
17 СƏУІР 2018 ЖЫЛ 17RESMI

(Соңы 18-бетте) 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлер үшін шет тілін білуінің қажетті ең төменгі деңгейі 

№ Болжалды оқу елі Санаттар Оқу 
тілі Бірінші межелік деңгей

Маман-
дық 

бағыты*
Екінші межелік деңгей үшінші межелік деңгей Ескерту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Аустралия Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– –
Инженерлік-техникалық 
қызметкер 

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Жалпы конкурс

–

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 

2 Аустрия Республикасы,
Германия Федеративтік 
Республикасы***

Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 /Н
ем

іс

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– –
Германия Федеративтік 
Республикасында 
академиялық 
бағдарламалар бо-
йынша оқуға үміткерлер 
YKI комиссиясымен 
əңгімелесуге жіберіледі.
Кейбір ЖОО-дағы 
«магистратура» 
бағдарламасына 
түскенде GMAT емти-
ханын тапсыру керек 
(мамандыққа байла-
нысты)

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Goethe-Zertifi kat А2
DAAD 10-нан 7.0
OnSet А2

IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

Goethe-Zertifi kat C1
Test-DaF 4; DSH 2 

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Goethe-Zertifi kat А2
DAAD 10- нан 7.0
OnSet А2

Жалпы конкурс

–

–

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5) TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 

Goethe-Zertifi kat C1
Test-DaF 4; DSH 2 

3 Бельгия Корольдігі,
Бразилия Федеративтік 
Республикасы,
Ұлыбритания,
Дания Корольдігі, 
Үндістан Республикасы,
Ирландия,
Латвия Республикасы,
Литва Республикасы,
Макао,
Мексика Құрама 
Штаттары, 
Жаңа Зеландия,
Сингапур Республикасы,
Тайвань,
Чили Республикасы,
Швеция Корольдігі,
Эстония Республикасы,
Оңтүстік Африка 
Республикасы***

Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– – Дания Корольдігі, 
Бельгия Корольдігі, 
Латвия Республикасы 
«Докторантураға/
резидентураға өз 
бетімен түскен» санаты 
бойынша ғана

Инженерлік-техникалық 
қызметкер

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60 IELTS: 9.0-ден 7.0 

TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Жалпы конкурс

–
–

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

4 Италия Республикасы*** Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 /И
та
ль
ян

IELTS: 9.0-ден 5.0
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– – Итальян тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға CILS, CELI сер-
тификаттары болғанда 
ғана жіберіледі.

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

CILS A2/CELI 1
IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 

CILS Tre-C1/CELI 4

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

CILS A2/CELI 1
Жалпы конкурс

–

–

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 

CILS Tre-C1/CELI 4
5 Канада, Америка Құрама 

Штаттары
Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

IELTS: 9.0-ден 5.0
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– –  «Магистратура», 
«докторантура» 
бағдарламаларына 
түскенде GRE, GMAT 
емтихандарын тапсыру 
керек (мамандыққа жəне 
бағдарламаға байла-
нысты). Жарамды IELTS 
сертификаты болмаған 
жағдайда, үміткерлер 
конкурстық іріктеудің ІІ 
туры шеңберінде шет 
тілін меңгеру деңгейін 
анықтау үшін TOEFL ITP 
тестін тапсырады. 

Инженерлік-техникалық 
қызметкер

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

IELTS: 9.0-ден 7.0 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5)

TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Жалпы конкурс
–

–

IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

6 Қытай Халық 
Республикасы***

Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 /Қ
ыт

ай

IELTS: 9.0-ден 5.0
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– – Қытай тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға HSK серти-
фикаты болғанда ғана 
жіберіледі.
«Резидентура» 
бағдарламасы бойынша 
оқу қытай тілінде ғана 
жүзеге асырылады

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

HSK 6-ншыдан 3-деңгейі
IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 
 

 HSK 6-ншыдан 6-деңгейі

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

HSK 6-ншыдан 3-деңгейі

Жалпы конкурс

– –

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5)TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

HSK 6-ншыдан 5-деңгейі
7 Нидерланд Корольдігі*** Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 /Г
ол
ла
нд

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– – Голланд тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға PTIT, PAT сер-
тификаттары болғанда 
ғана жіберіледі.
«Магистратура» 
бағдарламасына 
түскенде GRE, GMAT 
емтиханын тапсыру ке-
рек (мамандыққа байла-
нысты).

Инженерлік-техникалық 
қызметкер

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

PTIT (А2) 
 IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 

PAT (C1) 

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

PTIT (А2) 
Жалпы конкурс

– –

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5) TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 

PAT (C1) 
8 Норвегия Корольдігі*** Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 /Н
ор
ве
г

IELTS: 9.0-ден 5.0
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– –
Норвег тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға Norskprøve, 
Bergentest сертифи-
каттары болғанда ғана 
жіберіледі.

Инженерлік-техникалық 
қызметкер

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Norskprøve 2 (А2) IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

Bergentest (С1)

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Norskprøve 2 (А2)

Жалпы конкурс

–

–

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5) TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 

Bergentest (С1)
9 Ресей Федерациясы Инженерлік-техникалық 

қызметкер

Мемлекеттік қызметші 

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер 

БАҚ редакциясы қызметкері

О
ры

с 

–

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

–

Пəндік емтихандар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 8 ақпан              №44               Астана қаласы

«Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру 
бойынша кейбір шаралар туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы 
№ 318 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру бойынша кейбір шаралар туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 22 
мамырдағы № 318 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11258 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 10 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына 
үміткерлер үшін мемлекеттік жəне шет тілдерін білуінің, сондай-ақ пəндік емтихандардың 
қажетті ең төменгі деңгейі осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген шетелдегі тілдік курстар ұзақтығының кестесі, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының аумағында ағылшын тілі курстары ұзақтығының кестесі осы 
бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық 
ынтымақтастық департаменті (Н.А. Байжанов) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы 
бұйрықтың қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмелерін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық 
бақылау банкiне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 

құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды; 

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым вице-
министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 8 ақпандағы №44 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының
2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығына 1-қосымша

«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлер үшін мемлекеттік жəне 
шет тілдерін білуінің, сондай-ақ пəндік емтихандардың қажетті ең төменгі деңгейі

«Болашақ» халықаралық стипендиясы тағайындалуына үміткерлер үшін мемлекеттік тілді 
білуінің қажетті ең төменгі деңгейі 

Тест блоктары Тест тапсыр мала-
рының жалпы саны

Жеткілікті болып табылатын 
дұрыс жауаптардың саны

Пайыздық 
ара 

қатынас
Тыңдалым 150 75 50%
Лексика-грамматикалық тест
Оқылым

Ескерту: мемлекеттік тіл бойынша емтиханды (КАЗТЕСТ) А2 жəне одан жоғары деңгеймен 
тапсырғаны туралы Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Ұлттық тестілеу 
орталығы» РМК берген ресми сертификатты ұсынған тұлғалар мемлекеттік тілді білу деңгейін 
анықтау бойынша тестілеуден босатылады.

10 Финляндия 
Республикасы***

Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

/Ф
ин

ШУДЕЫЖ 9ю0-ден 
5ю0 
ЕОУАДЖ 
ШЕЗ**.ЗИЕ 677-ден 
417б
IBT 120-дан 35 Гу

ма
ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

–  –
Фин тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға YKI серти-
фикаты болғанда ғана 
жіберіледі.

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен IELTS: 9.0-ден 6.0 

TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

YKI 3 (B1)

IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 

YKI 5 (C1)

11 Француз Республикасы*** Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 /Ф
ра
нц
уз

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– –
Инженерлік-техникалық 
қызметкер

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

TCF 200
DELF A2

IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100

TCF 500
DALF C1

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер 

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

TCF 200
DELF A2

Жалпы конкурс

–

–

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5) TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

TCF 500
DALF C1

12 Швейцария 
Конфедерациясы ***

Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

/Ф
ра
нц
уз

 /Н
ем

іс

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– –
Француз тілі бойын-
ша тілдік курстар-
дан өту Француз 
Республикасында 
жүзеге асырылады

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

TCF 200
DELF A2

Goethe-Zertifi kat А2
SD2: Start Deutsch 2
DAAD 10-нан 7.0
OnSet А2

IELTS: 9.0-ден 7.0 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 600,
IBT 120-дан 100 

TCF 500
DALF C1

Goethe-Zertifi kat C1;
Test-DaF 4; DSH 2

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

TCF 200
DELF A2

Goethe-Zertifi kat А2
SD2: Start Deutsch 2
DAAD 10-нан 7.0
OnSet А2

Жалпы конкурс

–

–

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0 жəне 
writing кемінде 6.5) TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 
 
Goethe-Zertifi kat C1;
Test-DaF 4; DSH 2

13 Корей Республикасы*** Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 /К
ор
ей

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– – Корей тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға Test of 
Profi ciency in Korean 
(TOPIK) сертификаты 
болғанда ғана жіберіледі 

Инженерлік-техникалық 
қызметкер 

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

TOPIK (level 2)
IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0)
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

TOPIK (level 5)

Мемлекеттік қызметші

Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

TOPIK (level 2)
Жалпы конкурс

–

–

IELTS: 9.0-ден 6.5 (əр блок 
бойынша кемінде 6.0) 
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79 

TOPIK (level 4)
14 Жапония*** Тағылымдама

Ағ
ыл

ш
ын

 /Ж
ап
он

IELTS: 9.0-ден 5.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 417,
IBT 120-дан 35

Гу
ма

ни
та
рл
ық

,
Те
хн
ик
ал
ық

,
М
ед
иц
ин
ал
ық

– – Жапон тілінде оқуға 
үміткерлер конкурсқа 
қатысуға Nouryekushiken 
сертификаты болғанда 
ғана жіберіледі 

Инженерлік-техникалық 
қызметкер

Докторантураға/резидентураға өз 
бетімен түскен

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Nouryekushiken 3-деңгейі IELTS: 9.0-ден 6.5
TOEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 550,
IBT 120-дан 79

Nouryekushiken 1-деңгейі

Мемлекеттік қызметші
 
Ғылыми-педагог қызметкер

Мəдениет қызметкері, 
шығармашыл қызметкер

БАҚ редакциясы қызметкері

IELTS: 9.0-ден 5.5 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 457,
IBT 120-дан 46

IELTS: 9.0-ден 6.0 
TОEFL: 
ITP**/PBT 677-ден 500,
IBT 120-дан 60

Nouryekushiken 3-деңгейі
Жалпы конкурс – – 

Ескерту:  Шет тіл бойынша емтиханды ресми сертификатты ұсынған тұлғалар шет тілді 
білу деңгейін анықтау бойынша тестілеуден босатылады. 

* Техникалық бағыт – «Шетелде кадрлар даярлау жөнiндегi республикалық комиссия ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 Жарғасына 
сəйкес Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссиясы жыл сайын бекітетін 
«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін Басым мамандықтар тізбесінің (бұдан 
əрі - Тізбе) мына бөлімдеріндегі мамандықтар: Техникалық ғылымдар мен технологиялар; 
Жаратылыстану ғылымдары; Ауыл шаруашылығы ғылымдары.

Гуманитарлық бағыт –Тізбесінің мына бөлімдеріндегі мамандықтар: Əлеуметтік ғылымдар, 
экономика жəне басқару; Гуманитарлық ғылымдар; Өнер

Медициналық бағыт – Тізбесінің мына бөлімдеріндегі мамандықтар: 
Денсаулық сақтау жəне медициналық ғылымдар.
**Бұл санаттың сертификаттары «Болашақ» халықаралық стипендиясына конкурс 

шеңберінде тестілеуден өту нəтижесінде алынған жағдайда қабылданады.
***Көрстетілген елдер үшін ағылшын тілі бойынша тілдік курстардан өту Ұлыбританиядағы 

тілдік мектептерде жүзеге асырылады.
Бірінші сатылық деңгей – Қазақстан Республикасының аумағындағы тілдік курстарға 

жіберу үшін.
Екінші сатылық деңгей – шетелдегі тілдік курстарға жіберу үшін.
Үшінші сатылық деңгей – академиялық оқуға жіберу үшін.
Қазақстан Республикасының аумағындағы мерзімі 3 (үш) айдан аспайтын тілдік курстар 

аяқталғаннан кейін шетелдегі тілдік курстарға жіберу үшін CEFR (Common European Framework 
of Reference for Languages) шет тілін меңгеру бойынша жалпы еуропалық біліктіліктер стан-
дарттарына сəйкес ағылшын тілін B2 деңгейінде білу деңгейін анықтауға арналған бақылау 
тестін тапсыру мүмкін. 

Емтихандардың атаулары бойынша ақпарат: 
IELTS (International English Language Testing System – Интернэйшэнал Инглиш Лэнгуич 

Тестинг Систэм) – ағылшын тілін білуді тестілеудің халықаралық жүйесі;
TCF (Test de connaissance du français - Тест де конэсонс дью фронсэ) – француз тілін 

білу тесті;
DELF (Diplome d’Etudes en Langue Francaise – Дипломэ тьюд он Лонг Фронcэз) – француз 

тілін білуі туралы диплом;
DALF (Diplоme Approfondi de Langue Franсaise – Дипломэ Апрофонди ду Лонг Фронсез) – 

француз тілін терең білуі туралы диплом;
HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - Ханьюй Шуйпин Каоши) – шетелдіктерді, қытай эмигрант-

тарды жəне аз ұлттар өкілдерін қоса алғанда, қытай тілінде сөйлемейтін адамдардың қытай 
тілін білу деңгейін сертификаттауға арналған ҚХР мемлекеттік емтиханы;

Nouryekushiken (Норёкущикэн) - жапон тілін білу деңгейін анықтау емтиханы;
TOPIK (Test of Profi ciency in Korean – Тест оф Профишэнси ин Кориан) – корей тілін білу 

деңгейін анықтау емтиханы;
GRE (Graduate Record Examination – Градьюэйт Рекорд Экзаминэйшн) – нақты мамандық 

бойынша негізгі білімін тестілеу;
GMAT (General Management Admission Test – Дженерал Мэнэджмент Адмишэн Тест) – ме-

неджмент саласындағы білім деңгейі мен біліктілігін анықтаудың электрондық тесті;
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera – Дипломас дэ Эспаньол комо Лингуа 

Икстранхера) – шет тілі ретінде испан тілін білу сертификаты;

CILS (Certifi cazione di Italiano come Lingua Straniera – Цертификационе ди Итальяно комэ 
Лингуа Страниера) – шет тілі ретінде итальян тілін білу деңгейін растаушы сертификат;

CELI (Certifi catos di Conoscenza della Lingua Italiana – Цертификатос ди Коношэнза делльа 
Лингуа Итальяна) – шет тілі ретінде итальян тілін білу сертификаты;

Norskprøve, Bergentest (Нуржкпрэва, Баргентест) – шет тілі ретінде норвег тілін білу 
сертификаты;

PTIT (Profi le Tourist and Informal Language Profi ciency – Профайл Турист энд Информал 
Лэнгуич Профишэнси) – шет тілі ретінде голланд тілін білу сертификаты;

PAT (Profi le academic and professional language profi ciency - Профайл Акадэмик энд 
Профэшэнал Лэнгуич Профишэнси) – академиялық голланд тілін меңгеру деңгейін анықтау 
бойынша емтихан;

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache – Тест Дойч альс Фремдшпрахэ) – Тест DaF 
Германияда оқу үшін қажетті неміс тілі деңгейін тексеретін тест. Бұл емтиханды əлем бойынша 
лицензияланған орталықтарда, сонымен қатар, Қазақстанда тапсыруға болады;

Goethe-Zertifikat (Гёте Цертификат) – Неміс тілін білуін растау үшін қажетті Гёте-
Институтының сертификаты. Гёте-институтында сертификат алу үшін емтиханды Гёте-
институттарында да, біздің əріптестеріміз болып табылатын емтихан алу орталықтарында 
да тапсыруға болады;

OnSet (ОнСэт) – неміс тілі деңгейін анықтауға арналған тест;
DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Дойч Шпрахпрюфунг фюр ден 

Хохшульцуганг) – DSH емтиханы Германиядағы жоғары оқу орындарының біріне түсу үшін 
қажет. DSH емтиханы Германия жоғары оқу орындарында кезекті семестрлер басталғанға 
дейін 3-4 апта бұрын тапсырылады;

TOEFL (Test of English as a Foreign Language - Тест оф Инглиш ас э Форейн Лэнгуич) – шет 
тілі ретінде ағылшын тілі бойынша тест мынадай түрлерге бөлінеді;

ITP (Institutional Testing Program - Инститьюшэнал Тестинг Програм) – үміткерлердің тілдік 
дайындығын алдын ала анықтауға арналған бейресми тест;

PBT (Paper-based test – Пэйпер-бэйзд тест) – қағаз жеткізгіштегі ресми тест;
IBT(Internet-based test – Интернет-бейзд тест) – Интернет арқылы тапсырылатын ресми тест.
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Камон Еуропиан 

Фрэмворк оф Рэфэрэнс фор Лэнгуэджэс) - Шет тілін меңгеру бойынша жалпы еуропалық 
біліктіліктер стандарттар.

YKI (Yleiset Kielitutkinnot – Уляиссэт Киелитуткиннот) – фин тілін меңгеру деңгейін анықтау 
бойынша емтихан;

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Дойчэ Акадэмишер Аустаушдинст) – 
неміс академиялық алмасу қызметі;

PMT (Profi le societal language profi ciency – Профайл Сосайэтал Лэнгуич Профишэнси) – 
ауызекі голланд тілін меңгеру деңгейін анықтау бойынша емтихан;

PPT (Profi le professional language profi ciency - Профайл Профэшэнал Лэнгуич Профишэнси) 
– кəсіби голланд тілін меңгеру деңгейін анықтау бойынша емтихан.

«Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындауға үміткерлер үшін пəндік 
емтихандардың қажетті ең төменгі деңгейі

Емтихан атауы Бастапқы балл
Орыс тілі «Жақсы» бағасынан кем емес

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 8 ақпандағы №44 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндеттерін атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы № 318 бұйрығына 8-қосымша

Тілдік курстар ұзақтығының кестесі

№ Тілдік курстардан өту елі Мамандық бағыты Бағдарлама Тіл Тілді білу деңгейі Тілдік курстардан өту мерзімі
Қазақстан Республикасында* шетелде**

1. Аустралия, Ұлыбритания, 
Ирландия, Канада, 
Америка Құрама 
Штаттары

Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Ағылшын ***IELTS 5.0;
TOEFL ITP/PBT 417-456;
TOEFL IBT 35-45

6 ай 6 ай

IELTS 5.5; 
TOEFL ITP/PBT 457-499; TOEFL IBT 46-59

3 ай 6 ай

IELTS 6.0; TOEFL ITP/PBT 500-549; TOEFL IBT 60-78 - 6 ай
****IELTS 6.5; TOEFL ITP/PBT 550-599; TOEFL IBT 79-99 - 3 ай

2. Аустрия Республикасы, 
Германия Федеративтік 
Республикасы, 
Швейцария 
Конфедерация

Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Неміс Goethe-Zertifi kat А2 SD2: Start Deutsch 2 OnSet A2
DAAD 7.0 из 10

- 12 ай

Goethe-Zertifi kat B1 OnSet B1 - 9 ай
Goethe-Zertifi kat В2 OnSet B2 - 6 ай

3. Италия Республикасы Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Итальян CILS A2/CELI 1 - 12 ай
CILS B1/CELI 2 - 9 ай
CILS B2/CELI 3 - 6 ай

4. Қытай Халық 
Республикасы

Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Резидентура 
Докторантура

Қытай HSK 3 HSK 6-дан - 12 ай
HSK 4 HSK 6-дан - 9 ай

HSK 5 HSK 6-дан 6 ай

5. Нидерланд Корольдігі Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Голланд PTIT (A2) - 12 ай
PMT (B1) - 9 ай
PPT (B2) - 6 ай

6. Норвегия Корольдігі Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Норвег Norskprøve 2 (A2) - 12 ай
Norskprøve 3 (B1) - 9 ай
Bergentest (B2) - 6 ай

7. Финляндия Республикасы Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Докторантура 
Резидентура

Фин YKI 3 (B1) - 12 ай
YKI 4 (B2) - 9 ай

8. Француз Республикасы Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Француз DELF A2/TCF 200-299 - 12 ай
DELF B1/TCF 300-399 - 9 ай
DELF B2/TCF 400-499 - 6 ай

9. Корей Республикасы Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Корей TOPIK (level 2) - 12 ай
TOPIK (level 3) - 9 ай
TOPIK (level 4) - 6 ай

10. Жапония Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура 
Докторантура 
Резидентура

Жапон Nouryekushiken 3-деңгей - 12 ай
Nouryekushiken 2-деңгей - 9 ай

11. Магистратура алдындағы 
дайындық (Pre-Sessional 
Course)*****

Техникалық Медициналық 
Гуманитарлық

Магистратура Ағылшын IELTS 6.5 9.0-ден; TOEFL: ITP/PBT 550; IBT 79 - 2 ай
Голланд PAT (C1) 
Итальян CILS Tre - C1/CELI 4
Қытай HSK 5 HSK 6-дан
Корей TOPIK (level 4)
Неміс Goethe-Zertifi kat C1 Test-DaF 4; DSH 2 
Норвег Bergentest (С1)
Француз TCF 500

DALF C1
Жапон Nouryekushiken 1-деңгейі
Ағылшын IELTS 7,0 (əр блок бойынша кемінде 6.5) 9.0-ден; TOEFL: 

ITP/PBT 600;
IBT 100

- 1 ай

Итальян CILS Quattro - C2/CELI5
Қытай HSK 6 HSK 6-ден
Корей TOPIK (level 5)
Неміс Goethe-Zertifi kat C2

Test-DaF 4; DSH 2 
Норвег Bergentest (С1)
Француз TCF 500

DALF C2

Ескерту:

*тағылымдамадан өту санаты бойынша үміткерлер үшін тілдік курстардан өту ұзақтығы – 
6 ай. Тағылымдамадан өтуге шақыру хатында тілдік курстардың одан аз мерзімі көрсетілген 
жағдайда, тілдік курстардың ұзақтығы шақыру хатына сəйкес белгіленеді. 

**жоғары оқу орындарына түсу үшін қажетті деңгейіне дейін, бірақ осы кестеде көрсетілген 
мерзімінен аспай. Cтипендиат тілдік курстардың толық курсының қорытындысы бойынша 
академиялық оқуға шетелдік университеттерге түсу үшін қажетті деңгейді растау үшін бақылау 
тестінен өтеді («Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерге шет тілін 
білудің ең аз деңгейіне, екінші межелік деңгейге сəйкес). 

***«Инженерлік-техникалық қызметкер», «докторантураға/резидентураға өз бетімен түскен», 
тағылымдама санаттары бойынша ғана.

**** «Жалпы конкурс», «магистратураға өз бетімен түскен» санаттары бойынша ғана.
***** «Жалпы конкурс» жəне «магистратураға өз бетінше түскендер» санаттары бойынша 

ғана, сондай-ақ «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелде мерзімі 6 айдан аспайтын 
тілдік курстардан өткен басқа санаттардағы стипендиаттар үшін.

Емтихандардың атаулары бойынша ақпарат: 
IELTS (International English Language Testing System – Интернэйшэнал Инглиш Лэнгуич 

Тестинг Систэм) – ағылшын тілін білуді тестілеудің халықаралық жүйесі;
TCF (Test de connaissance du français - Тест де конэсонс дью фронсэ) – француз тілін 

білу тесті;
DELF (Diplome d’Etudes en Langue Francaise – Дипломэ тьюд он Лонг Фронcэз) – француз 

тілін білуі туралы диплом;
DALF (Diplоme Approfondi de Langue Franсaise – Дипломэ Апрофонди ду Лонг Фронсез) – 

француз тілін терең білуі туралы диплом;
HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - Ханьюй Шуйпин Каоши) – шетелдіктерді, қытай эмигранттарды 
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жəне аз ұлттар өкілдерін қоса алғанда, қытай тілінде сөйлемейтін адамдардың қытай тілін білу 
деңгейін сертификаттауға арналған ҚХР мемлекеттік емтиханы;

Nouryekushiken (Норёкущикэн) - жапон тілін білу деңгейін анықтау емтиханы;
TOPIK (Test of Profi ciency in Korean – Тест оф Профишэнси ин Кориан) – корей тілін білу 

деңгейін анықтау емтиханы;
CILS (Certifi cazione di Italiano come Lingua Straniera – Цертификационе ди Итальяно комэ 

Лингуа Страниера) – шет тілі ретінде итальян тілін білу деңгейін растаушы сертификат;
CELI (Certifi catos di Conoscenza della Lingua Italiana – Цертификатос ди Коношэнза делльа 

Лингуа Итальяна) – шет тілі ретінде итальян тілін білу сертификаты;
Norskprøve, Bergentest (Нуржкпрэва, Баргентест) – шет тілі ретінде норвег тілін білу 

сертификаты;
PTIT (Profi le Tourist and Informal Language Profi ciency – Профайл Турист энд Информал 

Лэнгуич Профишэнси) – шет тілі ретінде голланд тілін білу сертификаты;
PAT (Profi le academic and professional language profi ciency - Профайл Акадэмик энд 

Профэшэнал Лэнгуич Профишэнси) – академиялық голланд тілін меңгеру деңгейн анықтау 
бойынша емтихан;

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache – Тест Дойч альс Фремдшпрахэ) – Тест DaF 
Германияда оқу үшін қажетті неміс тілі деңгейін тексеретін тест. Бұл емтиханды əлем бойынша 
лицензияланған орталықтарда, сонымен қатар, Қазақстанда тапсыруға болады;

Goethe-Zertifikat (Гёте Цертификат) – Неміс тілін білуін растау үшін қажетті Гёте-
Институтының сертификаты. Гёте-институтында сертификат алу үшін емтиханды Гёте-
институттарында да, біздің əріптестеріміз болып табылатын емтихан алу орталықтарында 
да тапсыруға болады;

OnSet (ОнСэт) – неміс тілі деңгейін анықтауға арналған тест;
DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – Дойч Шпрахпрюфунг фюр ден 

Хохшульцуганг) – DSH емтиханы Германиядағы жоғары оқу орындарының біріне түсу үшін 
қажет. DSH емтиханы Германия жоғары оқу орындарында кезекті семестрлер басталғанға 
дейін 3-4 апта бұрын тапсырылады;

TOEFL (Test of English as a Foreign Language - Тест оф Инглиш ас э Форейн Лэнгуич) – шет 
тілі ретінде ағылшын тілі бойынша тест мынадай түрлерге бөлінеді;

ITP (Institutional Testing Program - Инститьюшэнал Тестинг Програм) – үміткерлердің тілдік 
дайындығын алдын ала анықтауға арналған бейресми тест;

PBT (Paper-based test – Пэйпер-бэйзд тест) – қағаз жеткізгіштегі ресми тест;
IBT(Internet-based test – Интернет-бейзд тест) – Интернет арқылы тапсырылатын ресми тест.
YKI (Yleiset Kielitutkinnot – Уляиссэт Киелитуткиннот) – фин тілін меңгеру деңгейін анықтау 

бойынша емтихан;
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Дойчэ Акадэмишер Аустаушдинст) – 

неміс академиялық алмасу қызметі;
PMT (Profi le societal language profi ciency – Профайл Сосайэтал Лэнгуич Профишэнси) – 

ауызекі голланд тілін меңгеру деңгейін анықтау бойынша емтихан;
PPT (Profi le professional language profi ciency - Профайл Профэшэнал Лэнгуич Профишэнси) 

– кəсіби голланд тілін меңгеру деңгейін анықтау бойынша емтихан.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 26 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16424 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 22 ақпан             №69           Астана қаласы

«Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
13 тамыздағы № 528 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

 
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Білім жəне ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 13 
тамыздағы № 528 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12066 бо-
лып тіркелген, 2015 жылғы 22 қазанда «Əділет» нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификация-
лау» көрсетілетін мемлекеттік қызмет регламенті осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитеті (Т.И. Ешенқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуін;
 2)  осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

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

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

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

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

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының міндетін 
атқарушы Т.И. Ешенқұловқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 22 ақпандағы 
№69 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 13 тамыздағы 
№528 бұйрығына 2-қосымша

«Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау» көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2015 жылғы 16 сəуірдегі № 212 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркелу тізілімінде 2015 жылғы 3 маусымда № 11260 тіркелген) 
«Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан əрі – Стандарт) 3-тармағына сəйкес, Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті (бұдан əрі – Комитет), 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Болон процесі жəне академиялық 
ұтқырлық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны 
(бұдан əрі – Орталық) арқылы көрсетеді.

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нəтижесі – қағаз жеткізгіште білім туралы құжаттарды 

тану немесе нострификациялау туралы куəлік немесе оның телнұсқасы.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияға Стандарт тың 9-тарма-

ғына сəйкес құжаттар пакетін ұсынуы мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету рəсімі нің 
(əрекетінің) басталуына негіздеме болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны:

Апостилденген немесе заңдастырылған білім туралы құжаттар үшін:
Астана қаласы Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне жүгінген кезде:
1) көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияға Стандарттың 

9 - тармағында көрсетілген құжаттар пакетін ұсынады. Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзіміне кірмейді; 

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді (жиырма минуттан аспайды) 
жəне Мемлекеттік корпорация жинақтау бөлімінің инспекторына жолдайды, ол 1 (бір) жұмыс 
күні ішінде құжаттардың тізілімін жасап, құжаттар пакетін Орталыққа жеткізеді; 

3) Орталықтың кеңсе қызметкері өтініштерді тіркейді жəне оларды Мемлекеттік 
корпорацияның ықпалдастырылған ақпараттық жүйелер (бұдан əрі - ХҚКО ЫАЖ) базасына 
енгізеді (отыз минуттан аспайды) жəне жауапты қызметкер тағайындайтын жауапты 
құрылымдық бөлімше басшысына жолдайды;

4) Орталықтың жауапты қызметкері 2 (екі) жұмыс күні ішінде шетелдік білім туралы құжатқа 
сараптамалық бағалау жасайды немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 
тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы жалпыға міндеті білім 
беру стандарттарының (бұдан əрі – ҚР МЖБС) талаптарына сəйкес баламалығын анықтайды. 

Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының мамандарын тарта отырып сараптама 
жүргізген жағдайда 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;

5) сараптамалық қорытынды шешім қабылдау үшін 1 (бір) жұмыс күн ішінде Комитетке 
жолданады;

6) Комитет 6 (алты) жұмыс күні ішінде сараптамалық қортынды нəтижелерін қарайды 
жəне білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау туралы шешім қабылдайды. 

Егерде сараптаманы Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының мамандары 
жүргізген жағдайда шешім 4 (төрт) жұмыс күні ішінде қабылданады. Қабылданған шешім куəлік 
рəсімдеу үшін Орталыққа жолданады;

7) Орталық 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау 
туралы куəлікті ресімдейді жəне оны бекіту үшін Комитетке жолдайды;

8) Комитет 2 (екі) жұмыс күні ішінде куəліктерді бекітеді, оларды деректер базасына енгізуі 
жəне Орталыққа жолдайды;

9) Орталық 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім туралы құжатты тану жəне нострификациялау 
туралы куəлікті Астана қаласының Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне жеткізеді; 

10) Мемлекеттік корпорацияның білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау 
туралы куəліктерді береді.

Басқа өңірлердің Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне жүгінген кезде:
1) көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияға Стандарттың 

9 - тармағында көрсетілген құжаттар пакетін ұсынады. Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзіміне кірмейді; 

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді (жиырма минуттан аспайды) 
жəне Мемлекеттік корпорация жинақтау бөлімінің инспекторына жолдайды, ол 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде құжаттардың тізілімін жасап, құжаттар пакетін пошталық байланыс арқылы Орталыққа 
жолдайды. Бұл ретте құжаттардың жолда жүру уақыты 7 (жеті) жұмыс күнін құрайды; 

3) Орталықтың кеңсе қызметкері өтініштерді тіркейді жəне оларды ХҚО ЫАЖ базасына 
енгізеді (отыз минуттан аспайды) жəне жауапты қызметкер тағайындайтын жауапты 
құрылымдық бөлімше басшысына жолдайды;

4) Орталықтың жауапты қызметкері 3 (үш) жұмыс күні ішінде шетелдік білім туралы құжатқа 
сараптамалық бағалау жасайды немесе оның ҚРМЖБС талаптарына сəйкес баламалығын 
анықтайды. 

Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының мамандарын тарта отырып сараптама 
жүргізген жағдайда 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

5) сараптамалық қорытынды шешім қабылдау үшін 1 (бір) жұмыс күн ішінде Комитетке 
жолданады;

6) Комитет 6 (алты) жұмыс күні ішінде сараптамалық қортынды нəтижелерін қарайды жəне 
білім туралы құжатты тану немесе нострификациялау туралы шешім қабылдайды. 

Егерде сараптаманы Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының мамандары 
жүргізген жағдайда шешім 4 (төрт) жұмыс күні ішінде қабылданады;

7) Қабылданған шешім куəлік ресімдеу үшін Орталыққа 1 (бір) жұмыс күні жолданады;
8) Орталық 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау 

туралы куəлікті ресімдейді жəне оны бекіту үшін Комитетке жолдайды;
9) Комитет 2 (екі) жұмыс күні ішінде куəліктерді бекітеді, оларды деректер базасына енгізеді 

жəне Орталыққа жолдайды;
10) Орталық 7 (жеті) жұмыс күні ішінде пошталық байланыс арқылы білім туралы 

құжаттарды тану немесе нострификациялау туралы куəлікті Мемлекеттік корпорацияның 
өңірлік бөлімшелеріне жеткізеді; 

11) Мемлекеттік корпорация білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау 
туралы куəліктерді береді.

Ресми құжаттарды легализациялауды жоюды көздейтін халықаралық шарттарға 
(келісімдерге) мүше-елдерде берілген білім туралы құжаттарды қарау мерзімі:

Астан қаласының Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне жүгінген кезде:
1) көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияға Стандарттың 

9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзіміне кірмейді; 

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді (жиырма минуттан аспайды) 
жəне Мемлекеттік корпорация жинақтау бөлімінің инспекторына жолдайды, ол 1 (бір) жұмыс 
күні ішінде құжаттардың тізілімін жасап, құжаттар пакетін Орталыққа жеткізеді; 

3) Орталықтың кеңсе қызметкері өтініштерді тіркейді жəне оларды ХҚКО ЫАЖ базасына 
енгізеді (отыз минуттан аспайды) жəне жауапты қызметкер тағайындайтын жауапты 
құрылымдық бөлімше басшысына жолдайды;

4) берілген құжаттар бойынша шетелдік деректер базасы арқылы білім туралы құжаттың 
берілген фактісін анықтау жəне жауапты қызметкерге сараптама/бағалау жүргізу үшін жолдау 
(отыз минуттан аспайды). 

Деректер базасында білім туралы құжат бойынша ақпарат болмаған жағдайда шетелдік 
білім беру ұйымына білім туралы құжаттың берілгенін растау жəне білім беру ұйымының білім 
беру қызметімен айналасуға құқығы бар екенін анықтау мақсатында 1 (бір) жұмыс күні ішінде 
ресми сұрау жолданады. Жауапты күту уақыты 13 (он үш) жұмыс күнінен аспайды. 

Егер білім туралы құжатты берген білім беру ұйымы Орталықтың жолданған ресми 
сұрауына 13 (он үш) жұмыс күні ішінде жауап бермеген жағдайда, Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығымен бекітілген Білім 
туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағидаларының (нормативтік құқтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5135 тіркелген) (бұдан əрі – Қағидалар) 9 жəне 20 – тармақтарына 
сəйкес қайта сұрау жолданады жəне өтінішті қарау мерзімі 10 (он) жұмыс күніне ұзартылады. 

Өтініштерді қарау мерзімі ұзартылған жағдайда Орталық мерзімді ұзарту туралы шешім 
қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мерзімді ұзарту себебін көрсете оты-
рып ХҚКО ЫАЖ мерзімді ұзартады жəне көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушыға еркін 
нысандағы ескерту хат жолдайды; 

5) Орталықтың жауапты қызметкері 2 (екі) жұмыс күні ішінде шетелдік білім туралы құжатқа 
сараптамалық бағалау жасайды немесе оның ҚРМЖБС талаптарына сəйкес баламалығын 
анықтайды. 

Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының мамандарын тарта отырып сараптама 
жүргізген жағдайда 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;

6) сараптамалық қорытынды шешім қабылдау үшін 1 (бір) жұмыс күн ішінде Комитетке 
жолданады;

7) Комитет 6 (алты) жұмыс күні ішінде сараптамалық қортынды нəтижелерін қарайды жəне 
білім туралы құжатты тану немесе нострификациялау туралы шешім қабылдайды. 

Егерде сараптаманы Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының мамандары 
жүргізген жағдайда шешім 4 (төрт) жұмыс күні ішінде қабылданады;

8) Қабылданған шешім куəлік рəсімдеу үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Орталыққа жолданады;
9) Орталық 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау 

туралы куəлікті ресімдейді жəне оны бекіту үшін Комитетке жолдайды;
10) Комитет 2 (екі) жұмыс күні ішінде куəліктерді бекітеді, оларды деректер базасына 

енгізеді жəне Орталыққа жолдайды;
11) Орталық 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім туралы құжатты тану немесе нострификация-

лау туралы куəлікті Астана қаласының Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне жеткізеді; 
12) Мемлекеттік корпорацияның білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау 

туралы куəліктерді береді.
Басқа өңірлердің Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне жүгінген кезде:
1) көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияға Стандарттың 

9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзіміне кірмейді; 

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді (жиырма минуттан аспайды) 
жəне Мемлекеттік корпорация жинақтау бөлімінің инспекторына жолдайды, ол 1 (бір) жұмыс күні 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 6 наурыз             №86             Астана қаласы

«Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру 
жөніндегі кейбір шаралар туралы

«Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 Жарлығымен (Қазақстан 
Республикасы ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 43, 503-құжат) бекітілген Шетелде кадрлар даярлау 
жөніндегі республикалық комиссия туралы ереженің 10-тармағының 3) жəне 5) тармақшаларына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Болашақ» халықаралық стипендиясына құжаттар қабылдаудың жəне конкурс өткізудің 
келесі мерзімдері бекітілсін:

1) құжаттарды қабылдау – 2018 жылғы 19 наурыз мен 31 тамыз аралығы;
2) конкурсты өткізу – 2018 жылғы 26 наурыз мен 20 қазан аралығы.
2. 2018 жылға арналған «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде шетелде оқу 

үшін мəндес мамандықтар тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес бекітілсін.
3. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық 

ынтымақтастық департаменті (Н.А. Байжанов) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы 

бұйрықтың қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмелерін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық 
бақылау банкiне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды; 

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 6 наурыздағы №86 бұйрығына қосымша 

2018 жылға арналған «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде шетде оқуға 
арналған мəндес мамандықтар тізбесі

№ 
р/с

Мамандық Қазақстан Республикасының жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуішіне сəйкес мəндес 

мамандықтар
Техникалық ғылымдар жəне технологиялар

1. Авиациялық 
техника жəне 
технологи-
ялар

Жаратылыстану ғылымдары: Механика, Физика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Авиациялық техника жəне 
технологиялар, Автоматтандыру жəне басқару, Ғарыш техника-
сы жəне технологиялары, Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарын 
ұшырып пайдалану, Машина жасау, Аспап жасау, Радиотехника, 
электроника жəне телекоммуникация, Жылу энергетикасы, 
Техникалық физика, Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарын 
техникалық пайдалану, Технологиялық машиналар жəне жабдықтар 
(салалар бойынша), Көлік, көліктік техника жəне технология, Көлік 
құрылысы, Электр энергетикасы. 

2. Сəулет. 
Құрылыс

Өнер: Архитектура, Дизайн.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Құрылыс, Құрылыс ма-
териалдарын, бұйымдары жəне конструкциялары өндірісі, Көлік 
құрылысы, Гидротехникалық құрылыс жəне ғимарат, Сумен 
жабдықтау, су тарту жəне су қорын қорғау.

3. Атом 
өнеркəсібі

Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Ядролық физика, Химия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Материалтану жəне жаңа 
материалдар технологиясы, Машина жасау, Наноматериалдар жəне 
нанотехнологиялар (қолдану салалары бойынша), Аспап жасау, 
Жылу энергетикасы, Техникалық физика, Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Электр энергетикасы.

4. Биотехнология Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Информатика, 
Медициналық-биологиялық іс, Химия.
Білім беру: Биология, Химия. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, 
Материалтану жəне жаңа материалдар технологиясы, Тамақ 
қауіпсіздігі, Қайта өңдеу өндірістері технологиясы (салалар бой-
ынша), Тамақ өнімдері технологиясы, Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы, Органикалық заттардың химиялық техно-
логиясы.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, Жеміс-көкөніс 
шаруашылығы, Топырақтану жəне агрохимия, Өсімдіктерді қорғау 
жəне олардың карантині.
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина): 
Фармакология, фармацевтикалық химия.

5. Геодезия. 
Геоинфор-
мациялық 
жүйелер. 
География 
жəне карто-
графия 

Жаратылыстану ғылымдары: География, Гидрология, Информатика, 
Метеорология, Физика.
Білім беру: География, Информатика, Физика. Техника ғылымдары 
жəне технологиялар: Геодезия жəне картография, Математикалық 
жəне компьютерлік модельдеу, Геология жəне пайдалы қазбалар кен 
орындарын барлау, Тау-кен ісі, Радиотехника, электроника жəне те-
лекоммуникация.  Қызметтер: Жерге орналастыру, Кадастр, Туризм.

6. Геология. Тау-
кен iсі. Тау-кен 
инжинирингі

Жаратылыстану ғылымдары: Механика. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Геодезия жəне картогра-
фия, Геология жəне пайдалы қазбалар кен орындарын барлау, Тау-
кен ісі, Металлургия, Мұнай-газ ісі, Пайдалы қазбаларды байыту, 
Технологиялық машиналар жəне жабдықтар (салалары бойынша), 
Жарылғыш заттардың жəне пиротехникалық құралдардың химиялық 
технологиясы, Мұнай мен газ ұңғымаларын бұрғылау, Инженерлік 
геология, Теңіздегі мұнай-газ құрылымдары, Пайдалы қазбалар кен 
орындарын барлау технологиясы жəне техникасы, Мұнай жəне кен 
орындарын игеру, Мұнай жəне газ геологиясы.

7. Ақпараттық 
технологиялар 
мен жүйелер. 
Ақпараттық 
қауіпсіздік. 
Есептеу 
техникасы 
жəне бағдар-
ламалық 
қамтамасыз 
ету

Жаратылыстану ғылымдары: Информатика, Математика.
Білім беру: Информатика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Автоматтандыру 
жəне басқару, Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру жəне 
ақпараттандыру, Есептеу техникасы жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету, Ақпараттық жүйелер, Математикалық жəне 
компьютерлік модельдеу, Аспап жасау, Радиотехника, электрони-
ка жəне телекоммуникация, Экономикадағы ақпараттық жүйелер, 
Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру, 
Есептеу техникасы мен желілерін аппараттық жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету, Ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелері жəне 
басқару, Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтанды-
ру, Есептеу машиналары, жүйелер жəне желілер, Ақпараттық-өлшеу 
техникасы жəне технологиясы.
Əскери іс жəне қауіпсіздік: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері.

8. Материалтану 
жəне жаңа 
материалдар 
технологиясы

Білім беру: Физика, Химия.
Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Механика, Физика, Химия, 
Ядролық физика. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, 
Материалтану жəне жаңа материалдар технологиясы, Металлургия, 
Аспап жасау, Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструк-
цияларын өндіру, Техникалық физика, Технологиялық машиналар 
жəне жабдықтар (салалар бойынша), Қайта өңдеу өндірістерінің 
технологиясы (салалар бойынша), Материалдарды қысыммен өңдеу 
технологиясы , Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 
Органикалық заттардың химиялық технологиясы.

9. Машина жасау Білім беру: Физика. Жаратылыстану ғылымдары: Механика, Физика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Авиация техникасы жəне 
технологиялары, Автоматтандыру жəне басқару, Ғарыш техникасы 
жəне технологиялары, Машина жасау, Металлургия, Теңіз техни-
касы жəне технологиясы, Аспап жасау, Радиотехника, электроника 
жəне телекоммуникация, Техникалық физика, Технологиялық маши-
налар жəне жабдықтар (салалар бойынша), Көлік, көліктік техника 
жəне технология, Жабдық жəне дəнекерлеу өндірісі технологиясы, 
Теңіздегі мұнай-газ құрылымдары.

10. Металлургия Білім беру: Физика, Химия.
Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Химия. Техника ғылымдары 
жəне технологиялар: Геология жəне пайдалы қазбалар кен орын-
дарын барлау, Тау-кен ісі, Материалтану жəне жаңа материалдар 
технологиясы, Машина жасау, Металлургия, Техникалық физи-
ка, Технологиялық машиналар жəне жабдықтар (салалар бойын-
ша), Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша), 
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, Органикалық 
заттардың химиялық технологиясы, Металлургиялық машиналар 
мен жабдықтар.

11. Нанотехно-
логиялар жəне 
наноматери-
алдар

Білім беру: Физика, Химия.
Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Химия, Ядролық физи-
ка. Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, 
Техникалық физика, Бейорганикалық заттардың химиялық тех-
нологиясы, Органикалық заттардың химиялық технологиясы, 
Материалтану жəне жаңа материалдар технологиясы, Аспап жасау, 
Наноматериалдар жəне нанотехнологиялар (салалар бойынша). 

12. Мұнай-газ ісі Жаратылыстану ғылымдары: Химия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Геология жəне пайдалы 
қазбалар кен орындарын барлау, Мұнай-газ ісі, Бейорганикалық 
заттардың химиялық технологиясы, Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы.

13. Асқорыту 
қауіпсіздігі

Техникалық ғылымдар мен технологиялар: Биотехнология, Асқорыту 
қауіпсіздігі, Тамақ өнімдері технологиясы (салалар бойынша), Қайта 
өңдеу өндірістері технологиясы (салалар бойынша)

14. Радиотехника. 
Электроника. 
Теле-
коммуникация

Жаратылыстану ғылымдары: Информатика, Математика, Механика, 
Физика. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Автоматтандыру жəне 
басқару, Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, 
Ғарыштық техника жəне технологиялар, Ақпараттық жүйелер, Аспап 
жасау, Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар, 
Техникалық физика. Өнеркəсіптік электроника.

15. Стандарттау, 
сертификаттау 
жəне метро-
логия

Жаратылыстану ғылымдары: Информатика, Математика, Химия.
Білім беру: Информатика, Математика. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Ақпараттық жүйелер, 
Математикалық жəне компьютерлік модельдеу, Аспап жасау, 
Стандарттау, метрология жəне сертификаттау.

16. Қайта өңдеу 
өндірісінің тех-
нологиясы

Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, 
Материалтану жəне жаңа материалдар технологиясы, Қайта өңдеу 
өндірістерінің технологиясы (салалары бойынша), Тамақ өнімдерінің 
технологиясы, Тамақ қауіпсіздігі, Технологиялық көліктер жəне 
жабдықтау (салалар бойынша).
Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия. 
Білім беру: Биология, Химия.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Мал шаруашылығы өнімдерін 
өндіру технологиясы, Аграрлық техника жəне технология, Балық 
шаруашылығы жəне өнеркəсіптік балық аулау.

17. Тамақ 
өнімдерінің 
технологиясы

Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, Тамақ 
қауіпсіздігі, Органикалық заттардың химиялық технология-
сы, Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, Тамақ 
өнімдерінің технологиясы, Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы 
(салалар бойынша), Стандарттау, сертификаттау жəне метроло-
гия. Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Мал шаруашылығы өнімдерін 
өндіру технологиясы, Жеміс-көкөніс шаруашылығы.

18. Көлік, көліктік 
техника жəне 
технология

Техника ғылымдары жəне технологиялар: Автомобильдер жəне 
автомобиль шаруашылығы, Материалтану жəне жаңа материалдар 
технологиясы, Машина жасау, Аспап жасау, Көлік, көліктік техника 
жəне технология.
Қызметтер: Логистика (салалары бойынша), Көлік тасымалын, 
қозғалысын жəне оларды пайдалануды ұйымдастыру.

19. Энергетика Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Ядролық физика. Техника 
ғылымдары жəне технологиялар: Өнеркəсіптік жылу энергетикасы, 
Жылу электр станциялары, Жылу энергетикасы, Техникалық физи-
ка, Электр энергетикасы, Ядролық реакторлар жəне энергетикалық 
қондырғылар, Электр энергетикалық жүйелер мен желілер.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Ауыл шаруашылығын энергиямен 
қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығын өндірісін электрлендіру жəне 
автоматтандыру.

Жаратылыстану ғылымдары
20. Биология Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия, Экология.

Білім беру: Биология, Химия, Физика.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, Су ресурстары жəне 
суды пайдалану, Өсімдіктерді қорғау жəне олардың карантині, 
Зоотехния, Орман ресурстары жəне орман шаруашылығы, Жеміс-
көкөніс шаруашылығы, Топырақтану жəне агрохимия, Аңшылықтану 
жəне аң шаруашылығы, Балық шаруашылығы жəне өнеркəсіптік 
балық аулау.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, 
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, Органикалық 
заттардың химиялық технологиясы, Тіршілік қауіпсіздігі жəне 
қоршаған ортаны қорғау, Тамақ өнімдерінің технологиясы 
(қолданылу салалары бойынша).

21. Математика Жаратылыстану ғылымдары: Информатика, Математика, Механика, 
Физика.  Білім беру: Информатика, Математика, Физика. 
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Статистика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Есептеу техника-
сы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, Ақпараттық жүйелер, 
Математикалық жəне компьютерлік модельдеу.

22. Физика. 
Астрономия

Жаратылыстану ғылымдары: Астрономия, Механика, Физика, 
Ядролық физика.
Білім беру: Техника ғылымдары жəне технологиялар, Ғарыш техни-
касы жəне технологиялары, Техникалық физика, Геодезия, Тау-кен 
ісі, Металлургия, Аспап жасау, Электр энергетикасы , Жылу энерге-
тикасы, Радиотехника, электроника жəне телекоммуникация.

23. Химия Жаратылыстану ғылымдары: Химия. Білім беру: Химия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Фармацевтика өндірісінің 
технологиясы, Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар 
бойынша), Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 
Органикалық заттардың химиялық технологиясы, Мұнай жəне газ хи-
миясы мен технологиясы, Пайдалы қазбаларды байыту. Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина): Фармакология, 
фармацевтикалық химия.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Мелиорация, топырақ құнарлығын 
қалпына келтіру жəне жерді қорғау, Топырақтану жəне агрохи-
мия, Өсімдіктерді қорғау жəне олардың карантині, Жеміс-көкөніс 
шаруашылығы.

ішінде құжаттардың тізілімін жасап, құжаттар пакетін пошталық байланыс арқылы Орталыққа 
жолдайды. Бұл ретте құжаттардың жолда жүру уақыты 7 (жеті) жұмыс күнін құрайды; 

3) Орталықтың кеңсе қызметкері өтініштерді тіркейді жəне оларды ХҚКО ЫАЖ базасына 
енгізеді (отыз минуттан аспайды) жəне жауапты қызметкер тағайындайтын жауапты 
құрылымдық бөлімше басшысына жолдайды;

4) берілген құжаттар бойынша шетелдік деректер базасы арқылы білім туралы құжаттың 
берілген фактісін анықтау жəне жауапты қызметкерге сараптама/бағалау жүргізу үшін жолдау 
(отыз минуттан аспайды). 

Деректер базасында білім туралы құжат бойынша ақпарат болмаған жағдайда шетелдік 
білім беру ұйымына білім туралы құжаттың берілгенін растау жəне білім беру ұйымының білім 
беру қызметімен айналасуға құқығы бар екенін анықтау мақсатында 1 (бір) жұмыс күні ішінде 
ресми сұрау жолданады. Жауапты күту уақыты 13 (он үш) жұмыс күнінен аспайды. 

Егер білім туралы құжатты берген білім беру ұйымы Орталықтың жолданған ресми сұрауына 
13 (он үш) жұмыс күні ішінде жауап бермеген жағдайда, Қағидалардың 9 жəне 20 – тармақтарына 
сəйкес қайта сұрау жолданады жəне өтінішті қарау мерзімі 10 (он) жұмыс күніне ұзартылады. 

Өтініштерді қарау мерзімі ұзартылған жағдайда Орталық мерзімді ұзарту туралы шешім 
қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мерзімді ұзарту себебін көрсете отырып 
ХҚКО ЫАЖ мерзімді ұзартады жəне көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушыға еркін нысандағы 
ескерту хат жолдайды; 

5) Орталықтың жауапты қызметкері 3 (үш) жұмыс күні ішінде шетелдік білім туралы құжатқа 
сараптамалық бағалау жасайды немесе оның ҚРМЖБС талаптарына сəйкес баламалығын 
анықтайды. 

Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының мамандарын тарта отырып сараптама 
жүргізген жағдайда 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

6) сараптамалық қорытынды шешім қабылдау үшін 1 (бір) жұмыс күн ішінде Комитетке 
жолданады;

7) Комитет 6 (алты) жұмыс күні ішінде сараптамалық қортынды нəтижелерін қарайды 
жəне білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау туралы шешім қабылдайды. 

Егер сараптаманы Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының мамандары 
жүргізген жағдайда шешім 4 (төрт) жұмыс күні ішінде қабылданады;

8) Қабылданған шешім куəлік рəсімдеу үшін Орталыққа 1 (бір) жұмыс күні ішінде жолданады;
9) Орталық 2 (екі) жұмыс күні ішінде білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау 

туралы куəлікті ресімдейді жəне оны бекіту үшін Комитетке жолдайды;
10) Комитет 2 (екі) жұмыс күні ішінде куəліктерді бекітеді, оларды деректер базасына 

енгізеді жəне Орталыққа жолдайды;
11) Орталық 7 (жеті) жұмыс күні ішінде пошталық байланыс арқылы білім туралы 

құжаттарды тану немесе нострификациялау туралы куəлікті Мемлекеттік корпорацияның 
өңірлік бөлімшелеріне жеткізеді; 

12) Мемлекеттік корпорацияның білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау 
туралы куəліктерді береді.

6. Келесі рəсімдердің (іс-қимылдың) орындалуына негіз болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:

1) өтінішті тіркеу;
2) сараптамалық қорытынды жүргізу;
3) сараптамалық қорытынды нəтижелерін қарау;
4) сараптамалық қорытынды негізінде бұйрыққа қол қою;
5) куəлік ресімдеу;
6) куəлікті бекіту;
7) білім туралы құжатты тану немесе нострификациялау туралы куəлікті беру.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін 

сипаттау
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде мынадай құрылымдық функциональдық 

бірліктер қатысады:
1) Орталықтың кеңсе қызметкері;
2) жауапты құрылымдық бөлімше басшысы;
3) Орталықтың жауапты қызметкері;
4) Комитет кеңсесінің қызметкері;
5) Комитеттің жауапты құрылымдық бөлімше жетекшісі;
6) Комитеттің жауапты қызметкері.
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесі құрылымдық бөлімшелер арасындағы мынадай 

рəсімдерден тұрады:
1) 1- рəсім – Орталықтың кеңсе қызметкері құжатты тіркейді жəне оны жауапты құрылымдық 

бөлімше басшысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
2) 2-рəсім – жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жауапты орындаушыны белгілейді 

жəне оған құжатты орындау үшін жолдайды (жиырма минуттан аспайды);
3) 3-рəсім – егерде білім туралы құжат апостилденбеген немесе заңдастырылмаған 

болса шетелдік деректер базасынан білім туралы құжаттың беру фактісі анықталады (отыз 
минуттан аспайды). 

Шетелдік деректер базасында құжат туралы мəлімет болмаған жағдайда 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде шетелдік білім беру ұйымына ресми сұрау жолданады. 

Егер білім туралы құжатты берген білім беру ұйымы Орталықтың жолданған ресми сұрауына 
13 (он үш) жұмыс күні ішінде жауап бермеген жағдайда, Қағидалардың 9 жəне 20 – тармақтарына 
сəйкес қайта сұрау жолданады жəне өтініштерді қарау мерзімі 10 (он) жұмыс күніне ұзартылады.

Өтініштерді қарау мерзімі ұзартылған жағдайда Орталық мерзімді ұзарту туралы шешім 
қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мерзімді ұзарту себебін көрсете отырып 
ХҚКО ЫАЖ мерзімді ұзартады жəне көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушыға еркін нысандағы 
ескерту хат жолдайды;

4) 4-рəсім – жауапты орындаушы шетелдік білім туралы құжатқа 2 (екі) жұмыс күні ішінде 
сараптамалық бағалау немесе оның баламалығын анықтау бойынша сараптама жүргізеді

Егерде сараптамаға Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының мамандарын тарта 
отырып жүргізген жағдайда 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;

5) 5-рəсім – сараптамалық қорытынды 1 (бір) жұмыс күні ішінде шешім қабылдау үшін 
Комитетке жолданады; 

6) 6-рəсім – Комитет кеңсе қызметкері құжатты тіркеп оны жауапты құрылымдық бөлімшеге 
жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

7) 7-рəсім – жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жауапты орындаушыны тағайындап 
оған құжатты орындау үшін жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

8) 8-рəсім – жаупты орындаушы құжаттардың толығын жəне сараптамалық қортындының 
ҚРЖБС талаптарына сəйкестігін 6 (алты) жұмыс күні ішінде тексереді.

Егер сараптаманы Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының мамандары 
жүргізген жағдайда шешім 4 (төрт) жұмыс күні ішінде тексеріледі. Білім туралы құжатты тану 
немесе нострификациялау туралы шешімді ресімдейді жəне тексеріп қол қою үшін басқарма 
басшысына жолдайды;

9) 9-рəсім – басқарма басшысы шешімді тексеріп қол қояды жəне қол қою үшін төрағаның 
орынбасарына жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

10) 10-рəсім - төраға орынбасары шешімді тексеріп қол қояды (жиырма минуттан аспайды);
11) 11-рəсім - Комитет төрағасы білім туралы құжатты тану немесе нострификациялау 

туралы шешімге қол қояды (жиырма минуттан аспайды);
12) 12-рəсім – қол қойылған шешім 1 (бір) жұмыс күні ішінде куəлік рəсімдеу үшін Орталыққа 

жолданады;
13) 13-рəсім – Орталық 1 (бір) жұмыс күні ішінде куəлік ресімдеп оны бекіту үшін Комитетке 

жолдайды;
14) 14-рəсім – Комитет 2 (екі) жұмыс күні ішінде куəліктерді бекітіп, оларды деректер 

базасына енгізіп Орталыққа жолдайды;
15) 15-рəсім – Орталық 7 (жеті) жұмыс күні ішінде куəліктерді пошталық байланыс арқылы 

Мемлекеттік корпорацияның өңірлік бөлімшелеріне жеткізеді. Астана қаласының Мемлекеттік 
корпорациясы үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде.

