруді орындауға рұқсат алғанға дейін.
323. ƏК аспаптар бойынша қонуға кірудың соңғы участкесіне жақындап келуі ƏК (FAF, FAP)
глиссадасына кіру нүктесіне ең төмен 4,6 км (2,49 т. миля) дейін тік қону алдына қатысты (нақты
мəні 30 гр.) 45 градустан көп емес бұрышқа қатысты қамтамасыз етіледі жəне көлденең ұшуда
қону бағытының сызығына ƏК тұрақтануы.
324. Кіруге рұқсат соңғы берілген бағытпен бірге бір уақытта беріледі, бұл жағдайда
ұшудың қайтадан қалпына келуі туралы нұсқау құралдарымен берілмейді. Қонуға кірудің соңғы
участкесінің траекториясына шығу үшін ƏК есіктеріне дейінгі кез (мезет) аспаптар көмегімен
қонуға кірудің радиолокациялық векторлауының аяқталуы болып табылады.
325. Қонуға кіру немесе аспаптар көмегімен кіру схемасының негізінде аспаптарды
пайдалана отырып, навигациялық жүргізіп, қону мынадай болып бөлінеді:
1) тек бүйірлік навигациялық жүргізуді пайдалана отырып, аспаптар көмегімен екі өлшемді
2D қонуға кіру;
2) бүйірлік жəне тік навигациялық жүргізуді пайдалана отырып, аспаптар көмегімен үш
өлшемді 3D қонуға кіру;
326. Аспаптар бойынша үш өлшемді 3D қонуға кіру:
1) глиссадаға кіру нүктесі болып табылатын қонуға кірудің соңғы кезеңінің нүктесінде
қонуға кіру басталады;
2) егер бағыт бойынша жіне (немесе) глиссада бойынша жүргізу жоғалса, экипаж ҰҚЖны көзбен шолып түйіскен болса, визуалды қонуға кіруге ауысады. ҰҚЖ-мен көзбен шолып
түйісу жоқ болған жағдайда, егер нақты метео жағдай осы кіру түріне бекітілген пайдалану
минимумынан жаман емес болса, екінші шеңберіне кету схемасы бойынша үзілген кіру келесі
дайындықпен жəне тік жүргізумен аспаптардың көмегімен 2D қонуға кіру орындалуымен
орындалады.
327. PAR немесе SRA қонуға кіру:
1) ұшқыш қону локаторы бойынша қонуға кіруді ƏҚҚ диспечерінің командасымен
орындайды;
2) ұшқыш бағыт бойынша тапсырылған траекториядан ауытқулары кезінде ƏҚҚ
диспетчерінің арнайы осы туралы нұсқауынсыз түзету əрекеттерін жасай алмайды;
3) ұшқыш биіктік бойынша тапсырылған траекториядан ауытқулары кезінде ƏҚҚ
диспетчерінің берілген ақпараты негізінде түзету əрекеттерін жасайды.
328. APV қонуға кіру ұшқыштың борттық басқару жүйесінің навигациялық компьютерінде
пайдалануға негізделген. Ұшқыштың VNAV басқару жүйесінің көмегімен тік навигацияның
дəлділік деңгейі қонуға кірудің дəл параметрлеріне əрдайым сəйкес келе бермейді. Себебі
борттың аймақтық навигация жүйесі негізгі навигациялық жүйе болып есептеледі, қонуға кіру
схемасы RNAV қағидалары бойынша қонуға кіру болып аталады.
Тік навигацияның екі түрі бар:
1) барометрикалық биіктікті көрсеткіштерді;
2) GNSS пайдаланудан негізделген.
329. Аспаптар бойынша екі өлшеулі қонуға кіру:
1) қонуға кірудың соңғы кезеңіндегі төмендеуі қонуға кірудың соңғы кезеңінің бақылау
нүктесінен басталады, «ипподром» рəсімін немесе қайту схемасын орындау кезінде – тура
қону алдына кіргеннен кейін;
2) төмендетудің ең төменгі биіктігіне (бұдан əрі - ТЕБ) дейін қонуға кірудың соңғы кезеңіндегі
төмендеуі жел ескере отырып, (GNSS бойынша кіру кезінде траекторияның иілу бұрышы)
градиенттік төмендеу айқындайтын есептулі тік жылдамдықпен жүзеге асады.
330. Қонуға кірудың соңғы кезеңінде бақылау нүктесінің деңгейлеп төмендеуі бар болса,
осы нүктеге ұшып өтуіне дейін көрсетілген биіктіктен төмен болмайды.
331. CDFA бойынша қонуға кіру CFIT мақсатында ұсынылады. Егер CDFA қолданылмайтын
болса, мысалға, дейгейлеп қонуға кіру кезінде VIS/RVR мəнінің ұлғайу қажеттілігі туады. Егер
қонуға кірудың қиын нүктесі тұрақты болмаса, ұшқышқа тік жазықтықта манерлеуді орындау
үшін қосымша уақыт керек болады. CDFA қолданбай қонуға кіруды орындаған кезде, осы қону
кезеңіне көзбен шолып ауысуды қамтамасы ету үшін, VIS/RVR мəні А жəне В санатты ƏК үшін
200 м ұлғаяды жəне С жəне Д санатты ƏК үшін 400 м ұлғаяды.