9. Əрбір рəсiмнің (iс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін мемлекеттік 
қызметті берушінің құрылымдық бөлiмшелер (қызметкерлер) арасындағы рəсімдер (іс – 
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы Регламенттің 1-қосымшасына сəйкес келтірілген.

4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушiнің өзара iс-қимылы тəртiбiн, сондай-ақ мемлекеттiк қызмет көрсету 
процесiнде көрсетiлетiн ақпараттық жүйені пайдалану тəртібін сипаттау

10. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібін сипаттау, көрсетілетін қызметті алушыға 
Мемлекеттік корпорация операторының қызмет көрсетуінің ең ұзақ уақыты 20 (жиырма) минут;

1) 1-процесс – көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға құжаттар 
пакетін ұсынады – кезекте тұрудың ең ұзақ уақыты 15 минуттан аспайды;

2) 2-процесс - Мемлекеттік корпорация операторы келіп түскен құжаттарды тіркеп 
көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушыға құжаттарды қабылдағаны жөнінде қол-хат 
береді – көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушыға қызмет көрсетудің ең ұзақ уақыты 20 
(жиырма) минут;

3) 3-процесс - Мемлекеттік корпорация 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде құжаттар пакетін пошталық 
байланыс арқылы Орталыққа жеткізеді. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушы Астана 
қаласының Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

4) 4-процесс – көрсетілетін мемлекеттік қызметті беруші апостилденген немесе 
заңдастырылған білім туралы құжаттарды 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарап шешім шығарады.

Егерде білім туралы құжат апостилденбеген немесе заңдастырылмаған болса 30 (отыз) 
жұмыс күні ішінде қаралады; 

5) 5-процесс - Орталық 7 (жеті) жұмыс күні ішінде пошталық байланыс арқылы көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтің нəтижесін Мемлекеттік корпорацияның өңірлік бөлімшелеріне жеткізеді. 
Астана қаласының Мемлекеттік корпорация бөлімшелері үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

6) 6-процесс – Мемлекеттік корпорация операторы дайын куəлікті көрсетілетін мемлекеттік 
қызметті алушыға береді.

11. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) рəсімдерінің (əрекеттерінің) кезеңділігін, сондай-ақ өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілермен жəне (немесе) Мемлекеттік корпорациямен өзара əрекет 
етуінің тəртібін жəне мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдала-
ну тəртібін нақтылы сипаттау осы регламенттің 2-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетіледі.

«Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау» көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет регламентіне 1-қосымшасы 

Əрбір рəсiмнің (iс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін мемлекеттік 
қызметті берушінің құрылымдық бөлiмшелер (қызметкерлер) арасындағы рəсімдер 

(іс – қимылдар) реттілігінің сипаттамасы
1-рəсім

Орталықтың кеңсе қызметкері құжатты тіркейді жəне оны жауапты құрылымдық бөлімше 
басшысына жолдайды (жиырма минуттан аспайды)

2-рəсім
Жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жауапты орындаушыны белгілейді жəне оған 

құжатты орындау үшін жолдайды (жиырма минуттан аспайды)

 3-рəсім
Егерде білім туралы құжат апостилденбеген немесе заңдастырылмаған болса 

шетелдік деректер базасынан білім туралы құжаттың беру фактісі анықталады (отыз 
минуттан аспайды). 

Шетелдік деректер базасында құжат туралы мəлімет болмаған жағдайда 1 (бір) жұмыс 
күні ішінде шетелдік білім беру ұйымына ресми сұрау жолданады. 

Егер білім туралы құжатты берген білім беру ұйымы Орталықтың жолданған ресми 
сұрауына 13 (он үш) жұмыс күні ішінде жауап бермеген жағдайда, Қағидалардың 9 жəне 
20 – тармақтарына сəйкес қайта сұрау жолданады жəне өтініштерді қарау мерзімі 10 (он) 
жұмыс күніне ұзартылады.

Өтініштерді қарау мерзімі ұзартылған жағдайда Орталық мерзімді ұзарту туралы 
шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мерзімді ұзарту себебін 
көрсете отырып ХҚКО ЫАЖ мерзімді ұзартады жəне көрсетілетін мемлекеттік қызметті 
алушыға еркін нысандағы ескерту хат жолдайды;

4-рəсім
Жауапты орындаушы шетелдік білім туралы құжатқа 2 (екі) жұмыс күні ішінде 

сараптамалық бағалау немесе оның баламалығын анықтау бойынша сараптама жүргізеді
Егерде сараптамаға Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының мамандарын 

тарта отырып жүргізген жағдайда 4 (төрт) жұмыс күні ішінде

5-рəсім
Сараптамалық қорытындыны 1 (бір) жұмыс күні ішінде шешім қабылдау үшін Комитетке 

жолданады

6-рəсім
Комитет кеңсе қызметкері құжатты тіркеп оны жауапты құрылымдық бөлімшеге жолдайды 

(жиырма минуттан аспайды)

7-рəсім
Жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жауапты орындаушыны тағайындап оған 

құжатты орындау үшін жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

8-рəсім
Жаупты орындаушы құжаттардың толығын жəне сараптамалық қортындының ҚРЖБС 

сəйкестігін 6 (алты) жұмыс күні ішінде тексереді.
Егер сараптаманы Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының мамандары 
жүргізген жағдайда шешім 4 (төрт) жұмыс күні ішінде тексеріледі. Білім туралы құжатты 
тану немесе нострификациялау туралы шешімді ресімдейді жəне тексеріп қол қою үшін 

басқарма басшысына жолдайды

9-рəсім
Басқарма басшысы шешімді тексеріп қол қояды жəне қол қою үшін төрағаның 

орынбасарына жолдайды (жиырма минуттан аспайды)

10-рəсім
Төраға орынбасары шешімді тексеріп қол қояды (жиырма минуттан аспайды);

11-рəсім
Комитет төрағасы білім туралы құжатты тану немесе нострификациялау туралы шешімге 

қол қояды (жиырма минуттан аспайды)

 12-рəсім
Қол қойылған шешім 1 (бір) жұмыс күні ішінде куəлік рəсімдеу үшін Орталыққа жолданады

13-рəсім
Орталық 1 (бір) жұмыс күні ішінде куəлік ресімдеп оны бекіту үшін Комитетке жолдайды

14-рəсім
Комитет 2 (екі) жұмыс күні ішінде куəліктерді бекітіп, оларды деректер базасына енгізіп 

Орталыққа жолдайды

15-рəсім
Орталық 7 (жеті) жұмыс күні ішінде куəліктерді пошталық байланыс арқылы Мемлекеттік 
корпорацияның өңірлік бөлімшелеріне жеткізеді. Астана қаласының Мемлекеттік корпора-

циясы үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде

«Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау» көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет регламентіне 2-қосымша 

«Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау» мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16558 
болып енгізілді.

24. Экология. 
Метеорология. 
Қоршаған ор-
таны қорғау

Білім беру: Биология, География.  Жаратылыстану ғылымдары: 
Биология, География, Гидрология, Гидрометеорология, 
Метеорология, Химия, Экология.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Су ресурстары жəне суды пайда-
лану, Өсімдіктерді қорғау жəне олардың карантині, Орман ресурста-
ры жəне орман шаруашылығы, Мелиорация, топырақ құнарлығын 
қалпына келтіру жəне жерді қорғау, Топырақтану жəне агрохимия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, Тіршілік 
қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау.

Ауыл шаруашылығы ғылымдары
25. Агрономия. 

Агроинженерия
Жаратылыстану ғылымдары: Биология.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, 
Технологиялық машиналар жəне жабдықтар (салалар бойынша), 
Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша), Аспап 
жасау. Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, Аграрлық 
техника жəне технология, Мелиорация, топырақ құнарлығын 
қалпына келтіру жəне жерді қорғау, Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 
Топырақтану жəне агрохимия.

26. Ветеринария. 
Ветеринарлық 
медицина. 

Ветеринария: Ветеринарлық медицина, Ветеринарлық санитария. 
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, Мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, Аңшылықтану жəне 
аң шаруашылығы. 

27. Су ресур-
стары жəне 
суды пайда-
лану. Сумен 
жабдықтау

Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Гидрология, Метерология, 
Физика, Экология.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Аграрлық техника жəне техноло-
гиялар, Су ресурстары жəне суды пайдалану, Мелиорация, топырақ 
құнарлығын қалпына келтіру жəне жерді сақтау
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Теңіз техникасы мен тех-
нологиялар, Тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны 
қорғау, Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойын-
ша), Техникалық физика, Гидротехникалық құрылыс жəне ғимарат.

28. Орман 
шаруашылығы 
ісі жəне аң 
шаруашылығы

Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Экология.
Білім беру: Биология.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, Су ресурстары жəне 
суды пайдалану, Өсімдіктерді қорғау жəне олардың карантині, Орман 
ресурстары жəне орман шаруашылығы, Мелиорация, топырақ 
құнарлығын қалпына келтіру жəне жерді қорғау, Аңшылықтану жəне 
аң шаруашылығы, Топырақтану жəне агрохимия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология.

29. Мелиорация, 
топырақ 
құнарлығын 
қалпына 
келтіру жəне 
жерді қорғау

Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия. Білім беру: Биология, 
Химия.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, Аграрлық техника жəне 
технология, Су қорлары жəне суды пайдалану, Топырақтану жəне 
агрохимия, Мелиорация, топырақ құнарлығын қалпына келтіру жəне 
жерді қорғау, Орман ресурстары жəне орман шаруашылығы. Техника 
ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология.

30. Топырақтану 
жəне агро-
химия

Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия.
Білім беру: Биология, Химия.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Агрономия, Өсімдіктерді қорғау 
жəне өсімдіктер карантині, Мелиорация, топырақ құнарлығын 
қалпына келтіру жəне жерді қорғау, Топырақтану жəне агрохимия.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Биотехнология, 
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, Органикалық 
заттардың химиялық технологиясы.

31. Өсімдіктерді 
қорғау жəне 
карантині жəне 
жеміс-көкөніс 
шаруашылығы.

Жаратылыстану ғылымдары: Биология, Химия. Техника ғылымдары 
жəне технологиялар: Биотехнология. Ауыл шаруашылығы 
ғылымдары: Агрономия, Орман ресурстары жəне орман 
шаруашылығы, Топырақтану жəне агрохимия, Жеміс-көкөніс 
шаруашылығы, Өсімдіктерді қорғау жəне олардың карантині.

32. Балық 
шаруашылығы 
жəне 
өнеркəсіптік 
балық аулау

Жаратылыстану ғылымдары: Биология.
Ауыл шаруашылығы ғылымдары: Балық шаруашылығы жəне 
өнеркəсіптік балық аулау.

Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне басқару
33. Арт-

менеджмент. 
Өнертану

Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Экономика, 
Менеджмент, Маркетинг, Əлемдік экономика.
Өнер: Арт-менеджмент, Актерлік өнер, Музыкатану, Дəстүрлі музы-
ка өнері, Режиссура, Эстрада өнері, Өнертану, Дизайн, Вокал өнері, 
Сценография.
Қызметтер: Əлеуметтік-мəдени сервис.

34. Бухгалтерлік 
есеп жəне 
аудит. Қаржы. 
Экономика. 
Маркетинг

Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Экономика, Есеп 
жəне аудит, Қаржы, Қаржы жəне несие, Əлемдік экономика, 
Маркетинг, Халықаралық экономика, Экономист-менеджер.
Техника ғылымдары: Математикалық жəне компьютерлік модельдеу 
. Менеджмент. 
Қызметтер: Бағалау.

35. Мемлекеттік 
саясат. 
Саясаттану. 
Мемлекеттік 
басқару

Құқық: Халықаралық құқық, Құқық қорғау қызметі, Юриспруденция, 
Құқықтану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару, Мемлекеттік жəне муниципалды басқару, 
Журналистика, Менеджмент, Əлеуметтану, Саясаттану, Аймақтану, 
Елтану, Экономика, Əлемдік экономика, Қаржы, Халықаралық эконо-
мика, Халықаралық сауда, Қаржы жəне несие.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, Халықаралық қатынастар, 
Тарих, Тарих жəне құқық, Дінтану, Шығыстану, Түркітану, Əскери 
аймақтану.
Білім беру: Тарих, Құқық жəне экономика негіздері.

36. Журналистика 
жəне комму-
никациялық 
менеджмент. 
Жұртшы-
лықпен бай-
ланыс жəне 
жарнама

Білім беру: Тарих, Қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілі жəне əдебиеті, 
Шет тілі: екі шет тілі, Қазақ тілінде оқытылмайтын мектептердегі 
қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілінде оқытылмайтын мектептердегі 
орыс тілі жəне əдебиеті, Құқық жəне экономика негіздері, География.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, Халықаралық қатынастар, 
Тарих, Мəдениеттану, Филология, Дінтану, Аударма ісі, Шығыстану, 
Шет филологиясы, Түркітану, Археология жəне этнология, Теология.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Əлеуметтану, 
Саясаттану, Журналистика, Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, 
Қоғаммен байланыс, Менеджмент, Маркетинг, Өңіртану, Əлемдік 
экономика, Экономика.
Қызметтер: Туризм, Əлеуметтік жұмыс.
Өнер: Арт-менеджмент, Баспа ісі.

37. Туризм 
саласындағы 
менеджмент

Гуманитарлық ғылымдар: Тарих, Мəдениеттану, Аударма ісі, Қазақ 
филологиясы.
Жаратылыстану ғылымдары: География.
Білім беру: География, Тарих.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Менеджмент, 
Өңіртану, Елтану, Қоғаммен байланыс.
Қызметтер: Əлеуметтік-мəдени сервис, Мəдени-демалыс 
жұмыстары, Мейрамхана ісі жəне қонақ үй бизнесі, Туризм, 
Маркетинг.
Өнер: Мұражай ісі жəне ескерткіштерді қорғау.

38. Технологиялар 
менеджменті. 
Инновациялық 
менеджмент

Жаратылыстану ғылымдары: Физика, Химия.
Білім беру: Информатика, Физика, Химия.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Экономика, Есеп 
жəне аудит, Қаржы, Əлемдік экономика, Маркетинг, Мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Авиация техника-
сы жəне технологиялары, Биотехнология, Ақпараттық жүйелер, 
Материалтану жəне жаңа материалдар технологиясы, Машина 
жасау, Аспап жасау, Радиотехника, электроника жəне телекомму-
никация, Құрылыс, Көлік, көліктік техника жəне технология, Ағаш 
өңдеу жəне ағаш бұйымдарының технологиясы, Жеңіл өнеркəсіп 
бұйымдарының технологиясы жəне конструкциялау, Тоқыма 
материалдарының технологиясы жəне жобалау, Технологиялық 
машиналар жəне жабдықтар (салалары бойынша), Қайта өңдеу 
өндірістерінің технологиясы (салалары бойынша), Тамақ өнімдерінің 
технологиясы, Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 
Органикалық заттардың химиялық технологиясы, Автоматтандыру 
жəне басқару, Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз 
ету, Ақпараттық жүйелер, Аспап жасау, Өнеркəсіптік, азаматтық 
құрылыс жəне қалалық шаруашылық, Телекоммуникациялық 
жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі, Мұнай жəне газ геологиясы, Қала 
құрылысы жəне шаруашылық. Құрылымдарды жобалау жəне газ-
мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын пайдалану.

39. Операциялық 
менеджмент 
жəне логисти-
ка. Тасымал-
дауларды 
ұйымдастыру

Қызметтер: Көлік тасымалын, қозғалысын жəне оны пайдалануды 
ұйымдастыру, Жерге орналастыру, Кадастр, Бағалау, Логистика 
(салалары бойынша).
Білім беру: Информатика.
Құқық: Кеден ісі.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Экономика, Есеп 
жəне аудит, Қаржы, Əлемдік экономика.
Техника ғылымдары жəне технологиялар: Ақпараттық жүйелер, 
Радиотехника, электроника жəне телекоммуникация, Құрылыс, Көлік, 
көліктік техника жəне технология, Темір жол көлігімен тасымалдау-
ды ұйымдастыру.

40. Педагогика 
жəне психо-
логия

Білім беру: Педагогика жəне психология, Мектепке дейінгі оқыту 
жəне тəрбиелеу, Педагогика жəне бастауышта оқыту əдістемесі, 
Бастапқы əскери даярлық, Дефектология, Музыкалық білім, Сурет 
өнері жəне сызу, Дене шынықтыру жəне спорт, Математика, 
Физика, Информатика, Химия, Биология, Тарих, Құқық жəне эко-
номика негіздері, География, Қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілі 
жəне əдебиеті, Шет тілі: екі шет тілі, Кəсіптік оқыту, Қазақ тілінде 
оқытылмайтын мектептердегі қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілінде 
оқытылмайтын мектептердегі орыс тілі жəне əдебиеті, Əлеуметтік 
педагогика жəне өзін-өзі тану, Шет филологиясы: ағылшын тілі.
Гуманитарлық ғылымдар: Халықаралық қатынастар, Тарих, 
Филология, Дінтану, Аударма ісі, Шығыстану, Шет филологиясы, 
Теология, Түркітану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Психология, 
Əлеуметтану, Саясаттану.

41. Психология Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Психология, 
Педагогика жəне психология.

42. Əлеуметтану Білім беру: Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу, Педагогика 
жəне бастауышта оқыту əдістемесі, Педагогика жəне психология, 
Бастапқы əскери дайындық, Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі 
тану, Дефектология.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, Халықаралық қатынастар, 
Тарих, Мəдениеттану, Филология, Дінтану, Аударма ісі, Археология 
жəне этнология, Шығыстану, Шет филологиясы, Теология, Түркітану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Социология, 
Саясаттану, Психология, Журналистика, Өңіртану, Мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару.
Қызметтер: Əлеуметтік жұмыс.

43. Спорт 
менеджментi. 
Дене 
шынықтыру 
жəне спорт

Білім беру: Дене шынықтыру жəне спорт, Мектепке дейінгі оқыту 
жəне тəрбиелеу, Педагогика жəне бастауышта оқыту əдістемесі, 
Педагогика жəне психология.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Менеджмент, Дене 
шынықтыру жəне спорт.

44. Білім 
саласындағы 
басқару

Білім беру: Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу, Тарих, Құқық 
жəне экономика негіздері, Педагогика жəне бастауышта оқыту 
əдістемесі, Педагогика жəне психология, Кəсіптік оқыту, Шет тілі: екі 
шет тілі, Қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілі жəне əдебиеті, Қазақ 
тілінде оқытылмайтын мектептердегі қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс 
тілінде оқытылмайтын мектептердегі орыс тілі жəне əдебиеті, Ұлттық 
мектепте орыс тілі жəне əдебиет. 
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару, Менеджмент, Психология, Экономика.
Гуманитарлық ғылымдар: Шет филологиясы, Философия, 
Халықаралық қатынастар, Тарих, Мəдениеттану, Физика, Филология, 
Дінтану, Аударма ісі, Шығыстану, Шет филологиясы, Теология, 
Түркітану, Дүниежүзі тарихы, «Шет тілі» қосымша мамандығымен 
бірге мемлекеттік жəне муниципалдық басқару.

45. Адами ре-
сурстарды 
басқару. 
Жобаларды 
басқару

Гуманитарлық ғылымдар: Менеджмент, Халықаралық қатынастар, 
Аударма ісі, Шет тілі: екі шет тілі. Білім беру: Құқық жəне экономика 
негіздері, Педагогика жəне психология, Менеджмент.
Құқық: Халықаралық құқық, Құқықтану, Юриспруденция. Əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес: Мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару, Маркетинг, Менеджмент, Саясаттану, Психология, 
Өңіртану, Социология, Экономика, Əлемдік экономика, Еңбекті 
ұйымдастыру жəне нормалау, Қаржы, Есеп жəне аудит.
Қызметтер: Мəдени-демалыс жұмыстары, Əлеуметтік жұмыс.

Гуманитарлық ғылымдар
46. Археология 

жəне эт-
нология. 
Антропология

Гуманитарлық ғылымдар: Археология жəне этнология, Тарих, 
Мəдениеттану, Дінтану, Социология, Теология, Түркітану, 
Философия. 
Білім беру: Биология, Тарих.

47. Тарих Білім беру: Тарих, Құқық жəне экономика негіздері, География, 
Кəсіптік оқыту, Педагогика жəне психология.
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, Халықаралық қатынастар, 
Тарих, Мəдениеттану, Филология, Дінтану, Аударма ісі, Археология 
жəне этнология, Шығыстану, Шет филологиясы, Теология, Түркітану.
Құқық: Юриспруденция, Халықаралық құқық, Құқық қорғау қызметі, 
Кеден ісі.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Социология, Саясат-
тану, Журналистика, Өңіртану, Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, 
Мұрағаттану, құжаттану жəне құжаттамалық қамтамасыз ету.

48. Халықаралық 
қатынастар

Гуманитарлық ғылымдар: Халықаралық қатынастар, Тарих, Мəде-
ниет тану, Дінтану, Шығыстану, Аударма ісі, Теология, Түркітану.
Білім беру: Шет тілі: екі шет тілі Құқық: Құқықтану, Юриспруденция, 
Халықаралық құқық. Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: 
Саясаттану, Өңіртану, Əлеуметтану, Əлемдік экономика, Қоғаммен 
байланыс, Елтану.

49. Аударма ісі Білім беру: Қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілі жəне əдебиеті, Шет 
тілі: екі шет тілі. Гуманитарлық ғылымдар: Халықаралық қатынастар, 
Филология, Аударма ісі, Шет филологиясы, Шығыстану, Түркітану. 
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Журналистика.

50. Құқық Білім беру: Құқық жəне экономика негіздері. Құқық: Халықаралық 
құқық, Құқық қорғау қызметі, Құқықтану, Кеден ісі, Юриспруденция. 
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару, Саясаттану.

51. Дiнтану. 
Теология. 
Шығыстану

Білім беру: Тарих, Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану. 
Гуманитарлық ғылымдар: Философия, Халықаралық қатынастар, 
Тарих, Мəдениеттану, Филология, Дінтану, Аударма ісі, Археология 
жəне этнология, Шығыстану, Шет филологиясы, Теология, Түркітану.
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Əлеуметтану, 
Саясаттану, Журналистика, Өңіртану, Мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару, Қоғаммен байланыс.

52. Филология. 
Лингвистика

Білім беру: Педагогика жəне психология, Қазақ тілі жəне əдебиеті, 
Орыс тілі жəне əдебиеті, Шет тілі: екі шет тілі, Қазақ тілінде 
оқытылмайтын мектептердегі қазақ тілі жəне əдебиеті, Орыс тілінде 
оқытылмайтын мектептердегі орыс тілі жəне əдебиеті. Гуманитарлық 
ғылымдар: Философия, Филология, Аударма ісі, Шет филологиясы. 
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес: Журналистика.
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(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 

Денсаулық сақтау жəне медициналық ғылымдар
53. Акушерлік 

жəне гинеко-
логия

Клиникалық зертханалық диагностика:Вирусология. Медициналық-
профилактикалық (санитарлық гигиена), медициналық-биологиялық 
жəне биологиялық бейіндер: Вирусология, Емдеу ісі, Жалпы ме-
дицина.

54. Аллергология 
жəне 
клиникалық 
иммунология

Балалар аллергологиясы жəне иммунологиясы (бейіні бойынша), 
Емдеу ісі, Жалпы медицина, Педиатрия, Терапия, Жалпы дəрігерлік 
практика.

55. Анестезио-
логия, ре-
анимато-
логия жəне 
интенсивті 
терапия

Денсаулық сақтау менеджменті, Қоғамдық денсаулық сақтау, 
Мейірбике ісі, Əлеуметтік гигиена жəне денсаулық сақтауды 
ұйымдастыру, оның ішінде санитарлық-эпидемиологиялық қызмет 
(статистика, əдіснама), Жалпы гигиена, Емдеу ісі, Жалпы медицина, 
Медициналық-профилактикалық ісі.

56. Ангиология Жалпы медицина, Емдеу ісі, Мейірбике іс.
57. Вирусология Клиникалық зертханалық диагностика: Вирусология. Медициналық- 

профилактикалық (санитарлық-гигиена), медициналық-биологиялық 
жəне биологиялық бейін: Вирусология, Жалпы медицина, Фармация, 
Токсикология, Химия, Медициналық-профилактикалық іс.

58. Ішкі аурулар Жалпы медицина, Емдеу ісі.
59. Жалпы 

тəжірибелік 
дəрігер

Емдеу ісі, Жалпы медицина, Педиатрия, Терапия, Жалпы дəрігерлік 
тəжірибе.

60. Кардиология Емдеу ісі, Жалпы медицина.
61. Сəулелік диа-

гностика
Сəулелік диагностика (рентгенология, радиология, компьютерлік 
жəне магнитті-резонанстық томография жəне рентгенохирургия, эн-
доскопия), Емдеу ісі, Жалпы медицина.

62. Неврология Неврология (бейіні бойынша), Емдеу ісі, Жалпы медицина.
63. Шұғыл 

медициналық 
көмек

Емдеу ісі, Жалпы медицина, Педиатрия, Терапия, Жалпы дəрігерлік 
практика. 

64. Нефрология Нефрология (бейіні бойынша), Емдеу ісі, Жалпы медицина.
65. Қоғамдық 

денсаулықты 
сақтау

Денсаулық сақтау менеджменті, Қоғамдық денсаулықты сақтау, 
Мейірбике ісі, Əлеуметтік гигиена жəне денсаулық сақтауды 
ұйымдастыру, оның ішінде санитарлық- эпидимиологиялық қызмет 
(статистика, əдістеме), Жалпы гигиена, Емдеу ісі, Жалпы медицина. 
Медициналық-профилактикалық іс

66. Офталь-
мология

Офтальмология (бейіні бойынша), Емдеу ісі, Жалпы медицина.

67. Педиатрия. 
Неона-тология

Педиатрия. Неонатология (бейіні бойынша), Емдеу ісі, Жалпы ме-
дицина.

68. Реаби-
литология

Емдеу ісі, Жалпы медицина.

69. Мейірбике ісі Жалпы медицина, Мейірбике ісі, Фармация, Токсикология, Химия, 
Қоғамдық денсаулық сақтау.

70. Спорттық ме-
дицина

Жалпы медицина, Спорттық медицина, Травматология-ортопедия, 
Медициналық реабилитология, Қалпына келтіру емі (физиотерапия, 
емдік дене шынықтыру), Токсикология, Гигиена жəне токсикология, 
Тамақтану гигиенасы, Диетология.

71. Стоматология Емдеу ісі, Стоматология.
72. Транс-

плантология
Емдеу ісі.

73. Фармакология, 
фарма-
цевтикалық 
химия

Жалпы медицина, Фармация, Токсикология, Химия, Емдеу ісі, 
Биотехнология.

74. Фтизиатрия Емдеу ісі, Жалпы медицина.
75. Хирургия Емдеу ісі, Жалпы медицина.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 14 нау-

рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16599 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 қаңтар            №17         Астана қаласы 

«Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2017 жылғы 4 шілдедегі № 285 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2017 жылғы 4 шілдедегі № 285 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15846 болып тіркелген, 2017 жылғы 

4 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу 
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін 
айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің 

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

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын 
қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар Инвестициялар жəне даму министрі
министрі ________________ Д. Абаев ________________ Ж. Қасымбек
2018 жылғы 7 наурыз  2018 жылғы 19 наурыз 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Ұлттық экономика министрі  экономика министрінің міндетін атқарушы
________________ Т. Сүлейменов ________________ Р. Дəленов
2018 жылғы «___» __________  2018 жылғы 12 наурыз 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 11 қаңтардағы №17 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 4 шілдедегі №285 бұйрығына 1-қосымша

«Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу жəне беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

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

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға құжаттар
топтамасы тапсырылған күннен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттар қабылданған күн мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне кірмейді;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін барынша жол берілетін күту уақыты – 15 (он бес) 

минут;
3) қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 

тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесі – бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын бере 

отырып, жазбаша келісу не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік

қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін көрсетіледі.
8. Мыналардың:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі - Заң) 5-бабына сəйкес демалыс 
жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі-жұма аралығында, сағат 13.00-ден 14:30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 17:30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз, кезек күту 
тəртібімен жер учаскесінің орналасқан орны бойынша көрсетіледі;

2) Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына жəне Занның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, жұмыс 
кестесіне сəйкес дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 
20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет жер учаскесінің орналасқан орны бойынша жеделдетіп қызмет 
көрсетусіз «электрондық кезек» тəртібімен көрсетіледі, «электрондық үкіметтің» www.egov.kz 
веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы электрондық кезекті броньдауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не өкілеттікті растайтын құжат бойынша
оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша өтініш;
2) жеке басты куəландыратын құжат (жеке басты сəйкестендіру үшін қажет етіледі);
3) бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасы.
Көрсетілетін қызметті беруші жəне Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері, егер, Қазақстан 

Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде 
ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу), дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы не дара кəсіпкер ретінде қызметінің бас-
талғаны туралы мəліметтер көрсетілетін қызметті беруші жəне Мемлекеттік корпорация жұмыс-
кері «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды: 
көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған кезде – құжаттардың қабылданған күні мен 

уақыты, құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, мемлекеттік қызметті көрсету 
нəтижесін алу мерзімі мен орны көрсетілген талон беріледі;

Мемлекеттік корпорацияға тапсырған кезде – көрсетілетін қызметті алушыға тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға дайын құжаттарды беру жеке 
басын куəландыратын құжат ұсынылған кезде (не оның өкіліне өкілеттігін растайтын құжат 
бойынша) қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі өткенге дейін бір 
тəуліктен кешіктірмей, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесінің Мемлекеттік корпорацияға 
жеткізілуін қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін 
оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін қызметті алу-
шы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның сұратуы бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының осы 
тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын бермеген жағдайда, 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз болып табылады:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті
 алу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің
(мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген
үкімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті алумен байланысты арнайы құқығынан айрылған болуы.
3-тарау. 