332. Аспаптардың көмегімен қонуға кіру орындау үшін тік жүргізу қарастырылмағандықтан
CDFA ұсынылады (глисаданың еңкейуі).
333. CDFA ұшудың атаулы кескінін пайдалану арқылы қонуға кіру схемасы жəне төмендеу
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жылдамдығы 5,08 м/сек (1000 фут/мин) NDB, NDB/DME, VOR, VOR/DME, LOC, LOC/DME, VDF,
SRA или RNAV/LNA құралдарын пайдаланып, қонуға кірудың соңғы кезеңіне 5,56 км (3 т. миля)
ұзындығы, келесі критериялар бойынша жауап береді:
1). А жəне Б санатты ұшақтар үшін қонуға кірудың соңғы кезеңінде траектория 15
градустан артық емес араласқан немесе С жəне D санатты ұшақтар үшін 5 градустан артық
емес араласқан;
2) қонуға кірудың соңғы кезеңінің бақылау нүктесі немесе басқа сəйкес келетін төмендеуді
бастау нүктесібар, немесе FMS/RNAV немесе DME THR-ге дейінгі аралықты қамтамасыз етеді;
3) егер MAPt уақыт бойынша айқындалса, FAF-тан THR-ге дейінгі аралық 14,8 км (8 т.
миля) құрайды.
334. CDFA қонуға кіруды орындау үшін ƏК экипаж мүшелері уəкілетті органдар бекіткен
бағдарлама бойынша сəйкестік дайындығын өтеді.
335. ƏК үлкендік бойынша ауытқуы кезінде бекітілген шектеулер жоғарыласа, қонуға кіру
тоқтатылады. Екінші шеңберіне кету рəсімі екінші шеңберіне кетудің нүктесін ұшып өтуден
кеш болмай басталады.
336. Тік жəне бүйірлі жүргізуді пайдалана отырып, қонуға кіру əуеайлақтың температура
қонуға кіру картасында жарияланған температурадан төмен болған жағдайда орындалмайды.
337. Қонуға кіру қонуға кірудың соңғы кезеңінің басталу нүктесінде басталады жəне
глиссадаға кіру нүктесі болып табылады.
338. ҰҚЖ-мен көзбен шолып түйісу бар болған жағдайда, тік жүргізуді тоқтатқан кезде,
қонуға кірудың көзбен шолып ауысуы жүзеге асады. ҰҚЖ-мен көзбен шолып түйісу жоқ болған
жағдайда, əрі қарай дəл емес қонуға кіруды орындай отырып, егер нақты метео жағдайлар
осы қону түрі үшін бекітілген пайдалану минимумдарынан төмен болмаса, екінші шеңберіне
кету орындалады.
339. Тікұшақтардың ARA суүсті опрациялары үшін кіруі егер төмендегідей жағдайларда
жүзеге асады:
1) борттық радиолокатор кедергілерді ұшып өту биіктігін қамтамасыз ету үшін бағытты
ұстап тұруды қамтамасыз етсе;
2) MDH радио жоғарылықты өлшеу құралы бойынша айқындалса;
3) MDH жəне қосымша жеткілікті қор қолданса.
340. ARA кіру жүзіп жүрген толқын платформасына немесе жүзіп жүрген кемесіге, егер
экипаждық көп мүшелік концепциясы қолданылса ғана рұқсат етіледі.
341. Қабылданған шешімнің алыстығы ARA кіру жоспарланғаны үшін екінші шеңберіне
кеткен кезде кедергілерді ұшып өтудің дəлме-дəл биіктігі қамтамасыз етіледі.
342. Тұспалармен визуалды байланыс белгіленген кезде, қонуға кірудың шешім қабылдау
алыстығына дейін немесе MDA/H төмен болса ғана жалғасу керек.
343. Экипажында бір мүшесі бар тікұшақтар үшін MDA жəне шешім қабылдау алыстығы
ұлғаяды.
344. Пайдаланушы уəкілетті органнан рұқсаты жоқ болса, борттық радиолокатор бойынша
қонуға кіруды орындамайды.
13-параграф. Шуылды төмендету рəсімдері
345. Пайдаланушы АҰҚ бойынша ұшуларды орындау кезінде шуылды төмендету рəсімдерін
Аэронавигациялық қызмет көрсету – ƏК-нің ұшуларын орындау (PANS - OPS, Doc. 8168OPS/611, ИКАО құжаттары) жəне басқа ИКАО құжаттарының талаптарына сəйкес бекітеді.
346. Пайдаланушының ұшу жəне биіктікті жинау (набор) рəсімдері пайдаланатын барлық ƏК
түрлері үшін пайдаланушы бекіткен жергілікті жерде шуылдың шектеулері бойынша шаралар
қолдана отырып, барлық əуеайлақтарына үшін бірдей болуы керек.