Орталық мемлекеттік органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне 
(немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (не-
месе) оның жұмыскерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Орталық мемлекеттік органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне 

(немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) 
оның жұмыскерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының 

мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) растайды. 
Шағымға жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі қол қояды.

Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда, шағым 
Мемлекеттік корпорация басшысының атына беріледі.

Қолма-қол, сол сияқты почтамен келіп түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда 
қабылданғанын оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) растайды.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында – оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), почталық 

мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен 

күні көрсетіледі. 
Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс 

орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондары бойынша алуға болады.
Шағым портал арқылы жіберілген кезде, көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» 

көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгі, қарау 
немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, орталық мемлекеттік органның немесе Мемлекеттік 
корпорацияның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап 
көрсетілетін қызметті алушыға почтамен, портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті 
берушінің, орталық мемлекеттік органның немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

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

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

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

4-тарау. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде Мемлекеттік корпорация арқылы 
көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын 

өзге де талаптар
13. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты бұзушылығы бар, денсаулығы 

нашар көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін құжаттарын қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы 
жүгіну жолымен Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыларға күту мен қажетті 
құжаттарды дайындау уақытында жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті 
құжаттардың тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған құжаттарды 
толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік шаралары қабылданады.

Мемлекеттік корпорацияның ғимараттары мүмкіндігі шектеулі адамдардың кіруіне арналған 
пандустары бар кіреберіспен жабдықталған болады.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.mcx.gov.kz интернет-ресурсында;
2) көрсетілетін қызметті берушінің www.mcx.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжай-
лары» – «Жергілікті атқарушы органдар» кіші бөлімінде;

3) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
16. Көрсетілетін қызметті алушының порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай бай-

ланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметті көрсетудің 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

17. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.

 «Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау» мемлекеттік
 көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

 Кімге:___________________________ басшысына
            мемлекеттік органның атауы
 Кімнен: _____________________________________
          жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 
 ________________________________________________
              жағдайда) не заңды тұлғаның толық атауы
 ________________________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнес сəйкестендіру нөмірі
______________________________________________
______________________________________________
жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің жеке 
________________________________________________
басын куəландыратын құжаттың деректемелері,
________________________________________________
байланыс телефоны (бар болса), тұрғылықты
________________________________________________
мекенжайы (заңды тұлғалар үшін) не тіркелген
________________________________________________
мекенжайы (жеке тұлғалар үшін)

Жер учаскеcінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындауға 
өтініш

Сізден__________________________________________________________________
_____________________________________________________________  орналасқан,
 (жер учаскесінің мекенжайы (орналасқан жері) ) 
_____________________________________________________негізінде____________
_____________________________,_______________________________________ үшін
            (құқық түрін көрсету)                  (жер учаскесінің нысаналы мақсаты)

берілген алаңы_______ гектар жер учаскесінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындап 
беруіңізді сұраймын.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

Өтініш беруші ____________________________________________
                                     (жеке тұлғаның не заңды тұлғаның 
________________________________________________________________________
              уəкілетті өкілінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)
20__ жылғы «___» _________ 

«Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
_____________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 

_____________________________________
əкесінің аты (бар болған жағдайда) 

____________________________________
не ұйымының атауы, мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
филиалының №_____ бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбауыңызға, атап айтқанда:

жоқ құжаттардың атауы: 
1) _________________________________________;
2) _________________________________________.
ұсынбауыңызға байланысты «Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін 

айқындау» мемлекеттік қызметін көрсетуге арналған құжаттарыңызды қабылдаудан бас 
тартады.

Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 (екі) данада жасалды
__________________________________________________________________
           (Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің тегі, аты, əкесінің аты 
  (бар болған жағдайда), қолы)
Телефоны (бар болса) ______________________________________________
Алдым: _____________________________________________________________
                          (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты
  (бар болған жағдайда), қолы)
20__жылғы «____» ______________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 3 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16719 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 19 ақпан              №79             Астана қаласы

«Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және 
пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылауды және 

қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органның және 
оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, 

сондай-ақ жануарлар дүниесiн қорғауды тiкелей жүзеге 
асыратын мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдар 

қызметкерлерiнiң айырым белгілері бар нысанды киiм 
(погонсыз) үлгiлерiн, киіп жүру қағидасын және онымен 

қамтамасыз ету нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2012 жылғы 25 сәуірдегі № 25-03/206 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес, 
БҰЙЫРАМЫН:

1. «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттiк 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкiлеттi органның жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесiн қорғауды тiкелей 
жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдар қызметкерлерiнiң айырым белгілері 
бар нысанды киiм (погонсыз) үлгiлерiн, киіп жүру қағидасын жəне онымен қамтамасыз ету 
нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 
жылғы 25 сəуірдегі № 25-03/206 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7685 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2012 жылғы 
23 тамыздағы № 540-545 (27618) сандарында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды 
тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым 
белгілері бар нысанды киім (погонсыз) үлгілерін, оны киіп жүру қағидаларын жəне онымен 
қамтамасыз ету нормаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайда-

лану саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган 
ведомствосының жəне оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ 
жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар 
жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім (погонсыз) үлгілері;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне 
пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті 
орган ведомствосының жəне оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, 
сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім (погонсыз) киіп жүру қағидалары;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пай-
далану саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті 
орган ведомствосының жəне оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарын, сондай-ақ 
жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар 
жұмыскерлерін айырым белгілері бар нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету норма-
лары бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдала-
ну саласындағы мемлекеттiк бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкiлеттi органның 
жəне оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесiн 
қорғауды тiкелей жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдар қызметкерлерiнiң 
айырым белгілері бар нысанды киiм (погонсыз) үлгiлерiнде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін қ орғауды 
тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым 
белгілері бар нысанды киім (погонсыз) үлгілері»;

1, 2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды 
тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым 
белгілері бар нысанды киім (погонсыз) үлгілері «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласынд ағы мемлекеттік 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдары үшін күнделікті жəне далалық нысанды киім 
белгіленген, олардың əрқайсысы қысқы жəне жазғы болып бөлінеді, ал жануарлар дүниесін 
қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың жұмыскерлері 
үшін күнделікті жəне далалық нысанды киім белгіленген, олардың əрқайсысы қысқы жəне 
жазғы болып бөлінеді.

3. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті органның ведомствосы жəне оның 
аумақтық бөлімшелері деп Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті жəне оның 
аумақтық бөлімшелері түсініледі.»;

1 жəне 3-тараулар алып тасталсын; 
198-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«198. Бəтеңке,  жоғарғы жағы: табиғи құрым былғары. Астары: табиғи астарлық былғары. 

Өкшені бекіту əдісі: желімдеу-тігу. Тұмсығы мен арты: күшейтілген термопластикалық мате-
риалдан жасалған. Қонышының биіктігі: 23-27 сантиметр. Тұтас биік қақпақшалы. Бауы бар.

Ескертпе:
Ерлер мен əйелдердің нысанды киімінің күнделікті костюмдерінің, плащының, пальтосының 

жə не арнайы (далалық) киімінің сол жағынан:
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті мен оның аумақтық бөлімшелерінің 

лауазымды адамдары үшін осы үлгілерге 14-қосымша ға сəйкес үлгі бойынша;
жануарлар дүниесін тікелей қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың жұмыскерлері үшін осы үлгілерге 16-қосымшаға сəйкес үлгі бойынша жең 
белгісі тігіледі.

Ерлер мен əйелдердің нысанды киімінің күнделікті костюмдері мен далалық киімінің сол 
жағынан:

Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті мен оның аумақтық бөлімшелерінің 
лауазымды адамдары үшін осы үлгілерге 1 7-қосымшаға сəйкес үлгі бойынша;

жануарлар дүниесін тікелей қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйым-
дардың жұмыскерлері үшін осы үлгілерге 19-қосымшаға сəйкес үлгі бойынша төсбелгі тағылады.

атына не орталық мемлекеттік орган басшысының атына жұмыс күндері осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почтамен, портал арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің 
немесе орталық мемлекеттік органның кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің, орталық мемлекеттік органның кеңсесінде шағымның 
қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оның тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) растайды. 
Шағымға жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі қол қояды.

Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда, шағым 
Мемлекеттік корпорация басшысының атына беріледі.

Қолма-қол, сол сияқты почтамен келіп түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда 
қабылданғанын оның тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) растайды.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында – оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), 

почталық мекенжайы;
2) заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен 

күні көрсетіледі.
Портал арқылы жүгінген кезде, шағымдану тəртібі туралы ақпаратты
Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондары бойынша
алуға болады.
Шағым портал арқылы жіберілген кезде, көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» 

көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгі, қарау 
немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, орталық мемлекеттік органның немесе Мемлекеттік 
корпорацияның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап 
көрсетілетін қызметті алушыға почтамен, портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті 
берушінің, орталық мемлекеттік органның немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

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

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

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

4-тарау. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде Мемлекеттік корпорация арқылы 
көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын 

өзге де талаптар
13. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты бұзушылығы бар, денсаулығы 

нашар көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін құжаттарын қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы 
жүгіну жолымен Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыларға күту мен қажетті 
құжаттарды дайындау уақытында жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті 
құжаттардың тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған құжаттарды 
толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік шаралары қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің жəне Мемлекеттік корпорацияның ғимараттары мүмкіндігі 
шектеулі адамдардың кіруіне арналған пандустары бар кіреберіспен жабдықталған болады.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.mcx.gov.kz интернет-ресурсында;
2) көрсетілетін қызметті берушінің www.mcx.gov.kz интернет-ресурсында
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметті
көрсету орындарының мекенжайлары» – «Жергілікті атқарушы органдар» кіші бөлімінде;
3) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
16. Көрсетілетін қызметті алушының порталдың «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан 

қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы мемлекеттік қызметті 
көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

17. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.

 «Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу жəне беру» мемлекеттік
 көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

 Кімге:___________________________ басшысына
 мемлекеттік органның атауы
 Кімнен: _____________________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 
 ________________________________________________
жағдайда) не заңды тұлғаның толық атауы
 ________________________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнес сəйкестендіру нөмірі
_________________________________________________
____________________________________________
жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің жеке 
________________________________________________
басын куəландыратын құжаттың деректемелері,
________________________________________________
байланыс телефоны (бар болса), тұрғылықты
 _______________________________________________
мекенжайы (заңды тұлғалар үшін) не тіркелген
_______________________________________________
мекенжайы (жеке тұлғалар үшін)

Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісуге өтініш

Бүлінген жерлерді қалпына 
келтіру жобасын əзірлеуші 
- тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда) немесе 

заңды тұлғаның толық атауы

Бүлінген жерлерді қалпына келтіру 
жобасын келісу туралы өтініш 

білдірушінің тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда) немесе 

заңды тұлғаның атауы

Бүлінген жерлерді 
қалпына келтіру 

жобасы-ның атауы

1 2 3

Кестенің жалғасы

Жер учаскесінің ме-
кенжайы (орналасқан 

жері)

Жер учаскесінің 
нысаналы мақсаты 
жəне алаңы, гектар

Бүлінген жерлерді 
қалпына келтіру жобасы 
даналарының саны

Жергілікті атқарушы 
органның шешімі, 
нөмірі жəне күні

4 5 6 7

Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасы мемлекет жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
немесе жер пайдалану құқығын берген кезде, жер учаскесінің сəйкестендіру сипаттамалары 
өзгерген жағдайда (қажеттісінің астын сызу) дайындалды.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

Күні 20__ жылғы «___» _____ Өтініш беруші_____________________________
     (жеке тұлғаның не заңды тұлғаның 
_________________________________________________________________
      уəкілетті өкілінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)
 

«Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу жəне беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
_____________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 

_____________________________________
əкесінің аты (бар болған жағдайда) 

____________________________________
не ұйымының атауы, мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
филиалының №_____ бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбауыңызға, атап айтқанда:

жоқ құжаттардың атауы: 
1) _________________________________________;
2) _________________________________________.
ұсынбауыңызға байланысты «Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу жəне 

беру» мемлекеттік қызметін көрсетуге арналған құжаттарыңызды қабылдаудан бас тартады.
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 (екі) данада жасалды
__________________________________________________________________
           (Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің тегі, аты, əкесінің аты 
  (бар болған жағдайда), қолы)
Телефоны (бар болса) ______________________________________________
Алдым: _____________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)
20__жылғы «____» ______________

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 11 қаңтардағы №17 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 4 шілдедегі №285 бұйрығына 2-қосымша

«Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың, 

облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

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

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасы тапсырылған күннен бастап  – күнтізбелік 

15 (он бес) күн, бұл ретте құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне 
кірмейді;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін барынша жол берілетін күту уақыты – 15 (он бес) 
минут;

3) қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесі – жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен 

бөлінбейтіндігін айқындау не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту ту-
ралы уəжді жауап.

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

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

заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке 
күндерінен басқа, жұмыс кестесіне сəйкес дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, түскі 
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электрондық кезек» тəртібімен жер 
учаскесінің орналасқан орны бойынша көрсетіледі, портал арқылы электрондық кезекті 
броньдауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не өкілеттігін растайтын құжат бойынша оның өкілі) 
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар 
тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бо-
йынша өтініш;

2) жеке басты куəландыратын құжат (жеке басты сəйкестендіру үшін);
3) жер учаскесіне сəйкестендіру құжатының көшірмесі.
Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу), дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы не дара кəсіпкер ретінде қызметінің 
басталғаны туралы мəліметтерді Мемлекеттік корпорация жұмыскері «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

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

Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері, егер, Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
келісімін алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру жеке басын
куəландыратын құжат ұсынылған кезде (не оның өкіліне өкілеттігін растайтын құжат бо-

йынша) қолхат негізінде жүзеге асырылады.
Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі өткенге дейін бір 

тəуліктен кешіктірмей, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесінің Мемлекеттік корпорацияға 
жеткізілуін қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік корпорация бір ай бойы нəтижені сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін 
оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін қызметті алу-
шы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның сұратуы бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының осы 
тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын бермеген жағдайда, 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз болып табылады:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу
үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс 

еместігінің анықталуы;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның 

негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байла-
нысты арнайы құқығынан айрылған болуы.

3-тарау. 
Орталық мемлекеттік органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне 
(немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (не-
месе) оның жұмыскерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Орталық мемлекеттік органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне 

(немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) 
оның жұмыскерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының 
атына не орталық мемлекеттік орган басшысының атына жұмыс күндері осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағым жазбаша нысанда почтамен, портал арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің 
немесе орталық мемлекеттік органның кеңсесі арқылы

қолма-қол беріледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің, орталық мемлекеттік органның кеңсесінде шағымның 

қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 

Ерлер мен əйелдердің нысанды киімінің күнделікті костюмдері мен далалық киімінің 
жағаларына петлицалар, ал жеңдеріне:

Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті мен оның аумақтық бөлімшелерінің 
лауазымды адамдары үшін осы үлгілерге 20-қосымшаға сəйкес үлгі бойынша;

жануарлар дүниесін тікелей қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың жұмыскерлері үшін осы үлгілерге 22-қосымшаға сəйкес үлгі бойынша мемлекеттік 
инспекторлардың санатына тиесілігін айқындайтын жең қондырмасы тігіледі, ол оң жəне 
сол жақ жеңнің сыртқы жағына жеңнің төменгі жиегінен 100 миллиметр қашықтықта тігіледі.

Фуражкаға, пилоткаға, кепкіге жəне қысқы құлақшынға алдыңғы жағының ортасынан осы 
үлгілерге 23-қосымшаға сəйкес кокарда бекітіледі.»;

1-қосымша алып тасталсын; 
2-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

2-қосымша»;
3-қосымша алып тасталсын;

4-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

4-қосымша»;
5-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

5-қосымша»;
11-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
 дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

11-қосымша»;
12-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

12-қосымша»;
13-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым бе лгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

13-қосымша»;
14-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

 «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

14-қосымша»;
16-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

16-қосымша»;
17-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалау ды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

17-қосымша»;
19-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

19-қосымша»;
20-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

20-қосымша»;
Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті органның жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының айырым белгілерінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының айырым белгілері»;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитетінің төрағасы – Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін 
қорғау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы.

                     Күнделікті

Петлицада:
- жоғарғы бөлігінде Комитеттің эмблемасы орналасқан;
- ортасымен ұзына бойына ою түрінде сутаж жібімен екі жолақ тартылған;
- ортасында алтын түстес етіп кестеленген өлшемі 18 миллиметр төрт жұлдыз орналасқан.
Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х70 миллиметр, алтын түстес төрт жолақты, тігілген.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитеті төрағасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне 
пайдалану саласындағы реттеу, бақылау жəне қадағалау мəселелерімен айналысатын орын-
басары – Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі бас мемлекеттік 
инспекторының орынбасары

                                           Күнделікті

Петлицада:
- жоғарғы бөлігінде Комитеттің эмблемасы орналасқан;
- ортасымен ұзына бойына ою түрінде сутаж жібімен екі жолақ тартылған;
- ортасында алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 15 миллиметр үш жұлдызша 

орналасқан.
Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х70 миллиметр, алтын түстес үш жолақты.
3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитетінің жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы реттеу, бақылау жəне қадағалау мəселелерімен айналысатын басқармасының 
басшысы, бас сарапшылары – Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі аға мемлекеттік инспекторы.

  Күнделікті

Петлицада:
- жоғарғы бөлігінде Комитеттің эмблемасы орналасқан;
- ортасымен ұзына бойына ою түрінде сутаж жібімен екі жолақ тартылған;
- ортасында алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 15 миллиметр екі жұлдызша 

орналасқан.
Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х60 миллиметр, алтын түстес екі жолақты.
4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитетінің жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы реттеу, бақылау жəне қадағалау мəселелерімен айналысатын сарапшылары – 
Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары.

  Күнделікті

Петлицада:
- жоғарғы бөлігінде Комитеттің эмблемасы орналасқан;
- ортасымен ұзына бойына ою түрінде сутаж жібімен екі жолақ тартылған;
- ортасында алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 15 миллиметр бір жұлдызша 

орналасқан.
Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х50 миллиметр, алтын түстес бір жолақты.
5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитетінің жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 
саласындағы реттеу, бақылау жəне қадағалау мəселелерімен айналысатын облыстық орман 
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі аумақтық инспекцияларының басшылары – тиісті 
облыстардың жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторлары.

  Күнделікті
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Петлицада:
- жоғарғы бөлігінде Комитеттің эмблемасы орналасқан;
- ортасымен ұзына бойына ою түрінде сутаж жібімен екі жолақ тартылған;
- ортасында алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 15 миллиметр екі жұлдызша 

орналасқан.
Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х60 миллиметр, алтын түстес екі жолақты.
6. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитетінің жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдала-
ну саласындағы реттеу, бақылау жəне қадағалау мəселелерімен айналысатын облыстық 
орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі аумақтық инспекциялары басшыларының 
орынбасарлары – тиісті облыстардың жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі бас мемлекеттік 
инспекторларының орынбасарлары.

   Күнделікті

Петлицада:
- жоғарғы бөлігінде Комитеттің эмблемасы орналасқан;
- ортасымен ұзына бойына ою түрінде сутаж жібімен екі жолақ тартылған;
- ортасында алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 15 миллиметр бір жұлдызша 

орналасқан.
Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х60 миллиметр, алтын түстес бір жолақты.
7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитеті облыстық орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекцияларының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы 
реттеу, бақылау жəне қадағалау мəселелерімен айналысатын бөлімдерінің басшылары – тиісті 
облыстардың жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі аға мемлекеттік инспекторлары.

  Күнделікті

Петлицада:
- жоғарғы бөлігінде Комитеттің эмблемасы орналасқан;
- ортасымен ұзына бойына сутаж жібімен екі жолақ ою тартылған;
- ортасында алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 12 миллиметр үш жұлдызша 

орналасқан.
Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х50 миллиметр, алтын түстес үш жолақты.
8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитеті облыстық орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекцияларының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы 
реттеу, бақылау жəне қадағалау мəселелерімен айналысатын мамандары – тиісті облыстардың 
жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары.

   Күнделікті

Петлицада:
- жоғарғы бөлігінде Комитеттің эмблемасы орналасқан;
- ортасымен ұзына бойына сутаж жібімен екі жолақ ою тартылған;
- ортасында алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 12 миллиметр екі жұлдызша 

орналасқан.
Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х40 миллиметр, алтын түстес екі жолақты.»;
22-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды 
тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым 
белгілері бар нысанды киім (погонсыз) үлгілеріне 

22-қосымша»;
Жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдар қызметкерлерінің айырым белгілерінде:
1, 2, 3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекеменің директоры.

  Күнделікті

Петлица қою жасыл барқыттан тiгiлген, петлицаның ортасымен ұзына бойына сутаж жібімен 
екі жолақ түсірілген, петлицада алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 15 миллиметр 
екі жұлдызша орналасқан.

Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х60 миллиметр, алтын түстес, тігілген.
2. Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекеме директорының орынбасары.

  Күнделікті

Петлица қою жасыл барқыттан тiгiлген, петлицаның ортасымен ұзына бойына сутаж жібімен 
екі жолақ түс ірілген, петлицада алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 15 миллиметр 
бір жұлдызша орналасқан.

Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х60 миллиметр, алтын түстес, тігілген.
3. Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мек еменің бас қорықшысы

Күнделікті

Петлица қою жасыл барқыттан тiгiлген, петлицаның ортасымен ұзына бойына сутаж жібімен 
бір жолақ түсірілген, петлицада алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 12 миллиметр 
төрт жұлдызша орналасқан.

Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х50 миллиметр, алтын түстес, тігілген.
4. Жануарлар дүниесін қорғау жөніндег і мемлекеттік мекеменің қорықшысы.

Күнделікті

Петлица қою жасыл барқыттан тiгiлген, петлицаның ортасымен ұзына бойына сутаж 
жібімен бір жолақ түсірілген, петлицада алтын түстес анодталған алюминийден өлшемі 12 
миллиметр үш жұлдызша орналасқан.

Жеңге тағылатын белгі, өлшемі 140х40 миллиметр, алтын түстес, тігілген.»;
23-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай 

редакцияда жазылсын:
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану 

саласындағы мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері бар нысанды киім 
(погонсыз) үлгілеріне 

23-қосымша»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдала-

ну саласындағы мемлекеттiк бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкiлеттi органның 
жəне оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесiн 
қорғауды тiкелей жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдар қызметкерлерiнiң айы-
рым белгілері бар нысанды киiм (погонсыз) үлгiлерiн киіп жүру қағидасында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды 
тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым 
белгілері бар нысанды киім (погонсыз) киіп жүру қағидалары»;

1, 2, 3, 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды 
тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерінің айырым белгілері 
бар нысанды киім (погонсыз) киіп жүру қағидалары «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды адамдары, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге 
асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың жұмыскерлері атқаратын лауазымына 
сəйкес өздері үшін белгіленген нысанды киімді киіп жүреді.

3. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық бөлім-
шелерінің лауазымды адамдары үшін, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге 
асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың жұмыскерлері үшін күнделікті жəне далалық 
нысанды киім белгіленген. Нысанды киім жазғы жəне қысқы болып бөлінеді.»;

4. Нысанды киім киіп жүру мынадай жағдайларда көзделеді:
1) күн сайын қызметтік міндеттерін орындау кезінде – күнделікті нысан;
2) далалық жағдайлардағы жұмыстармен байланысты қызметтік міндеттерін орындау жəне 

арнайы іс-шаралар жүргізу кезінде – арнайы (далалық) нысан.
5. Мынаған:
1) табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторлары болып табылмайтын 

адамдардың айырым белгілері бар нысанды киім киіп жүруіне;
2) нысанды киім заттарын, сондай-ақ нысанды жəне азаматтық киімді араластыруға;
3) белгіленбеген үлгілердегі айырым белгілері бар нысанды киім киіп жүруге жол 

берілмейді.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Пальтоның, плащтың, пиджактың, күнделікті пиджактың барлық түймелері түйме-

ленеді.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Күнделікті нысан галстукпен киіледі, ол көйлекке жоғарыдан үшінші жəне төртінші 
түймелердің аралығында қысқышпен бекітіледі.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Нысанды киімде Қазақстан Республикасының жоғары дəрежелі айырым белгілері, 

ордендер мен медальдар тағылады.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдала-

ну саласындағы мемлекеттiк бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкiлеттi органның 
жəне оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарын, сондай-ақ жануарлар дүниесiн 
қорғауды тiкелей жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдар қызметкерлерiн ай-
ырым белгілері бар нысанды киiммен (погонсыз) қамтамасыз ету нормаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарын, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды 
тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерін айырым 
белгілері бар нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету нормалары»;

1.1 жəне 1.2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1.1 Орман жəне аңшылық шаруашылығы комитеті мен оның аумақтық бөлімшелерінің 

лауазымды адамдарын айырым белгілері бар нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету 
нормалары

р/с
№

Заттардың атауы Өлшем бірлігі Саны Кию мерзімі, ай

1 2 3 4 5
Ерлерге арналған нысанды киім

Күнделікті
1 Күнделікті костюм:

пиджак;
шалбар

дана
дана

1
1

12
12

2 Жейде дана 2 12
3 Қысқа жеңді жейде дана 2 12
4 Галстук дана 1 12
5 Галстукқа арналған қысқыш дана 1 12
6 Туфли жұп 1 12
7 Белдік дана 1 24
8 Фуражка дана 1 24
9 Күрте (жылы) дана 1 24

10 Плащ дана 1 24
11 Пальто дана 1 24
12 Құлақшын дана 1 24
13 Бəтеңке жұп 1 24
14 Қысқа қонышты бəтеңке жұп 1 24

Далалық
1 Жазғы костюм дана 1 12
2 Қысқы костюм дана 1 12
3 Футболка дана 1 12
4 Водолазка дана 1 12
5 Жүннен тоқылған свитер дана 1 12
6 Белдік дана 1 12
7 Кепкі дана 1 12
8 Құлақшын дана 1 12
9 Бетперде-құлақшын дана 1 12

10 Кеудеше дана 1 12
11 Қысқа қонышты бəтеңке жұп 1 12
12 Қонышты бəтеңке жұп 1 12
13 Су кешетін (балықшыларға арналған) 

резеңке етік
жұп 1 12

Əйелдерге арналған нысанды киім
Күнделікті

1 Күнделікті костюм:
кеудеше;
юбка;
шалбар.

ДАНА
дана
дана

1
1
1

12
12
12

2 Блузка дана 2 12
3 Қысқа жеңді блузка дана 2 12
4 Галстук дана 1 12
5 Галстукқа арналған қысқыш дана 1 12
6 Туфли жұп 1 12
7 Жылы күрте дана 1 24
8 Плащ дана 1 36
9 Телпек дана 1 24

10 Етік жұп 1 24
11 Құлақшын дана 1 24

Далалық
1 Жазғы костюм дана 1 12
2 Қысқы костюм дана 1 12
3 Футболка дана 1 12
4 Водолазка дана 1 12
5 Свитер дана 2 12
6 Кепкі дана 1 12
7 Құлақшын дана 1 12
8 Бетперде - құлақшын дана 1 12
9 Кеудеше дана 1 12

10 Қысқа қонышты бəтеңке жұп 1 12
11 Қонышты бəтеңке жұп 1 12
12 Су кешетін (балықшыларға арналған) 

резеңке етік
жұп 1 12

1.2. Жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың қызметкерлерін айырым белгілері бар нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз 
ету нормалары

р/с
№

Заттардың атауы Өлшем бірлігі Саны Кию мерзімі, ай

1 2 3 4 5
Ерлерге арналған нысанды киім

Күнделікті
1. Күнделікті костюм:

пиджак;
шалбар

дана
дана

1
1

12
12

2 Жейде дана 2 12
3 Қысқа жеңді жейде дана 2 12
4 Галстук дана 1 12
5 Галстук қысқыш дана 1 12
6 Туфли жұп 1 12
7 Белдік дана 1 24
8 Фуражка дана 1 24
9 Күрте дана 1 24
10 Плащ дана 1 24
11 Құлақшын дана 1 24
12 Қысқа қонышты бəтіңке жұп 1 24

Далалық
1 Жазғы костюм дана 1 12
2 Қысқы костюм дана 1 12
3 Жүннен тоқылған жемпір дана 1 12
4 Водолазка дана 1 12
5 Футболка дана 1 12
6 Берцы бəтіңке жұп 2 12
7 Кепкі дана 1 12

Əйелдерге арналған нысанды киім
Күнделікті

1 Күнделікті костюм:
кеудеше;
юбка
шалбар

дана
дана
дана

1
1
1

12
12
12

2 Блузка дана 2 12
3 Қысқа жеңді блузка дана 2 12
4 Галстук дана 1 12
5 Галстук қысқыш дана 1 12
6 Пилотка дана 1 12
7 Туфли жұп 1 12
8 Күрте дана 1 24
9 Плащ дана 1 36
10 Етік жұп 1 24
11 Құлақшын дана 1 24

Далалық
1 Жазғы костюм дана 1 12
2 Қысқы костюм дана 1 12
3 Жемпір дана 1 12
4 Водолазка дана 1 12
5 Футболка дана 2 12
6 Берцы бəтіңке жұп 2 12
7 Кепкі дана 2 12

».
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне 

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

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

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын 
қамтамасыз етсін.

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

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

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары −
 Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі

Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
__________ Б.Сұлтанов
 2018 жылғы 19 ақпан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 5 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16511 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 13 наурыз              №110             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 

қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Б» 
корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрдің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрінің 2017 жылғы 4 сəуірдегі № 148 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15089 болып тіркелген, 2017 жылғы 19 мамырда Қазақстан 
Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Кадр жəне əкімшілік 
қамтамасыз ету департаменті заңнамада белгiленген тəртiппен:

1)  осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2)  осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен 

бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі баспа жəне электрондық 
түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің жауапты хатшысына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 13 наурыздағы  №110 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі  «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) 

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі (бұдан 

əрі – Əдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 
қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес əзірленді жəне 
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан əрі – «Б» корпусының қызметшілері) 
қызметін бағалау тəртібін айқындайды. 

2. Осы Əдістемеде пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) жеке жұмыс жоспары – «Б» корпусы қызметшісінің бағалану кезеңіне арналған ТНИ-ін 

көздейтін жəне тікелей басшысымен бірге жасалып, жоғары тұрған басшымен бекітілген құжат;
2) жоғары тұрған басшы – оған қатысты бағаланушы қызметшінің тікелей басшысы тікелей 

бағынысты болатын тұлға;
3) құзыреттер – нақты мемлекеттік лауазымда кəсіби қызметті тиімді атқару үшін қажетті 

білімнің, икемнің жəне дағдылардың жиынтығы;
4) мінез-құлық индикаторы – «Б» корпусы қызметшісінің мінез-құлық сипаттамасы мен 

құзыретінің байқалу деңгейі; 
5) түйінді нысаналы индикаторлар (бұдан əрі – ТНИ) – Министрліктің стратегиялық жоспа-

рына, саяси мемлекеттік қызметшінің меморандумына/ «А» корпусы қызметшісінің келісіміне 
сəйкес не «Б» корпусы қызметшісінің қызметінің ерекшелігін (процестік жұмысты қоспағанда) 
негізге ала отырып белгіленетін көрсеткіштер, оларға қол жеткізу олардың қызметінің 
тиімділігін растайды;

6) тікелей басшы – оған қатысты бағаланушы қызметші тікелей бағынысты болатын тұлға.
3. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың жұмысының 

тиімділігі мен сапасын айқындау үшін жүргізіледі.
4. Егер оның нақты лауазымда болу мерзімі, оның ішінде əлеуметтік демалыстан шыққаннан 

кейін немесе оқуды аяқтағаннан кейін үш айдан кем болса, сондай-ақ сынақ мерзімінде 
бағалау жүргізілмейді. 

Бағалау жүргізу кезінде еңбек демалысында, жалақысы сақталмайтын демалыста, уақытша 
еңбекке жарамсыздық кезеңінде, іссапарда немесе тағылымдамада болған, сондай-ақ қайта 
даярлауға, біліктілігін арттыруға жіберілген «Б» корпусы қызметшілері жұмысқа шыққаннан 
кейін 5 жұмыс күні ішінде бағалаудан өтеді. 

5. Бағалауды жүргізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындауға 
жəне мемлекеттік лауазымнан босатуға құқығы бар лауазымды адам (бұдан əрі - уəкілетті 
адам) персоналды басқару қызметі жұмыс органы болып табылатын Бағалау жөніндегі ко-
миссия (бұдан əрі - Комиссия) құрады. 

Комиссия құрамын уəкілетті адам айқындайды. Комиссия мүшелерінің саны кемінде 5 
адамды құрайды.

6. Бағалау екі жеке бағыт бойынша жүргізіледі:
1) ТНИ-ге қол жеткізуді бағалау;
2) «Б» корпусы қызметшілерінің құзыреттерін бағалау.
7. ТНИ орындалуын бағалау нəтижелері бонустар төлеу, көтермелеу, ротациялау, 

мемлекеттік лауазымдардан төмендету немесе босату үшін шешім қабылдауға негіз болып 
табылады. 

Құзыреттерді бағалау нəтижелері «Б» корпусы қызметшісінің қажетті құзыреттерін дамыту 
бойынша шешім қабылдауға негіз болып табылады. Бұл ретте, құзыреттерді бағалау нəтижелері 
бонустар төлеуге, көтермелеуге, ротациялауға, мемлекеттік лауазымдардан төмендетуге не-
месе босатуға əсер етпейді. 

8. Бағалауға байланысты құжаттар персоналды басқару қызметінде бағалау аяқталғаннан 
күннен бастап үш жыл бойы сақталады.

2-тарау. ТНИ анықтау тəртібі
9. ТНИ-ді тікелей басшы осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бағалау 

кезеңі басталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде жасалатын, «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшісінің жеке жұмыс жоспарында айқындайды. 

10. Тиісті ТНИ-і бар жеке жұмыс жоспары қалыптастырылғаннан кейін ол бекіту үшін жоғары 
тұрған басшының қарауына енгізіледі. 

11. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы Министрліктің бірінші басшысы болған 
жағдайда, жеке жұмыс жоспары осы лауазымды адаммен бекітіледі. 

12. ТНИ осы Əдістеменің 13-тармағында көрсетілген талаптарға сəйкес келмеген жағдайда 
жоғары тұрған басшы жеке жұмыс жоспарын пысықтауға қайтарады.

Жеке жұмыс жоспарын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу пысықтауға 
жолданған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. 

13. ТНИ:
1) нақты (күтілетін оң өзгерістер көрсетіле отырып, қол жеткізу қажет нəтиже анық 

белгіленеді);
2) өлшеуге болатын (ТНИ-ді өлшеу үшін нақты критерийлер белгіленеді);
3) қол жеткізуге болатын (ТНИ қолда бар ресурстарды, өкілеттіктер мен шектеулерді 

ескере отырып белгіленеді); 
4) уақытпен шектеулі (бағалатын кезең ішінде ТНИ-ге қол жеткізу мерзімі белгіленеді);
5) Министрліктің стратегиялық мақсатын, саяси қызметшінің меморандумын не «А» корпусы 

қызметшісінің келісімін іске асыруға бағытталған болып табылады.
14. ТНИ саны 5 құрайды. 
15. Жеке жұмыс жоспары персоналды басқару қызметінде сақталады.

3-тарау. ТНИ-ге қол жеткізуді бағалау тəртібі 
16. Жеке жұмыс жоспарында көзделген ТНИ қол жеткізуді бақылауды жүзеге асыру 

мақсатында тікелей басшы белгіленген ТНИ-ға қол жеткізуге тоқсан сайын мониторинг жүргізеді. 
Тоқсан сайынғы мониторинг қорытындысы бойынша тікелей басшы бағалауға жататын 

«Б» корпусы қызметшісіне ТНИ-ге қол жеткізу жəне сол үшін қажетті шаралар бойынша жаз-
баша ұсынымдар береді.

Жазбаша ұсынымдарды қоса алғанда, тоқсан сайынғы мониторинг қорытындысы есептік 
тоқсаннан кейінгі айдың 5 күнінен кешіктірілмей персоналды басқару қызметіне ұсынылады.

17. Бағалау жүргізу үшін «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы осы Əдістемеге 
2-қосымшаға сəйкес нысанда ТНИ бойынша бағалау парағын толтырады жəне оған қол қояды. 

18. Жеке жұмыс жоспарының іске асырылуын бағалау жеке жұмыс жоспары жасалған 
жыл қорытындысы бойынша ТНИ-ге қол жеткізуді бағалау негізінде мынадай тəртіппен 
жүзеге асырылады:

барлық ТНИ-ге қол жеткізілген кезде «өте жақсы» деген баға қойылады.
5 ТНИ-дің 4-уіне қол жеткізілген кезде «тиімді» деген баға қойылады.
5 ТНИ-дің 3-уіне қол жеткізілген кезде «қанағаттанарлық» деген баға қойылады.
5 ТНИ-дің 3-тен азына қол жеткізілген кезде «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.
ТНИ-ге қол жеткізу жеке жоспарда қарастырылған барлық көрсеткіштердің толық орын-

далуын көздейді.
19. Бағалау парағын тікелей басшы толтырғаннан кейін, ол жоғары тұрған басшының 

қарауына енгізіледі.
20. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы Министрліктің бірінші басшысы болған 

жағдайда бағалау парағы оның қарауына енгізіледі. 
21. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағын қарау қорытындысы бойынша жоғары 

тұрған басшы мына шешімдердің бірін қабылдайды:
1) бағалаумен келісу;
2) пысықтауға жіберу. 
22. Бағалау парағы ТНИ-ге қол жеткізуді растайтын фактілер жеткіліксіз не шынайы емес 

болған жағдайда пысықтауға жіберіледі. 
23. Бағалау парағын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу пысықтауға жіберген 

күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. 
24. Бағалау парағына жоғары тұрған басшы қол қойғаннан кейін персоналды басқару 

қызметі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.
4-тарау. Құзыреттерді бағалау тəртібі

25. Құзыреттерді бағалауды тікелей басшы жүргізеді, оның нəтижесі бойынша осы 
Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бағалау парағы толтырылады.

26. Бағалау парағын толтыру барысында осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес «Б» кор-
пусы мемлекеттік лауазымдар санаттары үшін көзделген əр құзырет бойынша мінез-құлық 
индикаторларының жиынтығын басшылыққа алу қажет. Бір құзырет бойынша мінез-құлық 
индикаторларының саны оннан аспайды.

27. Қызметші құзыретінің даму деңгейі бағалау кезеңінде оның қызметінде байқалған мінез-
құлық индикаторларының санымен мынадай тəртіпте айқындалады:

1) қызметшінің қызметінде белгілі бір құзыретпен көзделген мінез-құлық индикаторларының 
3/4 немесе одан көбі байқалған жағдайда «күтілген нəтижеге сəйкес» деген баға қойылады;

2) қызметшінің қызметі нақты құзырет үшін көзделген мінез-құлық индикаторларының 
3/4-нен кеміне сəйкес келмесе, аталған нақты құзырет бойынша «күтілген нəтижеге сəйкес 
емес» деген баға қойылады.

28. Бағалау парағына тікелей басшы қол қойғаннан кейін персоналды басқару қызметі 2 
жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына шығарады.

5-тарау. Бағалау нəтижелерін Комиссияның қарауы жəне бағалау нəтижесіне 
шағымдану

29. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасының келісімімен бағалау жүргізу 
кестесін қалыптастырады жəне бағалауды жүзеге асыратын адамдарды жеті жұмыс күн бұрын 
бағалауды жүргізу туралы хабардар етуді қамтамасыз етеді.

30. Комиссияның отырысы, егер оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды 
болып есептеледі.

31. Комиссияның жоқ мүшесін немесе төрағасын алмастыру комиссияны құру туралы 
бұйрыққа өзгерістер енгізу арқылы уəкілетті адамның шешімімен жүзеге асырылады.

32. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
33. Дауыс беру нəтижесі Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс 

саны тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
34. Комиссияның хатшысы персоналды басқару қызметінің қызметшісі болып табылады. 

Комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.
35. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасымен келісілген мерзімдерге сəйкес 

Комиссия отырысының өткізілуін қамтамасыз етеді.
36. Персоналды басқару қызметі Комиссияның отырысына мынадай құжаттарды ұсынады:
1) толтырылған бағалау парақтары;
2) осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес Комиссия отырысы хаттамасының жобасы.
37. Комиссия бағалау нəтижелерін қарайды жəне мына шешімдердің бірін қабылдайды:
1) бағалау нəтижелерін бекіту;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарау.
38. Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылданған жағдайда Комиссия 

бағалау нəтижесін түзетіп, оны хаттаманың «Бағалау нəтижелерін комиссияның түзетуі (бар 
болған жағдайда)» деген бағанында көрсетеді.

39. Бағалау нəтижелерін уəкілетті адам бекітеді жəне осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша тиісті хаттамада тіркеледі.

40. Персоналды басқару қызметі «Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен ол 
аяқталған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде таныстырады.

41. «Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша түрде 
жүргізіледі. Қызметші танысудан бас тартқан жағдайда, еркін нысандағы акт жасалып, оған 
персоналды басқару қызметі жəне Министрліктің басқа екі қызметшісі қол қояды.

42. «Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның қызметтік 
тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметі «Б» корпу-
сы қызметшісінің бағалау нəтижесін мемлекеттік органдардың интранет-порталы арқылы 
жолдайды.

43. «Б» корпусы қызметшісінің Комиссия шешіміне мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органда немесе оның аумақтық департаментінде шағымдануы шешім шыққан күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Шағымды қарау қорытындысы бойынша 
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган мына шешімдердің бірін қабылдайды:

1) Министрлікке Комиссия шешімін жойып, «Б» корпусы қызметшісін бағалау нəтижесін 
қайта қарауды ұсыну;

2) «Б» корпусы қызметшісін бағалау нəтижесін қайта қараусыз қалдыру.
44. «Б» корпусы қызметшісі бағалау нəтижелеріне сот тəртібінде шағымдануға құқылы.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 1-қосымша

Нысан
«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы 
___________________________________
                     (тегі, аты-жөні)
күні __________________________
қолы _________________________

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

__________________________________ жыл
(жеке жоспар жасалатын кезең)

 
Қызметшінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)):_________________
Қызметшінің лауазымы: _______________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:___________________________
 ____________________________________________________________________

р/с
№

ТНИ 
атауы 

Саяси қызметші 
меморандумының, «А» кор-
пусы қызметшісі келісімінің 
немесе мемлекеттік жоспар-
лау жүйесі құжатының қандай 
көрсеткішінен туындайды 

Өлшем 
бірлігі 

Жоспарлық 
мəні 

Қол жеткізу 
мерзімдері

Түпкілікті 
нəтиже*

* түйінді нысаналы индикаторға қол жеткізуден күтілетін оң өзгеріс

 Қызметші
___________________________
            (тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
                (тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 2-қосымша

Нысан
                «БЕКІТЕМІН»
         Жоғары тұрған басшы 
________________________________
                    (тегі, аты-жөні)
күні _________ ___________________
қолы _________________________

ТНИ бойынша бағалау парағы
 ____________________________________________________

(бағаланатын тұлғаның Т.А.Ə., лауазымы)
____________________________________

(бағаланатын кезең)

р/с
№

ТНИ атауы Өлшем
бірлігі

Жоспарлық 
мəні

Нақты 
мəні

Нəтижеге қол жеткізілді/
Нəтижеге қол жеткізілмеді

Бағалау нəтижесі __________________________________________________
                              (қанағаттанарлықсыз, қанағаттанарлық, тиімді, өте жақсы)

Қызметші
___________________________
              (тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
                (тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 3-қосымша

Нысан
Құзыреттер бойынша бағалау парағы 

_________________жыл
(бағаланатын жыл)

Бағаланушы қызметшінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда):____________________
Бағаланушы қызметшінің лауазымы: ____________________________________________

Бағаланушы қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
 __________________________________________________________________

р/с 
№ Құзырет атауы

Бағалау нəтижелері 
(күтілетін нəтижеге 
сəйкес келеді/

күтілетін нəтижеге 
сəйкес келмейді)

Қызметшіде байқалмаған мінез-
құлық индикаторларының ата-
уы («күтілетін нəтижеге сəйкес 
келмейді» бағасы берілген 

жағдайда)
1 Қызметті басқару
2 Ынтымақтастық 
3 Шешім қабылдау
4 Жеделділік 
5 Өзін-өзі дамыту 
6 Көрсетілетін қызметтерді 

тұтынушыға бағдарлану*
7 Көрсетілетін қызметтерді 

тұтынушыларды хабар-
дар ету*

8 Адалдық 
9 Жауаптылық 
10 Бастамашылдық 
11 Стреске төзімділік 

 *Лауазымдық міндеттері шеңберіне мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жатпай-
тын «Б» корпусының мемлекеттік қызметшілері «Көрсетілетін қызметтерді тұтынушыға 
бағдарлану» жəне «Көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларды хабарландыру» құзыреттері 
бойынша бағаланбайды. 

Қызметші
___________________________
              (тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
                (тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 4-қосымша

Құзыреттердің мінез-құлық индикаторлары

Құзыреттер 
атауы 

Мемлекеттік 
əкімшілік 

лауазымдар санаты 
Тиімді мінез-құлық 
индикаторлары 

Тиімсіз мінез-құлық ин-
дикаторлары

ҚЫЗМЕТТІ 
БАСҚАРУ

C-1; 
С-0-1. 

● Стратегиялық 
бағыттарға сəйкес 
нақты міндеттер қояды 
жəне тапсырмалар 
береді; 
● Алға қойылған 
міндеттерді бөлімшенің 
сапалы жəне уақтылы 
орындауына жағдай 
жасайды жəне ұжымды 
бағыттайды; 
● Бөлімше жұмысын 
басымдықтар қоя 
отырып тиімді 
ұйымдастырады. 

● Стратегиялық 
бағыттарға сүйене оты-
рып, нақты міндеттер 
мен тапсырмалар 
қалыптастыруға 
қабілетсіз;  
● Алға қойылған 
міндеттердің сапалы 
жəне уақтылы орын-
далуына жағдай жаса-
майды жəне ұжымды 
бағыттамайды; 
● Бөлімше жұмысын 
тиімсіз ұйымдастырады, 
басымдықтарды 
ескермейді.

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Бөлімше қызметін 
жоспарлау мен 
қамтамасыз ету үшін 
қажетті ақпаратты 
жинақтап, талдайды 
жəне басшылыққа 
енгізеді;
● Сеніп тапсырылған 
ұжымның жұмысын 
жоспарлайды жəне 
ұйымдастырады, 
олардың жоспарланған 
нəтижелерге 
қол жеткізуіне 
жəрдемдеседі; 
● Алға қойылған 
міндеттерді 
орындаудағы 
жұмыскерлер қызметін 
бақылайды;
● Бөлімше жұмысының 
нəтижелілігін жəне 
са па сын қамтамасыз 
етеді.

● Бөлімше қызметін жос-
парлау мен қамтамасыз 
ету үшін қажетті 
ақпаратты жинақтап, тал-
дауды жəне басшылыққа 
енгізуді жүзеге асыр-
майды; 
● Сеніп тапсырылған 
ұжымның жұмысын 
жоспарламайды жəне 
ұйымдастырмайды, 
олардың жоспарланған 
нəтижелерге 
қол жеткізуіне 
жəрдемдеспейді;  
● Алға қойылған 
міндеттерді орындаудағы 
жұмыскерлер қызметін 
бақыламайды; 
● Бөлімше жұмысының 
нəтижелілігін жəне сапа-
сын қамтамасыз етпейді. 

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Тапсырмаларды 
маңыздылығы ретімен 
басымдықтар бойынша 
қояды;
● Сапалы құжаттар 
дайындайды жəне 
басшылыққа енгізеді.;
● Шектеулі уақыт 
жағдайында жұмыс 
істей алады; 
● Белгіленген 
мерзімдерді сақтайды. 

● Тапсырмаларды 
жүйесіз орындайды;  
● Сапасыз құжаттар 
əзірлейді; 
● Жедел жұмыс 
істемейді; 
● Мерзімдердің 
бұзылуына жол береді.

ЫНТЫ-
МАҚТАСТЫҚ

C-1; 
С-0-1. 

● Құзыреті шегінде 
жұмыскерлерді 
мемлекеттік органдар-
мен жəне ұйымдармен 
өзара тиімді іс-қимыл 
жүргізуге бағдарлайды; 
● Қойылған міндеттер-
ге қол жеткізу үшін 
əрбір жұмыскердің 
əлеуетін пайдаланады; 
Басқа бөлімшелермен 
бірлесіп, жоспарлар-
ды іске асырады жəне 
ортақ нəтижелерге қол 
жеткізеді. 

● Құзыреті шегінде 
жұмыскерлерді 
мемлекеттік органдармен 
жəне ұйымдармен өзара 
тиімді іс-қимыл жүргізуге 
бағдарламайды;  
● Қойылған міндеттерге 
қол жеткізу үшін жеке-
леген жұмыскерлердің 
əлеуетін пайдаланады;  
● Басқа бөлімшелермен 
бірлесіп, жоспарлар-
ды іске асыруға жəне 
ортақ нəтижелерге қол 
жеткізуге қабілетсіз. 

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Ұжымда сенімді 
қарым-қатынас ор-
натады; 
● Бөлімшенің қоғаммен 
тиімді жұмысын 
ұйымдастыру бойынша 
ұсыныстар енгізеді; 
● Жұмысты 
бірлесіп атқару 
үшін əріптестерімен 
тəжірибесімен жəне 
білімімен бөліседі; 
● Əрбір адамның 
нəтижелерге қол 
жетуізуге қосқан үлесін 
анықтайды. 

● Жұмыскерлер арасын-
да өзара сенімсіз қарым-
қатынас тудырады; 
● Бөлімшенің қоғаммен 
тиімді жұмысын 
ұйымдастыру бойынша 
ұсыныстар енгізбейді; 
● Жұмысты 
бірлесіп атқару 
үшін əріптестерімен 
тəжірибесімен жəне 
білімімен бөліспейді; 
● Бағынысты 
адамдардың нəтижелерге 
қол жеткізуге қосқан 
үлесін анықтамайды. 

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Ұжымның жұмысына 
үлесін қосады жəне 
қажет болған жағдайда, 
түсіндірме үшін 
өзінен тəжірибелірек 
əріптестеріне жүгінеді;  
● Əріптестерімен жəне 
мемлекеттік орган-
дар мен ұйымдардың 
өкілдерімен өзара 
іс-қимылдарды да-
мытады;  
● Пікірлер алмасады 
жəне талқыланғанды 
ескере отырып, тап-
сырмаларды орын-
дайды.

● Жұмыста өзінен 
тəжірибелірек 
əріптестерінен көмек 
сұрауға жүгінбей, тұйық 
позиция ұстанады;  
● Əріптестерімен жəне 
түрлі мемлекеттік орган-
дар мен ұйымдардың 
өкілдерімен өзара іс-
қимыл жүргізбейді;  
● Міндеттерді 
əріптестерімен 
талқылауға тырыспайды.

ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАУ

C-1; 
С-0-1.

● Міндеттерді дұрыс 
бөле алады;  
● Шешім қабылдау 
кезінде ықтимал 
тəуекелдер туралы 
хабардар етеді;  
● Шешім қабылдау 
кезінде баламалы 
нұсқалар ұсынады; 
● Бірізді жəне 
тиімді шешімдер 
қабылдайды;  
● Өз тəжірибесіне, 
осы үшін маңызы бар 
басқа да мəліметтерге 
негізделген шешімдар 
қабылдайды.

● Бөлімшеде міндеттерді 
дəл бөлуге қабілетсіз; 
● Ықтимал тəуекелдер 
туралы хабардар етпейді; 
● Шешім қабылдау 
кезінде баламалы 
нұсқалар ұсынбайды;  
● Бірізді емес жəне 
тиімсіз шешімдер 
қабылдайды;  
● Шешім қабылдау 
кезінде тек өз тəжірибесі 
мен пікіріне ғана жүгінеді.  
● 

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3.

● Бөлімше қызметін 
ұйымдастыру кезінде 
тапсырмаларды дұрыс 
бөледі;  
● Шешім қабылдау 
үшін қажетті 
ақпарат жинауды 
ұйымдастырады;  
● Шешім қабылдау 
кезінде тəсілдемелерді 
ұжыммен талқылайды;  
● Əртүрлі көздерден 
алынған деректерді 
ескере отырып, 
ықтимал тəуекелдерді 
талдайды жəне бол-
жамдайды; 
● Ықтимал тəуекелдер 
мен салдарларды еске-
ре отырып, құзыреті 
шегінде шешім 
қабылдайды. 

● Бөлімше қызметін 
ұйымдастыру кезінде 
тапсырмаларды бөле 
алмайды;  
● Шешім қабылдау үшін 
қажетті ақпарат іздеумен 
сирек айналысады;  
● Шешім қабылдау 
кезінде тəсілдемелерді 
ұжыммен талқылаудан 
бас тартады жəне 
басқалардың пікірін 
ескермейді;  
● Ықтимал тəуекелдерді 
талдамайды жəне бол-
жамайды немесе əртүрлі 
көздерден алынған 
деректерді ескермейді; 
● Шешім қабылдау 
кезінде ықтимал 
тəуекелдер мен салдар-
ларды ескермейді.

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған 
жолында көрсетілген 
адамдарды 
қоспағанда.

● Қажетті ақпаратты 
таба алады;  
● Ықтимал 
тəуекелдерді ескере 
отырып, міндеттерді 
шешудің бірнеше 
нұсқасын ұсынады;  
● Өз пікірін негіздей 
отырып білдіреді. 

● Қажетті ақпаратты таба 
алмайды;  
● Міндеттерді шешудің 
баламалы нұсқаларын 
ұсынбайды не ықтимал 
тəуекелдерді ескермейді;  
● Негізделмеген пікір 
білдіреді.

КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ 
ТҰТЫНУШЫҒА 
БАҒДАРЛАНУ

C-1; 
С-0-1.

● Стратегиялық 
мақсаттар мен 
басымдықтарға 
сүйене отырып, нақты 
міндеттер қояды;  
● Қызмет көрсетудің 
тиімді құралдарын 
біледі;  
● Көрсетілетін 
қызметтердің 
қолжетімділігін 
қамтамасыз етеді;  
● Тұтынушылардың 
қанағаттанушылығына 
мониторинг жүргізеді 
жəне қызмет көрсетуді 
жетілдіру шараларын 
əзірлейді. 

● Стратегиялық 
мақсаттар мен 
басымдықтарды ескер-
мей, анық емес міндеттер 
қояды;  
● Қызмет көрсету 
құралдары туралы 
үстіртін біледі;  
● Көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің 
қолжетімділігін 
қамтамасыз етпейді;  
● Тұтынушылардың 
қанағаттанушылығына 
мониторинг жүргізбейді 
жəне қызмет көрсетуді 
жетілдіру шараларын 
əзірлемейді. 

C-2 
(департамент 
директорының 
орынбасары); 
C-3 
(басқарма 
басшысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 
(бөлім 
басшысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Сапалы 
қызмет көрсету 
жөніндегі жұмысты 
ұйымдастырады 
жəне туындайтын 
мəселелерді шешеді;  
● Кері байланы-
сты қамтамасыз 
ету мақсатында 
қанағаттанушылық 
дейгейін анықтауға 
жағдай жасайды;  
● Қызмет көрсету са-
пасын бақылайды, 
сондай-ақ оны өзі үлгі 
бола отырып көрсетеді.

● Сапалы қызмет көрсету 
жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыруға жəне 
туындайтын мəселелерді 
шешуге қабілетсіздік 
танытады;  
● Кері байланы-
сты қамтамасыз 
ету мақсатында 
қанағаттанушылық 
дейгейін анықтауға 
жағдай жасамайды;  
● Қызмет көрсету 
сапасының төмен бо-
луына жол береді, 
немқұрайдылық таны-
тады. 

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған 
жолында 
көрсетілген адамдар-
ды қоспағанда.

● Сыпайы жəне 
тілектестікпен қызмет 
көрсетеді;  
● Көрсетілген 
қызметтер сапасына 
қанағаттанушылық 
деңгейін талдайды 
жəне оларды жетілдіру 
бойынша ұсыныстар 
енгізеді;  
● Қызмет көрсету сапа-
сын жақсарту бойынша 
ұсыныстар енгізеді.

● Көрсетілетін қызметті 
алушыға дөрекі жəне 
немқұрайлы қатынас 
жасайды; 
● Тұтынушының 
проб лемалары мен 
мəселелеріне мəн 
бермейді; 
● Қызмет көрсету сапа-
сын жақсарту бойынша 
бастамалары жоқ.  
● 
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(Соңы. Басы 20-бетте) 

(Жалғасы 22-бетте) 

КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ 
ТҰТЫНУШЫНЫ 
ХАБАРДАР 
ЕТУ

C-1; 
С-0-1.

● Ұжымға 
тұтынушыларды 
көрсетілетін қызметтер 
туралы хабардар ету 
қажет екендігін үнемі 
түсіндіріп отырады; 
● Тұтынушыларды 
көрсетілетін қызметтер 
туралы хабардар 
етудің тиімді жүйесін 
қалыптастырады.

● Ұжымға 
тұтынушыларды 
көрсетілетін қызметтер 
туралы хабардар 
ету қажет екендігін 
түсіндірмейді; 
● Тұтынушыларды 
көрсетілетін қызметтер 
туралы хабардар 
етудің тиімсіз жүйесін 
қалыптастырады.