ҰҚЖ таңдаған кезде шуылды төмендету келесі жағдайларды айқындаушы фактор болып
табылмайды:
1) ҰҚЖ үстін қолайсыз жағдайлар əсер етсе (мысалы, қар, лай батпақ, мұз, су, балшық,
резеңке, май жəне басқа заттар)
2) мынадай жағдайларда қонса:
əуеайлақтың асқын биіктігінде бұлттардың төменгі шекарасы (бұдан əрі - БТШ) 150 м (150
фут) аз болса немесе тік көрінім 1900 м аз болса немесе əуеайлақтың асқын биіктігінде қонуға
кіру кезде 100 м (300 фут) асатын тік минимум қажет болса, əуеайлақтың асқын биіктігінде
БТШБ 240 м (800 фут) аз болса жəне көрінім 3000 м-ден аз болса;
3) ұшып шыққанда көріну 1900 м-ден аз болса;
4) егер желдің қоғалуы хабарланса немесе болжанса немесе күтілсе, жəне найзағай қонуға
кіруге жəне ұшып шығуға əсер етсе;
5) егер бүйірден соққан желдің бұзып өтуі 28 с/км (15 уз) немесе қуалай соққан желдің
бұзып өтуі 9 км/с (5 уз);
ƏКК ұшу қауіпсіздігін аңғарып отыра басшылыққа алып, ұсынылған шуыл бойынша қолайлы
көрінетін ҰҚЖ пайдаланудан бас тартуға рұқсат етіледі.
14-параграф. Бағытындағы қосалқы əуеайлағына дейін ұзақтығы 60 минуттан асатын
ұшуды орындауға арналған талаптар (EDTO)
348. Пайдаланушы бір нүктеден бағыт бойынша орналасқан қосалқы əуеайлақтың бағытына
дейін ұзақтығы 60 минуттан асатын газтурбиналы қозғалтқышы бар ұшақтармен ұшуды
орындаған кезде, қамтамасыз етеді:
1) барлық ұшақтар үшін:
бағытта орналасқан қосалқы əуеайлақтар айқындалған болса;
ұшақтардың ұшу экипажына бағыттағы белгіленген қосалқы əуеайлағына қатысты ең
соңғы ақпарат, оған қоса ұшуды орындаудың дəрежесі мен метеорологиялық жағдайы
ұсынылған болса;
2) газтурбиналы екі қозғалтқышы бар ұшақтардың ұшу экипажына бағыттағы қосалқы
əуеайлақтағы жағдай күтілген уақытта оны пайдалану үшін пайдаланушы ұшуды орындауға
бекіткен немесе одан асып түсетіні туралы əуеайлақты тиісті пайдалану минимумына жауап
беретіні туралы ең соңғы ақпарат ұсынылған болса.
349. Пайдаланушылар ұшу қауіпсіздігінің жалпы деңгейін ұстап тұру мақсатында
келесілерді:
1) ұшақтарды ұшу-диспетчерлік құрам алып жүруін жəне пайдалануды бақылау рəсімдерін;
2) пайдалану рəсімдерін;
3) дайындық бағдарламасын орындайды.
350. EDTO ұшуы қосалқы əуеайлағына кету уақыты уəкілетті орган бекіткен бастапқы
уақытынан асатын ұшулар болып есептеледі. Кейбір құжаттарды EDTO орнына ETOPS
аталуы мүмкін.
Егер бағыттағы белгіленген қосалқы əуеайлақтың жарамдылығына қайта бағалау
жүргізілсе, ал ең соңғы ақпарат бағыттағы қосалқы əуеайлақтың жағдайы күтілген уақытта
оларды пайдалану пайдаланушы ұшуды орындау үшін бекітілген əуеайлақты тиісті пайдалану
минимумына жауап берсе, немесе олардан асып түссе, бастапқы уақыт көбейген жағдайда ұшу
жалғасады. Күтілген уақытта оны пайдалану үшін сол немесе басқа да əуеайлағына қонуға
кіру немесе қону қауіпсіздігіне келетін кедергілер жағдайлар айқындалса, мұндай жағдайларда
қосымша əрекет ету жоспары айқындалады.
351. Егер уəкілетті органның арнайы рұқсатнамасы болмаса пайдаланушы екі немесе одан
көп газтурбиналы қозғалтқышы бар ұшақтарда бағыттағы ұшу уақыты қандай да-бір нүктеден
қосалқы əуеайлағына ұшып кетудің ұлғайтылған уақытында жəне осы мемлекеттің осындай
ұшулар үшін бекіткен қосалқы əуеайлағына дейін бағытта бастапқы уақыты жоғарылағанда екі
немесе одан көп газтурбиналы ұшақтар үшін барлық жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштарымен
крейсерлік жылдамдықпен жəне екі газтурбиналы ұшақтар үшін қозғалтқышының бірі істемей
тұрған крейсерлік жылдамдықпен тымық жағдайда жəне халықаралық стандартты атмосфера
(бұдан əрі - ХСА) есептелінген жағдайында орындамайды.
352. Қосалқы əуеайлағына ұлғайтылған уақытпен кеткен ұшуларды орындаушы ұшақтың
нақты бір түрін пайдаланушы үшін қосалқы əуеайлағына ең көп кету уақытын уəкілетті орган бекітеді.
Қосалқы əуеайлағына ең жоғары кету уақыты уəкілетті органмен айқындалғандай жəне ҰПН
(тура жəне жанама) көрсетілгендей, қосалқы əуеайлағына жоғарылап кету уақытымен ұшуды
орындау кезінде, пайдалану қауіпсіздігінің ұлғайған қоры 15 минутқа азайғандай EDTO қиын
ең маңызды ұшу жүйесі үшін ұшудың шектеулі уақытының ең төменгі мəнінен аспауы керек.
353. Қосалқы əуеайлағына ең жоғары кету уақыты уəкілетті органмен айқындалғандай жəне
ҰПН (тура жəне жанама) көрсетілгендей, қосалқы əуеайлағына жоғарылап кету уақытымен
ұшуды орындау кезінде, пайдалану қауіпсіздігінің ұлғайған қоры 15 минутқа азайғандай EDTO
қиын ең маңызды ұшу жүйесі үшін ұшудың шектеулі уақытының ең төменгі мəнінен аспауы керек:
ұшақтың барлық түріне: ҰПН (тура жəне жанама) көрсетілгендей, жəне осы ұшу түріне
қатысты, EDTO ұшулары үшін ең қиын маңызды жүйесінің істен шығуы кезінде егер бар болса,
есепті уақыт аспауы керек;
екі газтурбиналы қозғалтқышы бар ұшақтар үшін: ұшақтар EDTO ұшулары үшін
сертификатталған болуы керек.
Екі газтурбиналы қозғалтқышы бар ұшақтар үшін қосалқы əуеайлағына кетудің ең жоғары
уақыты бекітілген кезде, ұшулардың жалпы қауіпсіздік деңгейлеріне қатысты келесі жағдайлар
ескерілсін:
қозғалтқыш жүйесінің сенімділігі;
EDTO ұшулары үшін ұшақ типі нің ұшу жарамыдылығвнвң нормаларына куəліктің сəйкес
келуі;
EDTO техникалық қызмет көрсетуінің бағдарламасы.
EDTO ұшуларға рұқсат беру осы Қағидаларға 10, 11 жəне 12-қосымшалардың талаптарына
сəйкес уəкілетті органымен жүзеге асырады.
15-параграф. EDTO ұшуларын орындау
354. Қосалқы əуеайлағына кетудің ұзартылған уақытымен ұшуды орындау кезінде пайдаланушы EDTO ең қиын маңызды ұшақ жүйесінің сенімділігі бойынша айқындалған, уақытша
аралық жəне жанармай қоры бойынша қолжетімді шегінде бағыттың кез-келген нүктесінен
қонуға болатын қосалқы əуеайлақты жою үшін пайдаланушы қосалқы əуеайлақты таңдайды.
EDTO ұшуды орындауға қатысатын ұшақтың барлық түрі үшін қосымша жанармай осы
Қағидалардың 786-тармағының 2) тармақшасында талап етілгендей, пайдаланушы мемлекеттің
орнатқан жағдайларына сəйкес жанармайдың сындарлы қорымен EDTO ұшуының сценариін
орындау үшін жанармай қосылады.
355. Ең төменгі қолайлы санат RFFS қатысты ұшып шығу əуеайлақтары үшін белгілеу жəне
қосалқы 27000 кг көп емес ең жоғарғы сертификатталған ұшу массасы 4-санатты ұшақтар үшін
төмен болмауы жəне 1-санатты басқа да ұшақтар үшін пайдаланушының ұшақ келгенге 30
минут қалғанға дейін ескертуі кезінде төмен болмауы керек.
356. Бағыттағы нүктеден ұшу бағытындағы қосалқы əуеайлағына дейін 60 минуттан асатын ұшулардың арақашықтығын айқындау үшін пайдаланушы уəкілетті органмен бекіттіреді
жəне таңдайды:
1) екі газтурбиналы қозғалтқышы бар əрбір пайдалынатын ұшақтардың түрі үшін ОЕI;
2) екі газтурбиналы қозғалтқышы бар əрбір пайдалынатын ұшақтардың түрі үшін АЕО.
Бекітілген ОЕI жəне АЕО ұшақтың ұшу режимінің сертификатталған диапазонында кезкелген жылдамдықты білдіреді.
357. Пайдаланушы ұшақтың əрбір модификациясы мен түріне қатысты ақпарат ҰЖН
қосылуын қамтамасыз етеді:
1) екі газтурбиналы қозғалтқышы бар əрбір пайдалынатын ұшақтардың түрі үшін ОЕI;
2) екіден көп газтурбиналы қозғалтқышы бар əрбір пайдалынатын ұшақтардың түрі
үшінАЕО;
3) осы Қағидалардың 356-тармағында көрсетілгендей жылдамдық бойынша айқындалған
қолайлы əуеайлағына дейінгі ең жоғары арақашықтық.