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Бағыныстыларын 
көрсетілетін 
қызметтерді 
тұтынушыларды 
қолжетімді хабардар 
етуге бағдарлайды; 
● Тұтынушының на-
зарына ақпаратты 
құрметпен жəне 
тілектестікпен 
жеткізеді; 
● Көрсетілетін 
қызметтерді 
тұтынушылардың 
пікірін құрметтейді.  

● Көрсетілетін 
қызметтерді 
тұтынушыларды ха-
бардар ету бойынша 
бағыныстыларымен 
жұмыс жүргізбейді; 
● Тұтынушының назары-
на ақпаратты жеткізбейді 
немесе мұны немқұрайлы 
жəне жақтырмай 
жеткізеді; 
● Көрсетілетін 
қызметтерді 
тұтынушылардың пікірін 
елемейді.

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5.
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Көрсетілетін қыз мет-
терді тұтынушыларды 
хабардар етудің тиімді 
тəсілдерін пайдала-
нады; 
● Тұтынушының наза-
рына ақпаратты ау-
ызша жəне жазбаша 
нысанда қолжетімді 
жеткізеді; 
● Көрсетілетін 
қызметтер туралы 
ақпаратты уақтылы 
қабылдай жəне жібере 
алады.

● Көрсетілетін 
қызметтерді 
тұтынушыларды ха-
бардар етудің тиімсіз 
тəсілдерін қолданады; 
● Тұтынушының наза-
рына ақпаратты ауызша 
нысанда да, жазбаша ны-
санда да жеткізбейді не 
түсініксіз жеткізеді; 
● Көрсетілетін қызметтер 
туралы ақпаратты 
уақтылы қабылдай жəне 
жібере алмайды.

ЖЕДЕЛДІЛІК C-1; 
С-0-1. 

● Ұжымның назарына 
жаңа басымдықтарды 
уақтылы жеткізеді;  
● Өзгерістерге уақтылы 
ден қою үшін тиімді ша-
ралар əзірлейді;  
● Ішкі жəне сыртқы 
өзгерістер кезінде 
бөлімшені тиімді 
басқарады жəне 
нəтижеге қол жеткізеді;  
● Жұмыстағы жаңа 
тəсілдемелерді тал-
дайды жəне олар бо-
йынша басшылыққа 
ұсыныстар енгізеді. 

● Ұжымның назарына 
жаңа басымдықтарды 
жеткізбейді немесе 
оларды мерзімнен кеш 
жеткізеді;  
● Өзгерістерге уақтылы 
ден қою үшін шара-
лар əзірлемейді не-
месе тиімсіз шаралар 
əзірлейді; 
● Ішкі жəне сыртқы 
өзгерістер кезінде 
бөлімшені тиімсіз 
басқарады жəне 
нəтижелерге қол 
жеткізбейді;  
● Жұмыстағы жаңа 
тəсілдемелерді тал-
дамайды жəне олар 
бойынша басшылыққа 
ұсыныстар енгізбейді. 

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Жұмыстағы жаңа 
тəсілдемелерді 
қарастырады 
жəне олар бойын-
ша басшылыққа 
ұсыныстар енгізеді;  
● Болып жатқан 
өзгерістерге талдау 
жүргізеді жəне жұ-
мысты жақсарту бо-
йынша уақтылы шара-
лар қабылдайды; 
● Өзгерістерге қалай 
дұрыс ден қою ке-
рек екеніне өзі үлгі 
көрсетеді.  

● Жұмыстағы жаңа 
тəсілдемелерді 
қарастырмайды 
жəне олар бойынша 
басшылыққа ұсыныстар 
енгізбейді;  
● Болып жатқан 
өзгерістерге тал-
дау жүргізбейді жəне 
жұмысты жақсарту 
бойынша шаралар 
қабылдамайды; 
● Болып жатқан жəне 
күтілмеген өзгерістер 
кезінде өзін-өзі ұстай 
алмайды. 

C-2; *
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Жұмысты жақсарту 
бойынша ұсыныстар 
енгізеді; 
● Оларды енгізудің 
жаңа тəсілдемелері 
мен тəсілдерін 
зерделейді;  
● Өзгеріс 
жағдайларында өзін-өзі 
ұстай алады;  
● Өзгеріс жағдай-
ларына тез 
бейімделеді. 

● Жұмыстың қолда бар 
рəсімдері мен əдістерін 
ұстанады; 
● Оларды енгізудің 
жаңа тəсілдемелері мен 
тəсілдерін зерделемейді; 
● Өзгеріс жағдайларында 
өзін-өзі ұстай алмайды; 
● Өзгеріс жағдайларына 
бейімделмейді немесе 
ұзақ бейімделеді.

ӨЗІН-ӨЗІ 
ДАМЫТУ

C-1; 
С-0-1. 

● Перспективалы 
жұмыскерлерді 
анықтайды жəне олар-
ды ілгерілету бойынша 
ұсыныстар енгізеді.  
● Жұмыскерлерді да-
мыту бойынша жүйелі 
шаралар қабылдайды;  
● Əріптестерімен 
жинақталған 
тəжірибесімен, 
білімімен бөліседі, 
сондай-ақ, олардың 
даму деңгейін 
анықтайды;  
● Өзін-өзі дамытуға 
ұмтылуға өзі үлгі 
көрсетеді.

● Перспективалы 
жұмыскерлерді 
анықтамайды жəне олар-
ды ілгерілету бастамасын 
көтермейді; 
● Жұмыскерлерді да-
мыту бойынша шара-
лар қабылдамайды не-
месе жүйесіз шаралар 
қабылдайды;  
● Əріптестерімен 
жинақталған 
тəжірибесімен, білімімен 
бөліспейді, сондай-ақ, 
олардың даму деңгейіне 
бейжай қарайды;  
● Өзін-өзі дамытуға көңіл 
бөлмейді жəне оның 
маңызды екендігіне өзі 
үлгі көрсетпейді. 

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Бағыныстыларының 
құзыреттер деңгейін 
арттыру бойынша іс-
шаралар ұсынады;  
● Нəтижеге қол 
жеткізу мақсатында 
өз құзыреттерін да-
мытады жəне оларды 
бағыныстыларында 
дамыту үшін шаралар 
қабылдайды;  
● Бағыныстыларымен 
олардың құзыреттерін, 
оның ішінде дамуды 
қажет ететін құзы-
реттерін талқылайды. 

● Бағыныстыларының 
құзыреттер деңгейін 
арттыруға қызығушылық 
танытпайды;  
● Нəтижеге қол жеткізу 
үшін қажет болса да, 
өзін де дамытпай-
ды, бағыныстыларын 
құзыреттерін дамытуға 
бағдарламайды;  
● Бағыныстыларымен 
олардың құзыреттерін 
талқыламайды.

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Жаңа білім мен 
технологияларға 
қызығушылық таны-
тады;  
● Өзін-өзі дамытуға 
ұмтылады, жаңа 
ақпарат пен оны 
қолдану тəсілдерін 
ізденеді;  
● Практикада оның 
тиімділігін арттыра-
тын жаңа дағдыларды 
қолданады. 

● Жаңа білім мен 
технологияларға 
қызығушылық таныт-
пайды;  
● Дамымайды, жаңа 
ақпарат пен оны қолдану 
тəсілдеріне бейжай 
қарайды;  
● Өзінде бар 
дағдылармен шектеледі.

ПАРАСАТ-
ТЫЛЫҚ

C-1; 
С-0-1.

● Жұмыскерлердің 
əдеп нормалары 
мен стандарттарын 
сақтауын қамтамасыз 
етеді;  
● Ұжымда мемлекеттік 
қызметтің əдеп нор-
малары мен стандарт-
тарын ұстану сезімін 
дамытады;  
● Басқалардың 
жетістіктерін мойын-
дайды, əріптестерінің 
намысы мен абырой-
ына нұқсан келтіретін 
олардың жеке жəне 
кəсіби қасиеттерін 
талқылаудан тарты-
нады; 
● Əдеп нормаларының 
бұзылғанын анықтайды 
жəне оған ден қояды;  
● Бейтараптық, əділдік, 
риясыздық, сондай-ақ, 
жеке тұлғаның намы-
сы мен абыройына 
құрмет танытушылық 
көрсете отырып, 
бағыныстылары үшін 
əдепті мінез-құлық 
үлгісі болады. 
● Өз бөлімшесінің 
жұмыс практика-
сына ашықтыққа, 
объективтілікке жəне 
əділдікке бағытталған 
əдеп нормалары мен 
құндылықтарын инте-
грациялайды. 

● Жұмыскерлердің əдеп 
нормалары мен стан-
дарттарын сақтауын 
қамтамасыз етпейді;  
● Мемлекеттік қызмет 
құндылықтарын ұстану 
əркімнің жеке ісі деп 
есептейді; 
● Басқалардың 
жетістіктерін мойында-
майды, əріптестерінің 
намысы мен абырой-
ына нұқсан келтіретін 
олардың жеке жəне 
кəсіби қасиеттерін 
талқылауға жол береді; 
● Əдеп нормаларының 
бұзылғанына шара 
қабылдамайды; 
● Субъективтілік, 
пайдакүнемдік, сондай-
ақ, жеке тұлғаның на-
мысы мен абыройына 
құрмет танытпаушылық 
көрсете отырып, өзін 
əдепсіз ұстайды;  
● Өз бөлімшесінің 
жұмыс практикасы-
на əдеп нормалары 
мен құндылықтарын 
енгізбейді жəне жұмыста 
ашықтықты, объектілік 
пен əділдікті қамтамасыз 
етпейді.

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Қабылданған 
стандарттар мен 
нормалардың, тыйым-
дар мен шектеулердің 
сақталуын бақылайды;  
● Ұжым мүддесін өз 
мүддесінен жоғары 
қояды;  
● Жұмыста 
табандылық танытады;  
● Ұжымда сенім мен 
сыйластық ахуалын 
қалыптастырады;  
● Бағыныстыларының 
іс-қимылдарында 
ашықтық пен əділет-
тілік қағидаттарының 
сақталуын қамтамасыз 
етеді;  
● Бейтараптық, əділдік, 
риясыздық, сондай-ақ, 
жеке тұлғаның намы-
сы мен абыройына 
құрмет танытушылық 
көрсете отырып, 
бағыныстылары үшін 
əдепті мінез-құлық 
үлгісі болады.

● Ұжымда қабылданған 
стандарттар мен 
нормалардың, тыйым-
дар мен шектеулердің 
сақталмауына жол 
береді; 
● Өз мүддесін ұжым 
мүддесінен жоғары 
қояды;  
● Жұмыста табандылық 
танытпайды;  
● Ұжымда сенім мен 
сыйластық ахуалын 
қалыптастырмайды;  
● Бағыныстыларының 
іс-қимылдарында 
ашықтық пен əділеттілік 
қағидаттарының 
сақталуын қамтамасыз 
етпейді. 
● 

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Белгіленген əдеп 
нормалары мен стан-
дарттарын сақтайды;  
● Өз жұмысын адал 
орындайды;  
● Өзін адал, 
қарапайым, əділ 
ұстайды жəне 
басқаларға сыпайылық 
пен биязылық таны-
тады. 

● Əдеп нормалары мен 
стандарттарына қайшы 
келетін мінез-құлық та-
нытады;  
● Өз жұмысын орындау 
кезінде салақтық та-
нытады;  
● Өзін адал ұстамайды, 
шамданған жəне 
біржақты ұстайды жəне 
басқаларға дөрекілік 
жəне тəкаппарлық та-
нытады.

СТРЕССКЕ 
ОРНЫҚТЫЛЫҚ

C-1; 
С-0-1. 

● Сынға ұстамды ден 
қояды жəне ол негізді 
болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою 
бойынша шаралар 
қабылдайды.

● Сынға ұстамды 
ден қоймайды жəне 
кемшіліктерді жою 
бойынша шаралар 
қабылдамайды.

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2; С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1; C-R-2;  C-R-3. 

● Сынға ұстамды ден 
қояды жəне ол негізді 
болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою 
бойынша шаралар 
қабылдайды.

● Сынға ұстамды 
ден қоймайды жəне 
кемшіліктерді жою 
бойынша шаралар 
қабылдамайды.

C-2; *   C-3; *   C-4;
C-5;
С-0-4; *
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Сынға ұстамды ден 
қояды жəне ол негізді 
болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою 
бойынша шаралар 
қабылдайды.

● Сынға ұстамды 
ден қоймайды жəне 
кемшіліктерді жою 
бойынша шаралар 
қабылдамайды.

ЖАУАПТЫЛЫҚ C-1; 
С-0-1. 

● Құрылымдық 
бөлімше қызметінің 
ұйымдастырылуы 
үшін жеке жауаптылық 
қабылдайды. 

● Құрылымдық 
бөлімше қызметінің 
ұйымдастырылуы үшін 
жауаптылықты басқа 
лауазымды тұлғаларға 
аударады.

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім 
басшысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Құрылымдық 
бөлімше қызметінің 
ұйымдастырылуы 
үшін жеке жауаптылық 
қабылдайды. 

● Құрылымдық 
бөлімше қызметінің 
ұйымдастырылуы үшін 
жауаптылықты басқа 
лауазымды тұлғаларға 
аударады. 

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Өз іс-қимылдары 
мен нəтижелер 
үшін жауаптылық 
қабылдайды.

● Өз іс-қимылдары 
мен нəтижелер 
үшін жауаптылықты 
басқаларға аударады.

БАСТАМА-
ШЫЛДЫҚ

C-1; 
С-0-1. 

● Қызмет тиімділігін 
арттыруға бағытталған 
инновациялық 
тəсілдемелер 
мен шешімдерді 
қарастырады жəне 
оларды енгізу бойынша 
ұсыныстар əзірлейді.

● Қызмет тиімділігін 
арттыруға бағытталған 
инновациялық 
тəсілдемелер 
мен шешімдерді 
қарастырмайды жəне 
оларды енгізу бойынша 
ұсыныстар əзірлемейді.

C-2 (департамент 
директорының орын-
басары); 
C-3 (басқарма бас-
шысы);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); 
C-R-1;
C-R-2; 
C-R-3. 

● Қызмет тиімділігін 
арттыруға бағытталған 
инновациялық 
тəсілдемелер мен 
шешімдерді талдайды 
жəне оларды енгізу 
бойынша ұсыныстар 
енгізеді.

● Инновациялық 
тəсілдемелер мен 
шешімдерді талдамай-
ды жəне оларды енгізу 
бойынша ұсыныстар 
енгізбейді.

C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 
* Осы бағанның 
жоғары тұрған жолын-
да көрсетілген адам-
дарды қоспағанда.

● Идеялар мен 
ұсыныстар əзірлейді 
жəне ұсынады 
жəне өзінің негізгі 
міндеттерінен басқа 
қосымша жұмыс орын-
дайды.

● Идеялар мен 
ұсыныстар əзірлемейді 
жəне ұсынбайды 
жəне өзінің негізгі 
міндеттерінен басқа 
қосымша жұмыс орын-
дамайды.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік əдістемесіне 5-қосымша

Нысан
                     «БЕКІТЕМІН»
                   Лауазымды тұлға 
________________________________
                      (тегі, аты-жөні)
 күні ____________________________
қолы _________________________

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
 ____________________________________________________________________
     (мемлекеттік органның атауы)
 _________________________________________________________________
            (бағалау мерзімі: жыл)

Бағалау нəтижелері

Р/с 
№ 

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

Бағалау нəтижелері ту-
ралы мəліметтер

Бағалау нəтижелерін 
(бар болса) 
Комиссияның түзетуі 

Комиссияның 
ұсынымдары

1.
2.

 Комиссия қорытындысы:
 _________________________________________________________________
 Тексерілді:
 Комиссияның хатшысы: ___________________________ Күні: __________
  (тегі, аты-жөні, қолы)
 Комиссияның төрағасы: ____________________________ Күні: _________
  (тегі, аты-жөні, қолы)
 Комиссияның мүшесі: _____________________________ Күні: __________
  (тегі, аты-жөні, қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 27 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16657 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 22 ақпан             №84           Астана қаласы 

Ауыл шаруашылығы техникасын жасауда 
пайдаланылатын қосалқы бөлшектер тізбесін

бекіту туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 427-бабы 2-тармағының 
3) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған ауыл шаруашылығы техникасын жасауда пайдаланылатын қосалқы 
бөлшектер тізбесі бекітілсін.

2. «Ауыл шаруашылығы техникасының өндірісінде пайдаланылатын қосалқы бөлшектердің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
25 желтоқсандағы № 4-6/1127 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді ме млекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12796 болып тіркелген, 2016 жылғы 3 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ғылыми технологиялық 
жəне техникалық саясат 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 қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында   көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын 
қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі

Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Қаржы министрі
________________ Ж. Қасымбек ________________Б. Сұлтанов
2018 жылғы «___» __________ 2018 жылғы 23 ақпан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы ________________Р. Дəленов
2018 жылғы 27 ақпан 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 22 ақпандағы №84 бұйрығымен бекітілген

Ауыл шаруашылығы техникасын жасауда пайдаланылатын
қосалқы бөлшектер тізбесі

Р/с 
№

Атауы СЭҚ ТН коды

1 2 3
1. Вулканизацияланған резеңкеден жасалған конвейер лентала-

ры немесе жетек белдіктер немесе бельтинг
4010

2. Қаптама, амортизаторлар, ұштықтар, тұғырықтар* 4016 93 000 5-ден
3. 8701 - 8705 тауар позицияларының моторлы көлік 

құралдарына арналған қатты резеңкеден басқа, 
вулканизацияланған резеңкеден жасалған бұйымдар*

4016 99 970 8-дан

4. Ыстықтай орамдалған серіппелер, рессорлар 7320 10 110 0-ден, 
7320 10 190 0-ден, 
7320 20 200 9-дан

5. Созылатын бұрандалы суықтай орамдалған серіппелер* 7320 20 850 8-ден
6. Серіппелі қабықтар* 7320 90 900 8-ден
7. Ыстық қалыптамалар* 7326 90 940 9-дан
8. Ауыл шаруашылығы машиналарында, тракторларда, ұшу 

аппараттарында, электр генераторларында, компрессор-
ларда пайдалануға жататын, поршеннің айналмалы немесе 
қайтарымды-үдемелі қозғалысымен ұшқындап оталатын іштен 
жану қозғалтқыштары

8407-ден

9. Ауыл шаруашылығы машиналарында, локомотивтерде, трак-
торларда, кемелерде, электр станцияларында пайдалануға 
жататын, қысқанда тұтанатын поршеньді іштен жану 
қозғалтқыштары (дизельдер немесе жартылай дизельдер)

8408-ден

10. Май құю станциялары мен гараждарда пайдалануға 
арналғандарды, сондай-ақ көлік құралдарына арналғандарды 
қоспағанда, шығын өлшегіштері бар немесе оларсыз 
сұйықтықты сорғылар; сұйықтықтарды көтергіштер*

8413-ден

11. Бір сатылы турбокомпрессорлар 8414 80 110 0
12. Көп сатылы өзге де турбокомпрессорлар 8414 80 190 0
13. Жасанды тоқыма материалдарынан жасалған сүзгілер жəне 

сүзгі элементтері*
8421 31 000 9-дан,
8421 99 000-ден

14. Шөміштер, қармауыштар жəне көскіштер 8431 41 000 0-ден
15. Пішен дайындауға арналған машиналардың бөлшектері 8433 90 000 0-ден
16. Гидробөлгіштер* 8481 20 100 9-дан
17. Темір жол көлігінің жылжымалы жəне тартқыш құрамында пай-

даланылатындардан басқа, өзге де шарикті мойынтіректер*
8482 10 900-ден

18. Темір жол көлігінің жылжымалы жəне тартқыш құрамында 
пайдаланылатындардан басқа, сепараторы мен роликтері 
бар ішкі конус сақиналарды қоса алғанда, роликті конус 
мойынтіректер*

8482 20 000

19. Темір жол көлігінің жылжымалы жəне тартқыш құрамында пай-
даланылатындардан басқа, роликті сфералық мойынтіректер*

8482 30 000

20. Ине тəріздес роликті мойынтіректер 8482 40 000
21. Темір жол көлігінің жылжымалы жəне тартқыш құрамында 

пайдаланылатындардан басқа, өзге де цилиндр роликті 
мойынтіректер

8482 50 000

22. Темір жол көлігінің жылжымалы жəне тартқыш құрамында 
пайдаланылатындардан басқа, қиыстырылған шарикті-роликті 
мойынтіректерді қоса алғанда, өзге де мойынтіректер

8482 80 000

23. Шариктер, ине тəріздес роликтер жəне роликтер 8482 91
24. Бірнеше элементтерден құрастырылған (құрамдас) иінді 

біліктер
8483 10 290 9-дан

25. Айқаратопса біліктері* 8483 10 210 8-ден
26. Трансмиссия біліктері (жұдырықшалы жəне иінді біліктерді 

қоса алғанда) мен өзге де қосиіндер
8483 10 950 0

27. Шарикті жəне роликті мойынтіректер орнатылған 
мойынтіректер корпустары

8483 20 000 0-ден

28. Шарикті жəне роликті мойынтіректерге арналған 
мойынтіректер корпустары

8483 30 320

29. Біліктермен жиынтықтағы тісті берілістер мен тісті 
доңғалақтар; беріліс қораптары жəне басқа да жылдамдық 
вариаторлары*

8483 40-дан, 8483 
90-дан

30. Шкивтердің блоктарын қоса алғанда, тегершіктер мен шкивтер 8483 50
31. Біліктерді қосуға арналған жалғастырғыштар мен құрылғылар 

(əмбебап топсаларды қоса алғанда)
8483 60

32. Тісті доңғалақтар, тізбектік жұлдызшалар жəне жеке-жеке 
ұсынылған басқа да беріліс элементтері; азаматтық авиацияға 
арналған бөлшектер

8483 90-дан

33. Қорғасынды аккумуляторлар: сұйық электролитпен жұмыс 
істейтін күштік; өзгелері; станционарлық*

8507 20 200 0, 
8507 20 800 1-ден

34. Ұшқыннан немесе жанғыш қоспаларды қысу арқылы 
тұтанатын іштен жану қозғалтқыштарын оталдыруға неме-
се іске қосуға арналған электр жабдығы (мысалы, магне-
то, оталдыру катушкалары, оталдыру шырақтары, қыздыру 
шырақтары, стартерлер); осындай қозғалтқыштармен 
бірге пайдаланылатындар үлгісіндегі генераторлар (мы-
салы, тұрақты жəне айнымалы ток генераторлары) мен 
ажыратқыштар

8511

35. Электрлі жарықтандыру немесе дабыл беру жабдығы (8539 
тауар позициясының бұйымдарынан басқа), велосипедтерде 
немесе моторлы көлік құралдарында пайдаланылатын шыны 
тазалағыштар, күңгірттенуге қарсы жəне булануға қарсы 
жабдықтар

8512

36. Радиотаратуға арналған, дыбыс жазатын немесе дыбыс шыға-
ратын аппаратурамен немесе сағатпен бір корпуста бірге 
неме се бөлек орналастырылған қабылдау аппаратурасы; 
өзгелері;
Моторлы көлік құралдарында пайдаланылатын, сыртқы қорек 
көзінсіз жұмыс істей алмайтын, дыбыс жазатын немесе ды-
быс шығарғыш аппаратурамен бірге орналастырылған кең 
ауқымда тарататын радиоқабылдағыштар 

8527 19 000 0, 
8527 21

37. Автосымдар* 8544 42 900 9-дан
38. Трактор кабинасын жылытқыштар, амортизаторлар* 8708 29 900-ден
39. Тракторға арналған трансмиссиялар* 8708 50 350-ден
40. Аунақ осі, ролик осі, иінді ось, шынжыр табан буынының 

бунағы*
8708 70 990-ден

41. Тракторға арналған радиаторлар* 8708 91 990-ден
42. тіркемелердің жəне жартылай тіркемелердің бөлшектері 8716 90
43. тіркемелердің жəне жартылай тіркемелердің шассиі 8716 90 100 0
44. тіркемелердің жəне жартылай тіркемелердің шанағы 8716 90 300 0
45. тіркемелердің жəне жартылай тіркемелердің осьтері 8716 90 500 0
46. тіркемелердің жəне жартылай тіркемелердің өзге де 

бөлшектері
8716 90 900 0

47. 9014, 9015, 9028 жəне 9032 тауар позицияларының аспап-
тары мен аппаратурасынан басқа, сұйықтықтардың неме-
се газдардың шығысын, деңгейін, қысымын немесе басқа 
да құбылмалы сипаттамаларын өлшеуге немесе бақылауға 
арналған аспаптар мен аппаратура (мысалы, шығын өлшегіш-
тер, деңгей көрсеткіштері, манометрлер, жылу өлшегіштер)

9026

48. Автоматты түрде реттеуге немесе басқаруға арналған аспап-
тар мен құрылғылар

9032

Ескертпе: * - тауарлар номенклатурасы тауарлар коды арқылы да, атауы арқылы да 
айқындалады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 15 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16611 
болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ
 

2018 жылғы 13 ақпан              №103          Астана қаласы

«Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың 
шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін 
жою жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы №155 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. «Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат 
беру жəне оның күшін жою жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 155 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10947 болып тіркелген, 2015 
жылғы 23 мамырдағы № 95 (28573) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) бұйрығына 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шыға-
рылуы туралы сертификат беру жəне оның күшін жою жөніндегі қағидаларда:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мыналар:
1) тауарды қайта өңдеу нəтижесінде СЭҚ ТН бойынша тауар кодының кез келген алғашқы 

төрт белгі деңгейінде өзгеруі;
2) бұл операциялар орын алған ел тауар шығарылған ел болып есептелуі үшін жеткілікті 

өндірістік немесе технологиялық операцияларды орындау;
3) құнының пайыздық үлесі түпкі өнімнің бағасындағы тіркелген үлесіне жеткен кездегі тауар 

құнының өзгеруі (адвалорлық үлес қағидасы) тауарға Қазақстан Республикасында өндірілген 
деген мəртебе беру үшін оны жеткілікті дəрежеде қайта өңдеу критерийлері болып табылады.

«Түпнұсқа» нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу кезінде 
осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген операцияларды жүзеге асыруды қоспағанда, 
жеткілікті дəрежеде қайта өңдеу өлшемшарты тауарға тəн қасиеттерді беру үшін тауарды 
жеткілікті дəрежеде қайта өңдеу болып табылады.»; 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-тармақтар алып тасталсын.
22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру осы Қағидалардың 3-қосымшасына 

сəйкес өтінімнің жəне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары - Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне жаңа технологиялар министрінің 2014 жылғы 8 шілдедегі 
№ 257 бұйрығымен бекітілген тізбесі бойынша (бұдан əрі - Тізбе) (Мемлекеттік нормативтік 
құқықтық актілер тізілімінде № 9665 тіркелген) бойынша тауардың шығу тегін растайтын 
құжаттардың толық топтамасының негізінде, тіркелген күннен кейінгі келесі бір жұмыс күнінен 
кешіктірілмей жүзеге асырылады.»;

24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Тауардың шығу тегі туралы сертификат:
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасынан экс-

портталатын, Қазақстан Республикасынан кері экспортталатын тауардың шығу тегі туралы 
сертификатты алуға жеке немесе заңды тұлғаның өтінімі;

2) Тізбеге сəйкес құжаттар негізінде беріледі.
Уəкілетті ұйымның уəкілетті адамы құжаттарды талдауды жəне олардағы мəліметтерді 

тексеруді жүргізеді жəне тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу туралы немесе 
тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеуден бас тарту туралы қорытындыны еркін 
түрде жасайды.»;

27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты уəкілетті ұйым береді.
Бір келісімшарттың шеңберінде тауарды бірнеше мəрте жеткізу кезінде бір мезгілде 

түпнұсқасы тауардың барлық келісімшарттық легіне немесе сериялы өндіріс тауарларына 
ресімделген жəне экспорттаушы бірінші жөнелтілімде ұсынатын уəкілетті адамының 
қорытындының көшірмесімен жөнелтілетін тауардың əрбір партиясына тауардың шығу тегі 
туралы сертификат беруге рұқсат етіледі.