16-параграф. Апаттық-құтқару жабдықтарына еркін қол жеткізу,
апаттық кету құралдары
358. Пайдаланушы ұшудың əрбір кезеңіндегі апаттық жағдайларда, рулдеу, ұшу жəне
қону алдындағы апаттық көшіру құралдарын өз уақытында күшейтуді қамтамасыз ететін
рəсімдерді бекітеді
359. ƏКК барлық апаттық-құтқару жабдықтарының жолаушыларға қол жетімді жəне тезірек
пайдалануға дайын екендігіне көз жеткізеді.
17-параграф. Қауіпсіздік белдіктері мен байлау жүйелері, креслолар
360. Ұшу экипажының мүшелері:
1) ұшқыштың орынында отырушы ұшу жəне қону кезінде бөлек пайдалануға болатын,
иықтық белдік пен қауіпсіздік белдігі бар байлау жүйелерін пайдаланды;
2) ұшу жəне қону кезінде өздерінің байлау жүйелерін пайдаланады, егер иықтық белдік
өз міндеттерін орындауға кедергі жасаса, онда иықтық белдікті шешіп қояды, бірақ қауіпсіздік
белдігін түймелейді;
3) жұмыс орында болған кезде қауіпсіздік белдігін түймелейді.
Кабина экипажы ҰЖН рəсімдеріне сəйкес иықтық белдік пен қауіпсіздік белдігі бар байлау
жүйесін пайдаланады.
361. Жолаушылар:
1) ұшып көтерілу жəне қону алдында, жермен жүру кезінде, сондай-ақ қажет болған
жағдайларда қауіпсіздік мүдделерін ескере отырып, ƏКК барлық жолаушылардың өз орындарына отырғанына жəне қауіпсіздіктің бел, егер болса иық белдіктерін байлағанына көз жеткізеді;
2) пайдаланушы екі жасқа дейінгі балаларды тасымалдау үшін олардың ұшу кезіндегі
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қажетті құралдарымен қамтамасыз етеді, ал ƏКК оған көз
жеткізеді не олар қауіпсіздіктің бір белдігін пайдалана отырып, ересектермен бірге отырады.
18-параграф. ƏК жанармай құю
362. ƏК сапа төлқұжаты жоқ ЖЖМ-ды құю болмайды.
363. ЖЖМ-ға берілген бақылау талоны ƏК ұшу экипажының мүшесіне немесе ƏК жанармай
құюдан алдын пайдаланушының өкіліне олардың талаптары бойынша беріледі.
364. Егер ƏК бортында жолаушылар болса, ƏК жанармай құю, қосымша құю жəне
буланудың жоғары деңгейі бар (авиациялық бензин) ЖЖМ ағызуға болмайды.
365. Бұрамасы айналып тұрған кездетікұшақтарға егер ол ҰПН-на қарсы келмесе, жанармай құю, қосымша құю, буланудың төмен деңгейі бар ЖЖМ-ды азызуға рұқсат беріледі.
366. Қауіпті жағдай туындаған кезінде немесе осы Қағидалардың 362-365-тармақтарының
талаптарды бұзылған жағдайда, бортта жолаушылар болса, жəне де қону мен жолаушыларды жерге түсіру кезінде ƏК жанармай құю, қосымша құю, ЖЖМ төгу рəсімдері тоқтатылады.
19-параграф. Жанармай жəне май құюды есепке алу
367. Пайдаланушы ЖЖМ құю есебін жүргізеді, ол əрбір ұшу орындауға қауіпсіз аяқтау
үшін ƏК-де жеткілікті ЖЖМ қоры бар екен уəкілетті органына көз жеткізуге мүмкіндік береді.
368. Пайдаланушы жанармай мен май құю есебінің құжаттарын 3 (үш) ай бойы сақталады,
содан кейін пайдаланушының архивке сақтауға тапсырылады.
20-параграф. Бортта жолаушылар болған жағдайда, қону жəне жолаушыларды жерге
түсіру кезінде жанармай құю (төгу)
369. Жолаушыларды бортқа отырғызу, жерге түсіру, бортта жолаушылар болған жағдайда,
егер бортта ƏК-нен жолаушыларды тез арада түсіруге дайын тиісті дайындалған персоналдар саны болған жағдайда ƏК-не жанармай құюға болады жəне ең практикалық қолда бар
құралдарды басшылыққа ал отырып жəне ең аз мерзімде жүзеге асырады.
370. Жолаушыларды бортқа отырғызу, жерге түсіру, бортта жолаушылар болған жағдайда,
жанармай құюға бақылайтын жерүсті персоналын жерге түсіру кезінде, тиісті байланыс
құралдары пайдалана отырып, ҰСҚ бойынша бортта ƏК дайындалған персоналмен екіжақты
байланыс болады.
371. Егер ƏК бортында жолаушылар болса жəне жолаушыларды отырғызу мен жерге
түсіру кезінде ƏК жанармай құю, қосымша құю жəне жоғары деңгейдегі буланған жанармайды
(реактивті отын) төгуге келесі жағдайларды сақтаған кезде рұқсат етіледі:
1) ƏК бортында жолаушылармен бірге өртсөндіру құралдарын қолдана алатын, кеңес
бере алатын, жолаушыларды апаттық жағдайда көшіруді ұйымдастыра алатын арнайы
дайындалған персонал болса;
2) ƏК экипажы, қызмет көрсетуші персонал мен жолаушылар жанармай құю, қосымша
жанармай құю немесе жанармайды құю туралы ескертілген болса;
3) «Белдіктеріңізді тағыңыз» деген көрсеткішті тақта қосылған болса;
4) «Темекі шекпеңіз» деген көрсеткішті тақта жəне апаттық шығудың жарық көрсеткіштері
қосылып тұрса;
5) жолаушылар қауіпсіздік белдіктерін таққан болса;
6) жолаушыларды тез арада көшіруді ұйымдастыруға арналған персоналдың саны
жеткілікті болса;
7) ƏК тұрағы жəне аумағы ƏК апаттық тастап кету құралдары кедергілерден бос болса;
8) ƏК бір кіру есігінде ұшақтың басқышы немесе екі жəне одан да көп кіру есігінде екіден
кем емес ұшақтың басқышы болған жағдайда, ƏК адамдарды қауіпсіз жəне тез арада көшіру
жағдайы жасалған болса;
9) жанармай құюға бақылау жасауды жүзеге асыратын жəне ƏК борт экипажы арасында
борттық ішкі байланыс жүйесінің жəне тиісті байланыс құралдарының көмегімен (екі жақты)
байланыс болса.
21-параграф. Оттегі қоры
372. Жолаушылар кабинасы мен ұшу экипажында атмосфералық қысым 700 гПа-ден аз
емес абсолюттік биіктіктікте, егер бортта демалуға арналған оттегі қоры жеткілікті болған
жағдайда ұшу орындалады:
1) кабинадағы барометрлік биіктік 3000 м-ден 4000 м-ге дейінгі биіктіктерде 30-дан астам
минутты құрайтын ұшу кезінде – барлық экипаж мүшелерінде жəне жолаушылардың 10%-ында
(атмофералық қысым 700 ден 620 гПа дейін құрайды);
2) кабинадағы барометрлік биіктік 4000 метрден астам биіктіктерде ұшу кезінде барлық
уақыт ішінде экипаждың барлық мүшелері жəне жолаушылар үшін (атмофералық қысым 620
гПа-нан аз мөшерде құрайды);
373. Кез-келген кабинада атмосфера қысымы 700 гПА-дан аз емес, ұшуды орындау
жағдайына байланысты, кез-келген уақытта кабинанының саңылауын жою кезінде егер
бортта экипаждың барлық мүшелеріне жəне жолаушыларға жеткілікті оттегі қоры бар болса,
герметизацияланған кабинасы бар ұшақтың ұшуды орындауына тура келеді.
Егер ұшақ ұшуды абсолюттік биіктіктерде орындаса жолаушы кабинасынан орын алған
тұлғалар үшін атмосфера қысымы:
1) 376 гПа төмен;
2) немесе 376 гПА жоғары жəне абсолюттік биіктігіне дейін 4 минут ішінде қауіпсіз төмендей
алмаса, онда атмосфера қысым 620 гПА құраса, 10 минуттық оттегі қоры көзделеді.

374. Ұшуға жарамдылығы туралы жеке куəлік алғашқы рет 1998 жылғы 9 қарашаға
дейін немесе одан кейін берілген ƏК-лері автоматты түрде орналасқан оттегі жабдығымен
жарақтандырылады. Оттегі аспаптарының жалпы саны экипажға қызмет көрсететін мүшелері
мен жолаушыларға арналған орындардың санынан кемінде 10% артық болуы керек.
7-тарау. Ұшу қағидалары
1-параграф. Жалпы ережелер
375. ƏК басқару адам өміріне қауіп тууына жəне олардың мүліктерінің сақталуына бейберекет жəне абайсыздық танытпай жүзеге асырылады.
376. Ірі қалалардың халық жиі орналасқан аудандары, қалалар мен поселкелердің үстінде
немесе төтенше жағдайлармен қонуды, жердегі мүлікке жəне адамға шамадан тыс қауіп төнуі
жағдайын қамтамасыз ете алмайтын жайлардан тыс биіктікте адамдардың жиналған жерінде,
бұл жағдай ұшу мен қонуға қажеттілік тудыратын жағдайды қоспағанда немесе бұл уəкілетті
органмен рұқсат етілсе, ƏК ұшулары орындалмайды.