Тауардың шығу тегі сертификатын алуға арналған өтініште өтініш беруші жөнелтілетін 
тауар партиясы өндіріс технологиясының жəне құрамдауыштарының өзгеріске ұшырамағанын, 
сондай-ақ осы тауардың материалдарын жеткізуші елді өз қолымен растайды.»;

69-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«69. Уəкілетті ұйым тауардың шығу тегі туралы сертификатты кейіннен ішкі айналым үшін 

береді, яғни (ретроспективті) мəліметтер тиісті құжаттарда (осы Қағидалардың 45-тармағында 
көзделген құжаттарда, сондай-ақ тауардың нақты тиеп-жөнелтілгенін растауда (Қазақстан 
Республикасы кеден органының «Шығаруға рұқсат берілген» деген белгісі бар экспорттық кеден 
декларациясы) қамтылған мəліметтерге сəйкес келген, өтініш берушінің өтінішінде қамтылған 
мəліметтерді тексергеннен кейін ғана, сондай-ақ мəліметтерге сəйкес келген жəне тауардың 
шығу тегі туралы сертификат осы тауар экспортқа шығарылған немесе еркін қоймадан жəне 
арнайы экономикалық аймақтан Қазақстан Республикасының қалған аумағына өткізілген кезде 
берілмеген жағдайда береді.»;

71-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«71. Уəкілетті ұйым:
1) осы Қағидалардың 55-тармағына сəйкес құжаттарды табыс етпеу;
2) Тізбе бойынша тауардың шығу тегін растайтын құжаттар берілмеген;
3) тауар əкелінетін елмен (одақпен) бір жақты тəртіппен белгіленген, осы Қағидалардың 

жəне/немесе қолданыстағы (ратификацияланған) халықаралық келісімдердің/шарттардың 
сəйкес келмегеннен бас тартады.»;

көрсетілген Қағидаларға 1, 2-қосымша алып тасталсын;
көрсетілген Қағидаларға 3-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакция-

да жазылсын;
көрсетілген Қағидаларға 4-қосымшаны мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

1806 907000 құрамында какао бар 
жəне өндіріс үшін 
немесе сусындарды 
дайындауға арналған 
дайын өнімдері

Технологиялық операциялар: мамандандырылған 
технологиялық жабдықта шикізатты бумадан 
шығару, өлшеу, араластыру, кептіру, алғашқы 
буып-түю орындалған жағдайда, кез келген 
позициялардағы материалдардан дайындау. 
Алайда сол позициядағы пайдаланылатын 
материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
50%-ынан аспауға тиiс

»;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

2101 129201 осы сығындылар, 
эссенциялар немесе 
концентраттар 
негiзіндегі немесе 
кофе негiзiндегі 
сығындылар, 
эссенциялар жəне 
кофе концентраттары 
жəне дайын өнiмдер: 
бастапқы орамадағы 
таза массасы 3 кг 
аспайтын

Технологиялық операциялар: мамандандырылған 
технологиялық жабдықта шикізатты ыдыстан 
шығару, өлшеу, араластыру, кептіру, алғашқы 
буып-түю орындалған жағдайда, кез келген 
позициялардағы материалдардан дайындау. 
Алайда сол позициядағы пайдаланылатын 
материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
50%-ынан аспауға тиiс

2101 209200 шайдың немесе 
матенің, немесе 
парагвай шайының 
сығындылары, 
эссенциялары немесе 
концентраттары 
негiзiндегі дайын 
өнiмдер

Технологиялық операциялар: мамандандырылған 
технологиялық жабдықта шикізатты 
реставрациялау, өлшеу, араластыру, кептіру, 
алғашқы қаптау орындалған жағдайда, кез келген 
позициялардағы материалдардан дайындау. 
Алайда сол позициядағы пайдаланылатын 
материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
50%-ынан аспауға тиiс

»;
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

2201-ден Газдалған су Суды тазарту, суды зарарсыздандыру, суды 
газдандыру жəне құю

»;
мына:
 «

25-топ Тұз; күкiрт; топырақ 
жəне тас; сылау 
материалдары, əктас 
жəне цемент

Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сəйкес 
мамандандырылған өндiрiс жағдайларында 
кез келген позициялардың материалдарынан 
дайындау; көмiрмен байыту, тазалау, қатты 
кристалдарды ұсату, кесу, кальцийлендіру

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

25-топ Тұз; күкiрт; топырақ 
жəне тас; сылақ 
материалдары, əктас 
жəне цемент

Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сəйкес 
мамандандырылған өндiрiс жағдайларында 
кез келген позициялардағы материалдардан 
дайындау; қатты кристалдарды ұсату, кесу, 
кальцийлендіру

»;
мына:
«

31-топ Тыңайтқыштар Кез келген позициялардың материалдарынан 
дайындау, ол кезде пайдаланылатын 
материалдар өнiм позициясынан ерекшелiнетiн 
позицияда жiктелуi тиiс. Алайда өнiм сияқты 
позицияның материалдары олардың құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауы 
шартымен пайдаланылуы мүмкiн

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

31-топ Тыңайтқыштар Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сəйкес маман-
дандырылған өндіріс жағдайларында кез келген 
позициялардағы материалдардан дайындау .

»;
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

3105 Екi немесе үш қоректi 
элементтерден: азоттан, 
фосфордан жəне калийден 
тұратын минералдық немесе 
химиялық тыңайтқыштар; өзге 
де тыңайтқыштар; брутто-
массасы 10 кг-нан аспайтын 
осы топтың таблеткадағы 
немесе ұқсас нысандағы 
немесе орамдардағы 
тауарлары

Технологияға:
рецептура əзірлеу;
топырақты агрохимиялық талдау негізінде 
есептелген макро жəне микроэлементтердің 
қатынасының оңтайлы формуласымен 
тыңайтқыштарды араластыруға сəйкес 
мамандандырылған өндіріс жағдайларында 
кез келген позициялардағы материалдардан 
дайындау

»;
мына:
 «

34-топ Сабын, беттік-белсендi 
органикалық заттар, жуғыш 
заттар, майлау материалдары, 
жасанды жəне дайын 
балауыздар, тазалау мен 
əрлеуге арналған құрамдар, 
майшамдар мен ұқсас 
бұйымдар, жапсыруға арналған 
пасталар, пластилин, «тiс

Дайындау, ол кезде барлық 
пайдаланылатын, материалдар дайын 
өнiм позициясынан ерекшеленетiн 
позицияда жiктелуi тиiс. Алайда сол 
позициядағы материалдар олардың 
түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан 
аспауы шартымен пайдаланылуы 
мүмкiн. Сабын үшiн: мынадай: рецептура 
бойынша тоң май жиынтығы; сабынды

дəрiгерi балауызы» жəне 
тiс дəрiгерлiк мақсаттарға 
арналған гипс негiзiндегi 
құрамдар, 3404 жəне 3404-
тен позицияларындағы 
тауарлардан басқа, олар үшiн 
қолданылатын қағидалар бұдан 
əрi жазылған

қайнату; сабын жинағы; суыту жəне 
кептiру; механикалық өңдеу; қоспалармен 
араластыру; механикалық өңдеу; кесу; 
мөртаңбалау; орау технологиялық 
операцияларының орындалуы 
шартымен кез келген позициялардың 
материалдарынан дайындау

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

34-топ Сабын, үстiңгi қабаты 
белсендi органикалық 
заттар, жуғыш заттар, 
майлау материалдары, 
жасанды жəне 
дайын балауыздар, 
тазалау мен əрлеуге 
арналған құрамдар, 
майшамдар мен ұқсас 
бұйымдар, жапсыруға 
арналған пасталар, 
пластилин, «тiс дəрiгерi 
балауызы» жəне тiс 
дəрiгерлiк мақсаттарға 
арналған гипс 
негiзiндегi құрамдар, 
3404 жəне 3404-тен 
позицияларындағы 
тауарлардан басқа, олар 
үшiн қолданылатын 
қағидалар бұдан əрi 
жазылған

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын 
материалдар дайын өнiм позициясынан 
ерекшеленетiн позицияда жiктелуге тиiс. Алайда 
сол позициядағы материалдар олардың түпкiлiктi 
өнiм бағасының 50%-ынан аспаған жағдайда 
пайдаланыла алады. 
Сабын үшiн: мынадай: 
рецептура бойынша тоң май жиынтығы; 
сабынды қайнату; 
сабын жинағы; 
суыту жəне кептiру; 
механикалық өңдеу; 
қоспалармен араластыру; 
механикалық өңдеу; 
кесу; 
моңтаңбалау; 
буып-түю технологиялық операциялары 
орындалған жағдайда, кез келген позициялардағы 
материалдардан дайындау.
Сұйық сабын үшін: 
су дайындау;
рецептура бойынша үстінгі қабаты белсенді 
заттар жиынтығы; 
қыздыру (егер дайындау технологиясы бойынша 
қажет болса); 
суыту (егер дайындау технологиясы бойынша 
қажет болса);
қоспалармен араластыру (егер дайындау 
технологиясы бойынша қажет болса); 
құю; 
буып-түю технологиялық операциялары 
орындалған жағдайда, кез келген 
позициялардағы материалдардан дайындау

»;
мына:
 «

3901 - 3915-
тен

Бастапқы нысандардағы 
этилен полимерлері 
– пластмассаның 
қалдықтары, кесінділері 
жəне жиындылары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
50%-ынан аспауы тиiс. Алайда 39-топтың барлық 
пайдаланылатын материалдарының құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 20%-ынан аспауға тиiс

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

3901 - 3915-
тен

Бастапқы нысандардағы 
этилен полимерлері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
50%-ынан аспауға тиiс. Алайда 39-топтың 
барлық пайдаланылатын материалдарының құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 20%-ынан аспауға тиiс

»;
мына:
 «

5702 Мата кiлемдер жəне «килим», 
«сумах», «кермани» жəне 
осы сияқты қол жұмысының 
кiлемдерін қоса алғанда, өзге де 
дүрияландырылмаған немесе 
флокирлендiрiлмеген, дайын немесе 
дайын емес еденге төсейтiн тоқыма 
жабындылар

Тоқымашылық, жайманың түгiн 
қырқу, аппреттеу, бұйымның шетiн 
көмкеру. Бұл ретте пайдаланылатын 
материалдар 5701, 5703, 5704, 5705 
00 позицияларынан ерекшеленетiн 
позицияда жiктелуге тиiс, ал олардың 
құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 
%-ынан аспауға тиiс

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

5702 Мата кiлемдер жəне «килим», 
«сумах», «кермани» жəне 
осы сияқты қол жұмысының 
кiлемдерін қоса алғанда, өзге де 
дүрияландырылмаған немесе 
флокирлендiрiлмеген, дайын немесе 
дайын емес еденге төсейтiн тоқыма 
жабындылар

Тоқымашылық, жайманың түгiн 
қырқу, аппреттеу, бұйымның шетiн 
көмкеру. Бұл ретте пайдаланылатын 
материалдар 5701, 5703, 5704, 5705 
00 позицияларынан ерекшеленетiн 
позицияда жiктелуге тиiс, ал олардың 
құны түпкiлiктi өнiм бағасының 70 
%-ынан аспауға тиiс

»;
мына:
«

61-топ Машинамен немесе қолмен тоқылған 
трикотаж киiмдер жəне киiмдердiң 
керек-жарақтары

Мынадай:
- қолмен немесе машинамен тоқу, 
өңдеу жəне жылу операциясы 
технологиялық операцияларды орын-
дау шарттары кезiнде кез келген 
позицияның иiрiм жiбiнен дайындау

»
деген жол алып тасталсын;
мына:
«

62-топ Машинамен немесе қолдан 
тоқылған трикотаж киiмiнен басқа 
киiм заттары жəне киiмдердiң керек-
жарақтары

Мынадай: материалды төсеу жəне 
пiшу, жиынтықтау, бөлшектердi 
монтаждау, бұйымдарды жинақтау, 
жылытып өңдеу, таңбалау жəне 
бұйымды тазалау технологиялық 
операцияларды орындау шарттары 
кезiнде кез келген позицияның иiрiм 
жiбiнен дайындау

»
деген жол алып тасталсын;
мына:
« 

6302 Төсектiк, 
асханалық, 
дəретханалық 
жəне ас үйлiк 
жаймалар

Мынадай:
- материалды төсеу жəне пiшу, жиынтықтау, бөлшектердi 
монтаждау, жинақтау, жылытып өңдеу, таңбалау жəне 
бұйымды тазалау тəрiздi технологиялық операцияларды 
орындау шартымен кез келген позициядағы маталардан, 
трикотаж төсемдерден жəне мата емес материалдардан 
дайындау

»
деген жол алып тасталсын;
мыналар:
 «

7308 Қара металдардан жасалған металл 
конструкциялары (9406 тауар 
позициясындағы жинақталмалы құрылыс 
конструкцияларынан басқа) жəне 
олардың бөліктері (мысалы, көпірлер 
мен олардың секциялары, кішкентай 
қайықтардың қақпалары, мұнаралар, 
торлы діңгектер, төбе жабындылары, 
құрылыстық фермалар, есіктер мен 
терезелер жəне олардың жақтаулары, 
есік табалдырықтары, терезе жапқыштар 
мен балюстрадалар, жақтаулар мен 
бағаналар);
металл құрылыстарында пайдалануға 
арналған қара металдардан жасалған 
парақтар, шыбықтар, бұрыштар, 
фассондық қапталдар, құбырлар мен оған 
ұқсас бұйымдар.

Дайындау, ол кезде 
барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны 
түпкілікті өнім бағасының 50%-
ынан аспауға тиіс, сондай-
ақ мынадай технологиялық 
операцияларды орындау 
шарты кезінде:
- алдын ала дайындау опе-
рациялары (кескілеу, кесу, 
бұрғылау);
- стапельде ұстап тұру;
- жартылай автоматты 
балқытып біріктіру;
- уатып ішектеп жөңдеу; 
- жабындылармен бекітілуі 
(ысытып мырыштату немесе 
эмальмен бояу).

»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

7308 Қара металдардан жасалған металл 
конструкциялары (9406 тауарлық 
позициясындағы жинақталмалы құрылыс 
конструкцияларынан басқа) жəне 
олардың бөліктері (мысалы, көпірлер 
мен олардың секциялары, кішкентай 
қайықтардың қақпалары, мұнаралар, 
торлы діңгектер, төбе жабындылары, 
құрылыстық фермалар, есіктер мен 
терезелер жəне олардың жақтаулары, 
есік табалдырықтары, терезе жапқыштар 
мен балюстрадалар, жақтаулар мен 
бағаналар);
металл құрылыстарында пайдалануға 
арналған қара металдардан жасалған 
табақтар, шыбықтар, бұрыштар, 
фассондық қапталдар, құбырлар мен оған 
ұқсас бұйымдар.

Дайындау, ол кезде 
барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны 
түпкілікті өнім бағасының 
50%-ынан аспауға тиіс.

»;
мына:
 «

7309 Сыйымдылығы 300 литрден 
астам, қапталған немесе 
жылуоқшаулағышы бар 
немесе оларсыз, бірақ 
механикалық немесе жылу 
техникалық жабдығы жоқ 
кез келген (сығылған немесе 
сұйытылған газдан басқа) 
заттарға арналған қара 
металдардан жасалған 
резервуарлар, цистерналар, 
бактар жəне осыған ұқсас 
сыйымдылықтар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны түпкілікті өнім 
бағасының 80 %-нан аспауға тиіс, сондай-
ақ технологиялық операцияларды орындау 
шартымен:
- дайындамаларды жасау;
- бөлшектердің механикалық өңделуі;
- жинақтық – балқытып біріктіру операци-
ялары;
- бар əдістемелік тапсырмаларға сынақ 
жүргізумен байланысты жəне құрылыстық 
құжаттамаларға салынған техникалық пара-
метрлерді бақылауларды жалпы монтаждау.

»
деген жол алып тасталсын;
мына:
 «

7314 Торлар, торшалар 
жəне кесіп түсу 
орындарында 
балқытылған 
қоршаулар, 
өзге де

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны түпкілікті соңғы өнімі бағасының 
50 %-нан аспауға тиіс, сондай-ақ техно логиялық 
операцияларды орындау шартымен:
дайындама операциялары (кесу, фрезерлеу, бұрғылау); 
жинақтық-балқытып біріктіру операциялары;  бояу.

»
деген жол алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

8413 50 
800 0

Өзге де ілгері-кері 
көлемді сорғылар: 
өзгелері

Дайындау, ол кезде төменде көрсетілген технологиялық 
операцияларды орындауды есепке алғанда 
пайдаланылатын материалдардың құны бірінші жылы 
түпкілікті өнімнің құнының 80%-нан, екінші жылы – 
70%, үшінші жылы – 60%, төртінші жылдан бастап 
жəне келесі жылдары түпкілікті өнімнің құнынан 50%-
нан аспауға тиіс: бұрандалық жəне жалғастырғыштық 
қосылыстарды кесу;
қосқыш жалғастырғыштарды өндіру жəне сынау;
жоғарғы жəне төменгі өткізгішті өндіру;
жоғарғы жəне төменгі ұзартқышты өндіру;
бұрандалық қосылыстарды жинау жəне гидравликалық 
сынау;
сору жəне айдау клапандарының тораптарын өндіру.

8413 60 
700 0

Бұрандалық 
сорғылар

Дайындау, ол кезде төменде көрсетілген технологиялық 
операцияларды орындауды есепке алғанда 
пайдаланылатын материалдардың құны бірінші жылы 
түпкілікті өнімнің құнының 80%-нан, екінші жылы – 70%, 
үшінші жылы – 60%, төртінші жылдан бастап жəне 
келесі жылдары түпкілікті өнімнің құнының 50%-нан 
аспауға тиіс:
бұрандалық жəне жалғастырғыштық қосылыстарды 
кесу; өндіру жəне механикалық өңдеу; бұрандалық 
қосылыстарды жинау жəне сынау;
лак-бояу қорғаныш жабынын түсіру.

841370 Өзге де ортадан 
тепкіш сорғылар

Дайындау, ол кезде, мына операциялар орындалған 
жағдайда, барлық пайдаланылатын материалдардың 
құны түпкілікті өнім құнының 60%-нан аспауға тиіс:
білікті дайындау; жұмыс дөңгелегін дайындау;
сорғы корпусын дайындау;
сорғыш қақпақты дайындау (ол болған жағдайда);
тығыздау корпусын дайындау; мойынтіректер корпусын 
дайындау; қосу сору жалғастырғышын дайындау 
(ол болған жағдайда);
сорғыны жəне/немесе агрегатты жинау;
арнайы стендте сорғының (агрегаттың) техникалық 
сипаттамаларын анықтау арқылы сорғыға немесе 
агрегатқа сынақ жүргізу.

84139 Шығын өлше-
гiштерi бар немесе 
жоқ сұйықтық 
сорғылары; сұйық-
тық көтергiштер: 
бөлшектер

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдардың 
құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 % аспауға тиiс.

»;
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мына:
 «

8433 51 
000 9

Астық 
жинайтын 
комбайндар: 
өзгелері

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын тораптардың құны мынадай 
технологиялық операцияларды орындау:
- қозғалтқышты орнату;
- аспалы дерселені дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы дерселені 
орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген дерселе тасығыш арба 
немесе дерселе тасығыш арба жиынтығын тайындау;
- Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа 
фильтірін орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық батарея-
ны орнату;
- əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
- габариттік фонарьларды орнату;
- жарқырағыш фонарьларды орнату;
- дыбыс сигналдарын орнату;
- жарық шағылыстырғыштарды орнату;
- қозғалтқыштың жгутын орнату;
- қиғаш камера орнату;
- баспалдақ пен қоршаулар орнату;
- белбеулерді орнату;
- жетекші жəне қосалқы дөңгелектерді орнату;
- рульдiк басқарудың гидроцилиндрлерiн орнату;
- ауа баптағыш орнату жəне толтыру;
- басқару пультін орнату (компьютерлер);
- желімді аппликациялар жапсыру;
- тақтайшалар орнату;
- комбайнға отын құю, оны сынақтан өткізу;
- ҚҚК-ні жинақтау жəне орау шартымен тауардың осы түрін да-
йындау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкiлiктi өнiм 
бағасының 90 %-ынан аспауға тиiс;
Екiншi жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- қозғалтқышты орнату;
- аспалы дерселені дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы дерселені 
орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген дерселе тасығыш арба 
немесе дерселе тасығыш арба жиынтығын тайындау;
- Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа 
фильтірін орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық бата-
реяны орнату;
- əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
- габариттік фонарьларды орнату;
- жарқырағыш фонарьларды орнату;
- дыбыс сигналдарын орнату;
- жарық шағылыстырғыштарды орнату;
- қозғалтқыштың жгутын орнату;
- қиғаш камера орнату;
- баспалдақ пен қоршаулар орнату;
- белбеулерді орнату;
- жетекші жəне қосалқы дөңгелектерді орнату;
- рульдiк басқарудың гидроцилиндрлерiн орнату;
- ауа баптағыш орнату жəне толтыру;
- басқару пультін орнату (компьютерлер);
- желімді аппликациялар жапсыру;
- тақтайшалар орнату;
- комбайнға отын құю, оны сынақтан өткізу;
- ҚҚК-ні жинақтау жəне орау;
- ұсақтағыш-шашыратқышты немесе шөмелеге жинағышты орна-
ту шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан аспауға тиіс; 
Үшiншi жылы
– мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- қозғалтқышты орнату;
- аспалы дерселені дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы дерселені 
орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген дерселе тасығыш арба 
немесе дерселе тасығыш арба жиынтығын тайындау;
- Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа 
фильтірін орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық батаре-
яны орнату;
- əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
- габариттік фонарьларды орнату;
- жарқырағыш фонарьларды орнату;
- дыбыс сигналдарын орнату;
- жарық шағылыстырғыштарды орнату;
- қозғалтқыштың жгутын орнату;
- қиғаш камера орнату;
- баспалдақ пен қоршаулар орнату;
- белбеулерді орнату;
- жетекші жəне қосалқы дөңгелектерді орнату;
- рульдiк басқарудың гидроцилиндрлерiн орнату;
- ауа баптағыш орнату жəне толтыру;
- басқару пультін орнату (компьютерлер);
- желімді аппликациялар жапсыру;
- тақтайшалар орнату;
- комбайнға отын құю, оны сынақтан өткізу;
- ҚҚК-ні жинақтау жəне орау;
- ұсақтағыш-шашыратқышты немесе шөмелеге жинағышты орнату;
- сүрлем жинайтын машиналарды тасымалдау үшін арбалар жасау 
шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспауға тиіс;
Төртінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды 
орындау:
- қозғалтқышты орнату;
- аспалы дерселені дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы дерселені 
орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген дерселе тасығыш арба 
немесе дерселе тасығыш арба жиынтығын тайындау;
- Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа 
фильтірін орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық бата-
реяны орнату;
- əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
- габариттік фонарьларды орнату;
- жарқырағыш фонарьларды орнату;
- дыбыс сигналдарын орнату;
- жарық шағылыстырғыштарды орнату;
- қозғалтқыштың жгутын орнату;
- қиғаш камера орнату;
- баспалдақ пен қоршаулар орнату;
- белбеулерді орнату;
- жетекші жəне қосалқы дөңгелектерді орнату;
- рульдiк басқарудың гидроцилиндрлерiн орнату;
- ауа баптағыш орнату жəне толтыру;
- басқару пультін орнату (компьютерлер);
- желімді аппликациялар жапсыру;
- тақтайшалар орнату;
- комбайнға отын құю, оны сынақтан өткізу;
- ҚҚК-ні жинақтау жəне орау;
- ұсақтағыш-шашыратқышты немесе шөмелеге жинағышты орнату;
- сүрлем жинайтын машиналарды тасымалдау үшін арбалар жа-
сау;
- мотор астына қойылатын рама жасау;
- қозғалтқышты сыннан өткізу жəне мотор астына қойылатын 
рамаға орнату;
- гидромоторды, тазарту сүзгісін, жүріс бөлігі жетегінің жоғары 
жəне төмен қысымды түтіктерін орнату;
- сүрлем жинайтын машиналарды көтеру гидроцилиндрлерін ор-
нату;
- автоматты бақылау жүйесінің пультін монтаждау жəне жұмыс 
істеуін тексеру;
- қиғаш камераның кері айналдыру жүйесін монтаждау;
- қиғаш камераны жəне оның транспортерін жасау, қиғаш камера-
ны сыннан өткізу, комбайнға орнату;
- орталықтандырылған майлау жүйесін монтаждау жəне сынау 
шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 70 %-ынан аспауға тиіс;
Бесінші жылы жəне одан кейінгі жылдары – мынадай 
технологиялық операцияларды орындау:
- қозғалтқышты орнату;
- аспалы дерселені дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы дерселені 
орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген дерселе тасығыш арба 
немесе дерселе тасығыш арба жиынтығын тайындау;
- Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа 
фильтірін орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық бата-
реяны орнату;
- əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
- габариттік фонарьларды орнату;
- жарқырағыш фонарьларды орнату;
- дыбыс сигналдарын орнату;
- жарық шағылыстырғыштарды орнату;
- қозғалтқыштың жгутын орнату;
- қиғаш камера орнату;
- баспалдақ пен қоршаулар орнату;
- белбеулерді орнату;
- жетекші жəне қосалқы дөңгелектерді орнату;
- рульдiк басқарудың гидроцилиндрлерiн орнату;
- ауа баптағыш орнату жəне толтыру;
- басқару пультін орнату (компьютерлер);
- желімді аппликациялар жапсыру;
- тақтайшалар орнату;
- комбайнға отын құю, оны сынақтан өткізу;
- ҚҚК-ні жинақтау жəне орау;
- ұсақтағыш-шашыратқышты немесе шөмелеге жинағышты орнату;
- сүрлем жинайтын машиналарды тасымалдау үшін арбалар жа-
сау;
- мотор астына қойылатын рама жасау;
- қозғалтқышты сыннан өткізу жəне мотор астына қойылатын 
рамаға орнату;
- гидромоторды, тазарту сүзгісін, жүріс бөлігі жетегінің жоғары 
жəне төмен қысымды түтіктерін орнату;
- сүрлем жинайтын машиналарды көтеру гидроцилиндрлерін ор-
нату;
- автоматты бақылау жүйесінің пультін құрастыру жəне жұмыс 
істеуін тексеру;
- қиғаш камераның кері айналдыру жүйесін монтаждау;
- қиғаш камераны жəне оның транспортерін жасау, қиғаш камера-
ны сыннан өткізу, комбайнға орнату;
- орталықтандырылған майлау жүйесін құрастыру жəне сынау;
- баспалдақ, капоттар мен қоршаулар жасау жəне орнату шарты-
мен түпкiлiктi өнiм бағасының 60 %-ынан аспауға тиіс.

»
мынадай редакцияда жазылсын:
«

8433 51 
000 9

Астық 
жинайтын 
комбайндар: 
өзгелері

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын тораптардың құны мынадай 
технологиялық операциялар: қозғалтқышты орнату;
аспалы орғышты дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы орғышты 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген орғышты тасымалдау үшін 
арбаны дайындау немесе орғышты тасымалдау үшін арбамен жинау;
Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа сүзгісін 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық 
батареяны орнату;
əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
габариттік фонарьларды орнату;
жарқырағыш фонарьларды орнату;
дыбыс сигналдарын орнату;
жарық шағылыстырғыштарды орнату;
қозғалтқыштың жгутын орнату;
қиғаш камера орнату;
баспалдақ пен қоршаулар орнату;
белбеулерді орнату;
жетекші жəне басқарушы дөңгелектерді орнату;
рөлмен басқарылатын гидроцилиндрлерді орнату;
ауа баптағыш орнату жəне толтыру;
басқару пультін орнату (компьютерлер);
желімді аппликациялар жапсыру;
тақталар орнату;
комбайнға жанармай құю, оны сынау;
ҚҚК-ні жинақтау жəне орау орындалған жағдайда, тауардың осы 
түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкiлiктi 
өнiм бағасының 90 %-ынан аспауға тиiс;
екiншi жылы мынадай технологиялық операциялар:
қозғалтқышты орнату;
аспалы орғышты дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы орғышты 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген орғышты тасымалдауға 
арналған арбаны дайындау немесе орғышты тасымалдауға 
арналған арбамен жиынтықтау;
Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа сүзгісін 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық 
батареяны орнату;
əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
габариттік фонарьларды орнату;
жарқырағыш фонарьларды орнату;
дыбыс сигналдарын орнату;
жарық шағылыстырғыштарды орнату;
қозғалтқыш бұрамасын орнату;
қиғаш камера орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белбеулерді орнату;
жетекші жəне басқарушы дөңгелектерді орнату;
рөлмен басқарылатын гидроцилиндрлерді орнату;
ауа баптағышты орнату жəне толтыру; басқару пультін орнату 
(компьютерлер); желімді аппликациялар жапсыру;
тақталар орнату;

(Жалғасы. Басы 21-бетте) комбайнға жанармай құю, оны сынау;
ҚҚК-ні жинақтау жəне орау;
ұсақтағыш-шашыратқышты немесе шөмелеге жинағышты орнату 
орындалған жағдайда, түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан 
аспауға тиіс. 
Үшiншi жылы мынадай технологиялық операциялар:
қозғалтқышты орнату;
аспалы орғышты дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы орғышты 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген орғышты тасымалдау 
үшін арбаны дайындау немесе орғышты тасымалдау үшін арба-
мен жинау;
Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа сүзгісін 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық батаре-
яны орнату;
əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
габариттік фонарьларды орнату;
жарқырағыш фонарьларды орнату;
дыбыс сигналдарын орнату;
жарық шағылыстырғыштарды орнату;
қозғалтқыш бұрамасын орнату;
қиғаш камера орнату;
баспалдақтар мен қоршауларды орнату;
белбеулерді орнату;
жетекші жəне басқарушы дөңгелектерді орнату;
рөлмен басқарылатын гидроцилиндрлерді орнату;
ауа баптағышты орнату жəне толтыру;
басқару пультін орнату (компьютерлер);
желімді аппликациялар жапсыру;
тақталар орнату;
комбайнға жанармай құю, оны сынау;
ҚҚК-ні жинақтау жəне орау;
ұсақтағыш-шашыратқышты немесе шөмелеге жинағышты 
дайындау жəне орнату орындалған жағдайда, түпкiлiктi өнiм 
бағасының 80 %-ынан аспауға тиіс;
Төртінші жылы мынадай технологиялық операциялар:
қозғалтқышты орнату;
аспалы орғышты дайындау (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы орғышты 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген орғышты тасымалдауға 
арналған арбаны дайындау немесе орғышты тасымалдауға 
арналған арбамен жиынтықтау;
Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа сүзгісін 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық 
батареяны орнату;
əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
габариттік фонарьларды орнату;
жарқырағыш фонарьларды орнату;
дыбыс сигналдарын орнату;
жарық шағылыстырғыштарды орнату;
қозғалтқыш бұрамасын орнату;
қиғаш камера орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белбеулерді орнату;
жетекші жəне басқарушы дөңгелектерді орнату;
рөлмен басқарылатын гидроцилиндрлерді орнату;
ауа баптағышты орнату жəне толтыру;
басқару пультін орнату (компьютерлер);
желімді аппликациялар жапсыру;
тақталар орнату;
комбайнға жанармай құю, оны сынау;
ҚҚК-ні жинақтау жəне орау;
ұсақтағыш-шашыратқышты немесе шөмелеге жинағышты 
дайындау жəне орнату;
мотор астына қойылатын рама жасау;
қозғалтқышты сыннан өткізу жəне мотор астына қойылатын рамаға 
орнату;
гидромоторды, тазарту сүзгісін, жүріс бөлігі жетегінің жоғары жəне 
төмен қысымды түтіктерін орнату;
орғышты көтеру гидроцилиндрлерін орнату;
автоматты бақылау жүйесінің пультін монтаждау жəне жұмыс 
істеуін тексеру;
қиғаш камераның кері айналдыру жүйесін монтаждау;
қиғаш камераны жəне оның транспортерін жасау, қиғаш камераны 
сыннан өткізу, комбайнға орнату;
орталықтандырылған майлау жүйесін монтаждау жəне сынау 
орындалған жағдайда, түпкiлiктi өнiм бағасының 70 %-ынан 
аспауға тиіс;
Бесінші жылы жəне одан кейінгі жылдары мынадай технологиялық 
операциялар:
қозғалтқышты орнату;
аспалы орғышты өндіру (оқшаулау үлесі 50 %-дан кем емес) 
немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы орғышты 
орнату;
орғышты тасымалдауға арналған арбаны дайындау немесе 
Қазақстан Республикасында өндірілген орғышты жиынтықтау;
Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа сүзгісін 
орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық батаре-
яны орнату;
əйнек тазартқышты орнату, фараларды орнату;
габаритті фонарьларды орнату;
жарқырағыш фонарьларды орнату;
дыбыс сигналдарын орнату;
жарық шағылыстырғыштарды орнату;
қозғалтқыш бұрамасын орнату;
қиғаш камера орнату;
баспалдақтар мен қоршауларды орнату;
белбеулерді орнату;
жетекші жəне басқарушы дөңгелектерді орнату;
рөлмен басқарылатын гидроцилиндрлерді орнату;
ауа баптағышты орнату жəне толтыру;
басқару пультін орнату (компьютерлер);
жабысқақ аппликациялар жапсыру;
тақталар орнату;
комбайнға жанармай құю, оны сынау;
ҚҚК-ні жинақтау жəне орау;
ұсақтағыш-шашыратқышты немесе шөмелеге жинағышты дайын-
дау жəне орнату;
мотор астына қойылатын рама жасау;
қозғалтқышты сыннан өткізу жəне мотор астына қойылатын рамаға 
орнату;
гидромоторды, тазарту сүзгісін, жүріс бөлігі жетегінің жоғары жəне 
төмен қысымды түтіктерін орнату;
орғышты көтеру гидроцилиндрлерін орнату;
автоматты бақылау жүйесінің пультін құрастыру жəне жұмыс 
істеуін тексеру;
қиғаш камераның кері айналдыру жүйесін монтаждау;
қиғаш камераны жəне оның транспортерін жасау, қиғаш камераны 
сыннан өткізу, комбайнға орнату;
орталықтандырылған майлау жүйесін монтаждау жəне сынау;
капот баспалдақтарын жəне қоршауларды дайындау жəне орнату 
орындалған жағдайда, түпкiлiктi өнiм бағасының 60 %-ынан 
аспауға тиіс.