377. Ұшу орындалатын немес ұшудың бір бөлігі орындалатын крейсерлік эшелондар
келесі жағдайдаларда:
1) пайдаланатын эшелондардан ең төмен ұшулардағы немесе бұл ауысудың аболюттік
биіктігінен жоғары қолдануға болатын эшелондарда;
2) пайдаланатын эшеландардан ең төмен ұшудан төмен ұшуларындағы немесе ауысудың
абсолюттік биіктігі, немесе одан төмен қолданылуға болатын абсолюттік биіктіктерде көрінеді.
378. ƏК ƏҚҚ тиісті органдардан рұқсат немесе тиісті ақпарат алған, ұсынымдарда
көрсетілгендерді қоспағанда ұшуда бір нəрсені лақтырмайды немесе шашпайды.
379. ƏК, егер бұл тіркеп сүйреу осы Қағидалардың 15-тарау 4-параграфының талаптарға
сайкес орындалуды қоспағанда жəне бұл ƏҚҚ органдарынан алынған тиісті ақпаратта,
ұсынылымда жəне (немесе) рұқсаттамасында көрсетілген болса, басқа ƏК немесе бір затты
тіркеп сүйремейді.
380. Парашютпен түсу апаттық жағдайларды қоспағанда, егер бұл уəкілетті орган бекіткен
талаптарға сай орындалуды қоспағанда жəне бұл ƏҚҚ органдарынан алынған тиісті ақпаратта,
ұсынылымда жəне (немесе) рұқсаттамасында көрсетілген болса, болмайды.
381. ƏК мəнерлеп ұшуды егер бұл уəкілетті орган бекіткен талаптарға сай орындалуды
қоспағанда жəне бұл ƏҚҚ органдарынан алынған тиісті ақпаратта, ұсынылымда жəне (немесе)
рұқсаттамасында көрсетілген болса, орындамайды.
382. ƏК топпен ұшуды егер бұл топқа қосылатын басқа ƏК экипажымен алдын-ала келісім
болған жағдайды қоспағанда, ал ƏҚҚ уəкілетті органының берген ескерту шарттарына сəйкес
əуе кеңістігінде топтық ұшулар орындалады.
Мұндай жағдайлар келесілер болып қаралады:
1) навигация көзқарасы бойынша жəне тұрған жері туралы мəлімет ұсынған жағдайда, топ
бір ƏК сияқты ұшуды орындайды;
2) ƏК арасындағы топпен эшелондауды қамтамасыз етуге жетекші ƏК экипажы жəне
топтағы басқа ƏК экипаждары жауап береді жəне оны қамтамасыз етуде ауысу кезеңдерінде
ƏК өз тобындаға орында сабақ жүргізуі үшін маневрлеу жəне алшақтық пен жанасу уақыттары
ескеріледі.
3) əрбір ƏК жетекші ƏК-нен бүйірлік жəне бойлай жүру жазықтығында 1 км (0,5 т.миля)
жоғары жəне тік жазықтықта 30 м (100 фут қашықтықта болуы керек.
383. Қашықтағы ƏК басқару басқа ƏК жəне адамдарға, мүліктерге ең төмен қауіпсіздікті
қамтамасыз ету ƏКП Қағидаларында берілген жағдайларды сақтай отырып, пайдаланылады.
384. Ұшқышсыз басқарылатан ƏК басқа ƏК жəне адамдарға, мүліктерге ең төмен қауіпсіздікті
қамтамасыз ету ƏКП Қағидаларында берілген жағдайларды сақтай отырып, пайдаланыды.
385. Бұл туралы ақпарат тиісті жағдайда жарияланған болса, аймағында шектеулер мен
рұқсаты бар осындай заңдар бекітілген мемлекеттердегі ұшуларды қоспағанда ƏК тыйым
салынған аумақта жəне ұшуға шектеу қойылған аумақтарда ұшуды орындамайды.
386. ƏКК СЕБЖ жабдықтарынан берілетін соқтығысу қаупін тоқтату ұсыныстарына сəйкес,
соқтығыстарды тоқтату бойынша маневрлеуді қосқанда соқтығыстарды тоқтату бойынша ең
тиімді əрекеттерді қабылдағанына жауап береді.
387. ƏК соқтығысу қаупті мүмкіндігі туындайдалған кезде мұндай қашықтығына басқа
ƏК-мен жақындамайды.
388. ƏК бірінші кезектілігіне құқығы бар, өзінің бағыты мен жылдамдығын сақтайды.
389. Басқа ƏК жол беруші ƏК егер ол ол қауіпсіз аралықта болса жəне ƏК ізінен туындайтын турбуленттік жағдайды ескере отырып, ƏК алдында, жоғарысында жəне төменінде ұшып
өтуге жол бермеу шаралар қолданады.
390. Екі ƏК жақындауы кезінде қарама-қарсы бағытта немесе қарсы келе жатқан жақын
бағытта, егер соқтығысу қаупті бар болса, онда əрбір осы ƏК оңға қарай бұрылады.
391. Бір деңгейге жақын бағыттағы екі ƏК бір-біріне жақындау кезінде ƏК-нің оң жағындағы
ƏК келесі жағдайларды қоспағанда, оларға:
1) күштік қондырғыда қиымлдайтын ауадан ауыр ƏК дирижабльдерге, планерлерге жəне
аэростаттарға;
2) дирижабльдер планерлер мен аэростаттарға;
3) планерлер аэростаттарға;
4) күштік қондырмен қозғалып келе жатқан ƏК басқа ƏК тіркеп сүйреп келе жатқан немесе
басқа затты с.йреп келе жатқан ƏК жол береді.
392. ƏК құйрық жағынан келе жатқан, соңынан симметериялық жазықтықта 70 градус бұрыш
жасап келе жатқан ƏК, басып өзған ƏК болып саналады, ол басып озған ƏК-нен түнгі уақытта не
оң жақтағы не сол жақтағы аэронавигациялық оттарды байқау мүмкін емес жағдайда болады.
Басып озылған ƏК бірінші кезек құқығына ие болады, ал басып озған ƏК ол жоғарылық
алса да, төмендесе де немесе тік ұшып бара жатса да оңға бұрылып отырып, жол береді.
Осы екі ƏК-лерінің бір-біріне қатысты келесі өзгерістері басып озған ƏК-лерінің бір-бірінен
басып озып, жеткілікті қашықтығынды қамтамасыз ету кезде осы талаптарды орындаудан
босатпайды.
393. Ұшып бара жатқан, сондай-ақ суда немес жерде қимылдап бара жатқан ƏК қонуға
кірудың соңғы кезеңінде тұрған немесе қонуды орындап тұрған ƏК жол береді.
394. Ауадан да ауыр екі немес одан көп ƏК-лері əуеайлағына қонуға таяп қалған кезде,
жоғарыда деңгейінде тұрған ƏК төмендеу деңгейінде тұрған ƏК жол береді, бірақ қонуға
кірудың соңғы кезеңінде тұрған ƏК жолына қиылыспау үшін немесе осындай ƏК басып озбау
мақсатында, соңғы ƏК бұл қағиданы пайдаланбайды.
395. Басқа ƏК мəжбүр қону болып жасайтын білетін ƏК сол ƏК-не жол береді.
396. Əуеайлақтың маневрлеу алаңында қозғалып жүрген ƏК ұшуға дайындалып жатқан
немесе ұшып бара жатқан ƏК жол береді.
Əуеайлақтың жұмыс алаңында рулдеп жүрген екі ƏК соқтығысу қаупті болған жағдайда
келесі қағидалар қолданылады:
1) қарама-қарсы бағытта немесе қарсы бағытта келе жатқан екі ƏК бір-біріне жақындауы
кезінде ƏК əрқайсысы қажетті аралықты сақтап, оңға бұрылады;
2) екі ƏК бір бағытта бір-біріне жақындаған жағдайда оң жағында тұрған ƏК жол береді;
3) басқа ƏК басып озылған ƏК бірінші кезектілік құқығы бар, басып озып бара жатқан ƏК
басқа ƏК дейін жеткілікті аралықта тұрады.
397. Маневрлеу алаңында рульдеп жүрген ƏК тоқтап, егер əуеайлақтың диспетчерлік
пункттің басқа нұсқаулықтары болмаса ҰҚЖ-ның қасында барлық күту орындарында күтіп
тұрады.
398. Манервлеу алаңында рульдеп жүрген ƏК тоқтап, барлық «тоқта» жолақтарында
қосылған шырақтармен күтіп тұрады, жəне де осы шырақтар өшкеннен кейін ғана қозғалысты
жалғастырады.
399. Осы Қағидалардың 401-тармағында қарастырлған жағдайларды қоспағанда, күннің
батуы мен шығуы кезінде немесе уəкілетті органдар бекіткен басқа да кезеңде барлық ұшуды
орындап жүрген ƏК мынадай оттар қосылады:
1) ƏК назарын аударуға арналған соқтығысуды тоқтататын оттар;
2) ƏК ұшуның траекториясына қатысты бақылаушыға нұсқау беруге арналған
аэронавигациялық оттар, жəне де осы көрсетілген оттарға қате қосылған басқа оттар
қосылмайды.
400. Осы Қағидалардың 401-тармағында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, күннің
батуы мен шығуы кезінде немесе уəкілетті органдар бекіткен басқа да кезеңде:
1) əуеайлақтың жұмыс алаңында қозғалып жүрген барлық ƏК-нде ƏК қозғалысының траекториясына қатысты бақылаушыға нұсқау беруге арналған аэронавигациялық оттар қосылады,
жəне де осы көрсетілген оттарға қате қосылған басқа оттар қосылмайды;
2) үнемі немесе басқа да бір тиісті жарықтандыру құралдарын қоспағанда, əуеайлақтың
жұмыс алаңында жүрген барлық ƏК-нде олардың құрылғыларының габариттерін көрсетуге
арналған оттар қосылады;
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