»;
мына:
 «

8469-8472 8443 тауар позициясындағы принтерлерден басқа жазу 
машинкалары; мəтіндерді өңдеуге арналған қондырғы
- кеңсе жабдығы (мысалы, гектографикалық немесе 
трафареттік көбейткіш аппараттар, жіберу машиналары, 
банкнотты беруге арналған автоматты қондырғы, тиын-
дарды сорттау, есептеу немесе буып-түюге арналған 
машиналар, қарындаштарды ұштауға арналған машинка-
лар, тескіш машиналар немесе қапсырмамен қыстыруға 
арналған машиналар) өзгелері. 

Дайындау, ол 
кезде барлық 
пайдаланылатын 
материалдардың 
құны түпкiлiктi 
өнiм бағасының 
50%-ынан аспауға 
тиiс 

»
мынадай редакцияда жазылсын:
«

8469-8472 8443 тауарлық позициясындағы 
принтерлерден басқа жазу машинка-
лары; мəтіндерді өңдеуге арналған 
қондырғы
- кеңсе жабдығы (мысалы, 
гектографикалық немесе трафареттік 
көбейткіш аппараттар, жіберу ма-
шиналары, банкнотты беруге 
арналған автоматты қондырғы, ти-
ындарды сұрыптау, есептеу немесе 
буып-түюге арналған машиналар, 
қарындаштарды ұштауға арналған 
машинкалар, тескіш машиналар 
немесе қапсырмамен қыстыруға 
арналған машиналар) өзгелері. 

Мынадай технологиялық операциялар 
орындалған жағдайда, кез келген 
позициялардағы материалдардан 
дайындау:
электрондық модульдердің 
дайындалуы (радиоэлементтерді 
əзірлеу, SMD-монтаж, мөрлік 
тақшаларға барлық радиоэлементтерді 
орнату, дəнекерлеу, диагностика, 
реттелім, бақылау);
электрондық модульді бағдарламалау;
мəрелік құрастыру жəне реттеу 
(құрастыру, монтаж, реттелім, 
бақылау, түпкілікті өнім 
сынанақтарының кешені 

»;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

8481 80 81 10
8481 80 81 20
8481 80 81 99

Құбыржолдарға, қазандықтарға, 
резервуаларға, цистерналарға, 
бактарға немесе құрамында 
күкіртсутегі (H2S) бар ортада қоршаған 
ауаның ˗ 40 °С температурасында 
жəне 16 Мпа қысымнан төмен 
кезде жұмыс істеуге арналған басқа 
ыдыстарға арналған крандар. 
Құбыржолдарға, қазандықтарға, 
резервуаларға, цистерналарға, 
бактарға немесе қоршаған ауаның - 55 
°С температурасында жəне 80 Мпа 
жəне одан жоғары қысымнан төмен 
кезде жұмыс істеуге арналған басқа 
ыдыстарға арналған крандар. 
Құбыржолдарға, қазандықтарға, 
сұйыққоймаларға, цистерналарға, 
бактарға немесе соған ұқсас 
ыдыстарға арналған басқа да крандар.

Мына технологиялық 
операциялар:
механикалық өңдеу;
жинау;
жиналған түйіндерді дəнекерлеу, 
дəнекерлеу қосылыстарын бұзбай 
бақылау (егер құрастырылымдық 
құжаттамада көзделсе);
қысыммен сынау;
кранды басқару жетегін орнату 
жəне баптау (егер конструкторлық 
құжаттамада көзделсе);
жабынды жағуға беттерді дай-
ындау;
жабын жағу орындалған жағдайда 
дайындау, ол кезде барлық 
пайдаланылатын материалдардың 
құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
70%-ынан аспауға тиiс.

8481 80 850 Дискілі бұру ысырмалары Дайындау, ол кезде барлық 
пайдаланылатын материалдардың 
құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
50%-ынан аспауға тиiс.

»;
мына:
 «

8517 Ұялы байланыс желiлерiне немесе 
басқа сымсыз байланыс желiлерiне 
арналған телефон аппараттарын қоса 
алғанда телефон аппараттары; басқа 
сымды немесе сымсыз байланыс 
желiсiне арналған коммуникацияға 
арналған аппаратураны қоса 
алғанда дауысты, бейненi немесе 
басқа деректердi таратуға немесе 
қабылдауға арналған басқа 
аппаратура (мысалы, жергiлiктi 
немесе ғаламдық байланыс 
желiсiнде), 8443, 8525, 8527 немесе 
8528 тауар позицияларының таратқыш 
немесе қабылдағыш аппаратурасынан 
басқа.

Мына технологиялық операциялар 
орындалған жағдайда, кез келген 
позиция материалдарынан 
дайындау:
- электрондық құрастыру жəне 
монтаждау;
- кəбілдiк өнiмдер элементтерiн 
дайындау;
- бұйымды механикалық 
құрастыру;
- бағдарламалық қамтамасыз ету 
жазбасы;
- параметрлердi реттеу жəне 
бақылау;
- кешендi тестiлеу.

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

8517 Ұялы байланыс желiлерiне немесе 
басқа сымсыз байланыс желiлерiне 
арналған телефон аппараттарын қоса 
алғанда телефон аппараттары; басқа 
сымды немесе сымсыз байланыс 
желiсiне арналған коммуникацияға 
арналған аппаратураны қоса алғанда 
дауысты, бейненi немесе басқа дерек-
тердi таратуға немесе қабылдауға 
арналған басқа аппаратура (мысалы, 
жергiлiктi немесе ғаламдық байланыс 
желiсiнде), 8443, 8525, 8527 немесе 
8528 тауар позицияларының 
таратқыш жəне қабылдағыш 
аппаратурасынан басқа.

Мына технологиялық операциялар 
орындалған жағдайда, кез келген 
позициялардағы материалдардан 
дайындау:
электрондық құрауыштарды 
құрастыру жəне монтаждау;
бұйымды механикалық құрастыру;
бағдарламалық қамтамасыз ету 
жазбасы;
параметрлердi реттеу жəне 
бақылау;
кешендi тестiлеу.

»;
мына:
 «

8541 40 900 9 Фотоэлектрлік 
модуль (күн 
батареялары)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны мынадай технологиялық 
операцияларды орындау жағдайында түпкілікті өнім 
бағасының 80%-ынан аспауға тиіс: - поликристалды 
ұяшықтардан (күн элементтерінен) тізбек жасау;
- тізбек сапасын бақылау;
- бақылау барысында ақауы анықталған тізбекті жөндеу;
- мыс шиналарын қарау, дайындау жəне қалау;
- мыс шиналарын өзара қосу;
- алғашқы электролюминесценттік бақылау;
- шыныталшық мат, этиленвинилацетат үлдірді жəне 
полимерлі қабаттың табағын төсеу;
- ламинаттау (термиялық жымдастыру);
- шеттерін кесу; - таратқыш қорапты орнату;
- күннің сəулелену симуляторымен бақылау;
- раманы жартылай автоматты орнату; - оқшаулау 
кедергісін сынау; - ақырғы электролюминесценттік бақылау;
- дайын модульды қарау жəне түсіру.

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

8541 40 900 0 Фотоэлектрлік 
модуль (күн 
батареялары)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны мынадай технологиялық 
операциялар орындалған жағдайда, түпкілікті өнім 
бағасының 80%-ынан аспауға тиіс:
поликристалды немесе (немесе) монокристалды 
ұяшықтардан (күн элементтерінен) тізбек жасау;
тізбек сапасын бақылау;
бақылау барысында ақауы анықталған тізбекті жөндеу;
мыс шиналарын қарау, дайындау жəне қалау;
мыс шиналарын өзара қосу;
алғашқы электролюминесценттік бақылау;
шыныталшық мат, этиленвинилацетат үлдірді жəне поли-
мер қабаттың табағын төсеу;
ламинаттау (термиялық жымдастыру);
шеттерін кесу;
таратқыш қорапты орнату;
күннің сəулелену симуляторымен бақылау;
раманы жартылай автоматты орнату;
оқшаулау кедергісін сынау;
соңғы электролюминесценттік бақылау;
дайын модульді қарау жəне түсіру. немесе:
ламинатты конвейерге беру;
шеттерін кесу;
таратқыш қорапты орнату;
күннің сəулелену симуляторымен бақылау;
раманы жартылай автоматты орнату;
оқшаулау кедергісін сынау;
соңғы электролюминесценттік бақылау;
дайын модульді қарау жəне түсіру.
фотоэлектрлік модульдерді буып-түю.

»;
мына:
 «

8544 Оқшауланған сымдар (эмальданғандарын немесе 
анодталғандарын қоса алғанда), кəбiлдер (коакси 
алдыларын кəбілдерін қоса алғанда) мен басқа да 
жалғағыш тетiктерi бар немесе жоқ оқшауланған 
электр сымдары; олардың электр өткiзгiштермен 
немесе жалғағыш тетiктермен бiрге болғанына немесе 
болмағанына қарамастан, жеке қабыршағы бар 
талшықтардан құралған талшықты-оптикалық кəбiлдер.

Дайындау, ол 
кезде барлық 
пайдаланылатын 
материалдардың 
құны түпкiлiктi 
өнiм бағасының 
50%-ынан аспауға 
тиiс.

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

8544 Оқшауланған сымдар (эмальданғандарын 
немесе анодталғандарын қоса алғанда), кəбiлдер 
(коаксиалды кəбілдерін қоса алғанда) мен 
басқа да жалғағыш тетiктерi бар немесе жоқ 
оқшауланған электр өткізгіштер; олардың электр 
өткiзгiштермен немесе жалғағыш тетiктермен 
бiрге болғанына немесе болмағанына 
қарамастан, жеке қабыршағы бар талшықтардан 
құралған талшықты-оптикалық кəбiлдер.

Дайындау, ол кезде 
барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 
50%-ынан, ал оптикалық 
талшық кəбілі үшін 
түпкілікті өнім құнының 
80 %-ынан аспауға тиiс.

»;
мына:
 «

8607 19 1 009 Жиналған не 
жиналмаған 
түрдегі 
осьтеp; 
дөңгелектер 
жəне 
олардың 
бөліктерi: 
өзгелері.

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын 
материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан 
аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай технологиялық операция-
ларды орындау жағдайында:
- бөлшектердi механикалық өңдеу;
- ультрадыбыстық бақылау;
- магнитті ұнтақты бақылау;
- бытыраатқыш бекіту;
- мықтылығын өлшеу.

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

8607 19 1 009 Жиналған не 
жиналмаған 
түрдегі 
осьтеp; 
дөңгелектер 
жəне олардың 
бөліктерi: 
өзгелері.

Дайындау, ол кезде, сондай-ақ мынадай технологиялық 
операциялар орындалған жағдайда, барлық пайдала-
нылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
80 %-ынан аспауға тиiс:
бөлшектердi механикалық өңдеу;
ультрадыбыстық бақылау;
магнитті ұнтақты бақылау;
өнімге қойылатын нормативтік құжаттамаға сəйкес бекіту;
мықтылығын өлшеу.

»;
мына:
 «

8701 20 101,
8702-8705
жолдарда 
көрсетілген 
тауарлардан 
басқа
8705 20 000 1, 
8705 30 000 1, 
8705 90

Жүргізушіні қоса алғанда 10 
немесе одан да көп адамды 
тасымалдауға арналған 
адам отыратын тартқыштар, 
мотор көлік құралдары, жүк 
тасымалдауға арналған 
жүкжолаушы фургон-
автомобильдерін жəне жарыс 
автомобильдерін, мотор көлік 
құралдарын, жолаушыларды 
немесе жүктерді тасымалдауға 
пайдаланатындардан (мысалы, 
жүк апатты автомобильдер, 
автокрандар, өрт көлік құралдары, 
автобетонараластырғыш, жол 
жинауға арналған автомобильдер, 
су шашатын автомобильдер, 
автошеберханалар, 
рентген қондырғылары бар 
автомобильдер) басқа арнайы 
мотор көлік құралдарын қоса 
алғанда бастапқы күйде 
адамдарды тасымалдауға 
арналған басқа да мотор көлік 
құралдары.

Мынадай критерийлердің бірін 
орындаған кезде жасалған моторлы 
көлiк құралдары:
а) Дайындау кезінде пайдаланыла-
тын тораптар мен бөлшектердің құны 
түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан 
аспауға тиіс, сондай-ақ қорабты 
дəнекерлеу жəне бояу, құрастыру жəне 
моторлы көлiк құралын сынақтан өткiзу 
технологиялық операцияларды орын-
дау жағдайында.
б) КО СЭҚ ТН 8701, 8702, 8703, 8704, 
8705 тауар позицияларының мо-
тор көлік құралдарын «өнеркəсіптік 
жинау туралы» келісімнің болуы 
кезінде КО СЭҚ ТН кез келген тауар 
позицияларының материалдарынан 
дайындау.

8705 20 000 1 Автобұрғылау. Дайындау, ол кезде барлық 
пайданылатын материалдардың құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан 
аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай 
технологиялық операцияларды 
орындау шартымен:
- дайындамаларды дайындау (таспа 
кесетiн машинада кесу, газ-плазмалық 
машина арқылы пiшу, соғу);
- бөлшектердi механикалық өңдеу;
- бөлшектердi термиялық өңдеу;
- корпустық бөлшектердi дайындау 
жəне оларды механикалық өңдеу бой-
ынша құрастыру-дəнекерлеу
операциялары;
- жекелеген тораптарды құрастыру 
жəне сынау;
- конструкторлық құжаттамаларда 
берiлген қолда бар əдiстемелiк 
нұсқаулықтар мен техникалық 
өлшемдердi бақылау бойынша 
қуаттылық сынақтарын өткiзе отырып, 
қондырғыларды жалпы құрастыру.

8705 30 000 1 Жаңа моторлы өрт сөндiру көлiк 
құралдары.

Дайындау, ол кезде барлық 
пайданылатын материалдардың құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан 
аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай 
технологиялық операцияларды 
орындау шарты кезінде:
- дайындамаларды дайындау (таспа 
кесетiн машинада кесу, газ-плазмалық 
машинада пiшу, соғу);
- бөлшектердi механикалық өңдеу;
- бөлшектердi термиялық өңдеу;
- корпустық бөлшектердi дайындау 
жəне оларды механикалық өңдеу бой-
ынша құрастыру-дəнекерлеу опера-
циялары;
- жекелеген тораптарды құрастыру 
жəне сынау;
- конструкторлық құжаттамаларда 
берiлген қолда бар əдiстемелiк 
нұсқаулықтар мен техникалық 
өлшемдердi бақылау бойынша 
қуаттылық сынақтарын өткiзе отырып, 
қондырғыларды жалпы монтаждау.

8705 90 Арнайы мақсаттағы моторлы 
көлiк құралдары, жолаушыларды 
немесе жүктердi тасымалдау 
үшiн пайдаланылатындардан 
басқа (мысалы, авариялық жүк 
автомобильдерi, автокрандар, 
өрт сөндiру көлiк құралдары, 
автобетон-араластырғыштар, 
жол тазалауға арналған 
автомобильдер, су себетiн 
жəне жуатын машиналар, 
автошеберханалар, 
рентген қондырғылары бар 
автомобильдер).

Дайындау, ол кезде барлық 
пайданылатын материалдардың құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан 
аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай 
технологиялық операцияларды 
орындау шарты кезінде:
- дайындамаларды дайындау (таспа 
кесетiн машинада кесу, газ-плазмалық 
машинада пiшу, соғу);
- бөлшектердi механикалық өңдеу;
- бөлшектердi термиялық өңдеу;
- корпустық бөлшектердi дайындау 
жəне оларды механикалық өңдеу бой-
ынша құрастыру-дəнекерлеу опера-
циялары;
- жекелеген тораптарды құрастыру 
жəне сынау;
- конструкторлық құжаттамаларда 
берiлген қолда бар əдiстемелiк 
нұсқаулықтар мен техникалық 
өлшемдердi бақылау бойынша 
қуаттылық сынақтарын өткiзе отырып, 
қондырғыларды жалпы монтаждау.

»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

8701 20 101, 
8702-8705
жолдарда 
көрсетілген 
тауарлардан 
басқа 8704 
10 102 9 
ішінен, 8703 
ішінен, 8705 
20 000 1, 
8705 30 000 1, 
8705 90

Жүргізушіні қоса алғанда 10 не-
месе одан да көп адамды 
тасымалдауға арналған адам оты-
ратын тартқыштар, мотор көлік 
құралдары, жүк тасымалдауға 
арналған жүкжолаушы фургон-
автомобильдерін жəне жарыс 
автомобильдерін, мотор көлік 
құралдарын, жолаушыларды не-
месе жүктерді тасымалдауға пай-
даланатындардан (мысалы, жүк 
авариялық автомобильдер, ав-
токрандар, өрт көлік құралдары, 
автобетонараластырғыш, жол 
жинауға арналған автомобильдер, су 
шашатын автомобильдер, автоше-
берханалар, рентген қондырғылары 
бар автомобильдер) басқа ар-
найы мотор көлік құралдарын қоса 
алғанда бастапқы күйде адамдарды 
тасымалдауға арналған басқа да 
мотор көлік құралдары.

Мынадай өлшемшарттардың 
бірі орындалған жағдайда жа-
сап шығарылған моторлы көлiк 
құралдары:
дайындау, ол кезде, сондай-ақ 
көлік құралы шанағын дəнекерлеу 
жəне сырлау, оны құрастыру жəне 
сынау бойынша технологиялық 
операциялар орындалған жағдайда, 
пайдаланылатын тораптар мен 
бөлшектердің құны түпкілікті өнім 
бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс;
КО СЭҚ ТН 8701, 8702, 8703, 
8704, 8705 тауар позицияларының 
моторлы көлік құралдарын 
«өнеркəсіптік жинау туралы» келісім 
болған жағдайда КО СЭҚ ТН кез 
келген тауар позицияларындағы 
материалдардан дайындау.

8705 20 000 1 Автобұрғылау. Дайындау, ол кезде, сондай-ақ мы-
надай технологиялық операциялар 
орындалған жағдайда, барлық пай-
данылатын материалдардың құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан 
аспауға тиiс:
дайындамаларды дайындау;
бөлшектердi механикалық өңдеу;
бөлшектердi термиялық өңдеу;
корпустық бөлшектердi дайындау 
жəне оларды механикалық өңдеу 
бойынша құрастыру-дəнекерлеу 
операциялары;
жекелеген тораптарды құрастыру 
жəне сынау;
конструкторлық құжаттамаларда 
берiлген қолда бар əдiстемелiк 
нұсқаулықтар мен техникалық 
өлшемдердi бақылау бойынша 
қуаттылық сынақтарын өткiзе 
отырып, қондырғыларды жалпы 
монтаждау.

8705 30 000 1 Жаңа моторлы өрт сөндiру көлiк 
құралдары.

Дайындау, ол кезде, сондай-ақ мы-
надай технологиялық операциялар 
орындалған жағдайда, барлық пай-
данылатын материалдардың құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан 
аспауға тиiс: дайындамаларды дай-
ындау; бөлшектердi механикалық 
өңдеу; бөлшектердi термиялық өңдеу; 
корпустық бөлшектердi дайындау 
жəне оларды механикалық өңдеу 
бойынша құрастыру-дəне керлеу опе-
рациялары; жекелеген тораптарды 
құрастыру жəне сынау;
конструкторлық құжаттамаларда 
берiлген қолда бар əдiстемелiк 
нұсқаулықтар мен техникалық 
өлшемдердi бақылау бойынша 
қуаттылық сынақтарын өткiзе отырып, 
қондырғыларды жалпы монтаждау.

8705 90 Арнайы мақсаттағы моторлы 
көлiк құралдары, жолаушыларды 
немесе жүктердi тасымалдау 
үшiн пайдаланылатындардан 
басқа (мысалы, авариялық жүк 
автомобильдерi, автокрандар, өрт 
сөндiру көлiк құралдары, автобетон-
араластырғыштар, жол тазалауға 
арналған автомобильдер, су 
себетiн жəне жуатын машиналар, 
автошеберханалар, рентген 
қондырғылары бар автомобильдер).

Дайындау, ол кезде, сондай-ақ мы-
надай технологиялық операциялар 
орындалған жағдайда, барлық пай-
данылатын материалдардың құны 
түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан 
аспауға тиiс:
дайындамаларды дайындау;
бөлшектердi механикалық өңдеу;
бөлшектердi термиялық өңдеу;
корпустық бөлшектердi дайындау 
жəне оларды механикалық өңдеу 
бойынша құрастыру-дəнекерлеу 
операциялары;
жекелеген тораптарды құрастыру 
жəне сынау;
конструкторлық құжаттамаларда 
берiлген қолда бар əдiстемелiк 
нұсқаулықтар мен техникалық 
өлшемдердi бақылау бойынша 
қуаттылық сынақтарын өткiзе 
отырып, қондырғыларды жалпы 
монтаждау.

»;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

8703-тен Арнайы медициналық мақсат 
үшін арналған автомобильдер.

Мына шарттардың бірін орындау:
Қазақстанда шығарылған көлік құралдары 
базасында дайындау жəне мына операциялар-
ды орындау:
автомобиль салонын медициналық мақсатқа 
арналған мүлікпен жиынтықтау
 (пациенттерді тасымалдауға жəне/немесе 
жедел медициналық көмек берудің емдік 
шараларын жүргізуге арналған көлік құралдары 
бөлігін медициналық жиһазбен жəне/немесе 
медициналық жабдықпен жəне/немесе 
медициналық мүлікпен жəне/немесе типтік 
санитариялық жабдықпен жиынтықтау);
арнайы айырым белгілерін, медициналық 
арналған дыбыстық жəне жарық сигнал беру 
жабдығын орнату;
КО СЭҚ ТН 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 
тауарлық позициясының моторлы көлік 
құралдарын «өнеркəсіптік жинау туралы» 
келісім болған жағдайда, КО СЭҚ ТН кез келген 
тауарлық позициясындағы материалдарды 
дайындау.

8704 
10 102 
9-дан

Жолсыздық жағдайында 
пайдалану үшін арналған өзі 
аударатын автомобильдер: 
қысудан тұтануы бар іштен 
жанатын піспекті қозғалтқышты 
(дизельді немесе жартылай 
дизельді) жəне цилиндрінің 
жұмыстық көлемі 
2500 см3 артық немесе 
ұшқынды тұтануы бар іштен 
жанатын жəне қозғалтқыш 
цилиндрінің 2800 см3 артық 
жұмыстық көлемі бар піспекті 
қозғалтқышты жəне басқалар.

Мына өлшемшарттардың бірі орындалған 
жағдайда, жасап шығарылған моторлы көлік 
құралдары:
дайындау, ол кезде, сондай-ақ көлік 
құралын жинау жəне сынау бойынша 
мынадай технологиялық операциялар 
орындалған жағдайда, барлық пайданыла-
тын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм 
бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс;
КО СЭҚ ТН 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 
тауарлық позициясындағы моторлы көлік 
құралдарын «өнеркəсіптік жинау туралы» 
келісім болған жағдайда, КО СЭҚ ТН кез кел-
ген тауарлық позициясындағы материалдарды 
дайындау.

»;
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

9020 000000 
ішінен 

Механикалық 
бөлшектер мен 
ауыстыратын 
сүзгілерсіз қорғаныш 
маскаларынан 
басқа, өзге де тыныс 
алу жабдығы мен 
газ маскалары.

Өндіріс технологиясына сəйкес мамандандырылған 
өндіріс жағдайында кез келген позициядағы 
материалдардан жасау, алайда сондай-ақ мынадай 
технологиялық операциялар орындалған жағдайда, 
барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті 
өнім бағасының 70%-нан аспауға тиіс: 
бұйымды құрастыру жəне сынау; 
бұйымды жалпы монтаждау жəне таңбалау.

»;
мына:
 «

9306 90 Бомбалар, гранаталар, 
торпедалар, миналар, 
зымырандар жəне ұрыс 
қимылдарын жүргiзуге 
арналған ұқсас құралдар, 
олардың бөлшектері; 
патрондар, өзге де оқ-дəрiлер, 
снарядтар жəне олардың 
бөлшектерi, патрондарға 
арналған бытыраларды жəне 
тығындарды қоса алғанда, 
өзгелері

Дайындау, ол кезде пайдаланатын барлық 
материалдардың құны, сондай-ақ мынадай 
технологиялық операцияларды орындау:
- бөлшектердi механикалық өңдеу;
- жекелеген тораптарды құрастыру жəне 
күштік сынау;
- конструкторлық құжаттамаларда берілген 
техникалық параметрлердi бақылауы жəне 
тапсырыс берушiден алынған əдiстемелiк 
нұсқаулықтар бойынша күштік сынау-
ларды жүргізе отырып бұйымдарды жал-
пы монтаждау шартымен түпкiлiктi өнiм 
бағасының 80 %-ынан аспауға тиiс.

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

9306 90 Бомбалар, 
гранаталар, 
торпедалар, 
миналар, 
зымырандар 
жəне ұрыс 
қимылдарын 
жүргiзуге 
арналған ұқсас 
құралдар, 
олардың 
бөлшектері; 
патрондар, 
өзге де оқ-
дəрiлер, 
снарядтар 
жəне олардың 
бөлшектерi, 
патрондарға 
арналған 
бытыраларды 
жəне 
тығындарды 
қоса алғанда, 
өзгелері

Дайындау, ол кезде, сондай-ақ мынадай технологиялық 
операциялар орындалған жағдайда, пайдаланылатын 
барлық материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 
80 %-ынан аспауға тиiс:
бөлшектердi механикалық өңдеу;
жекелеген тораптарды құрастыру жəне күштік сынау;
конструкторлық құжаттамаларда берілген техникалық 
параметрлердi бақылау жəне тапсырыс берушiден 
алынған əдiстемелiк нұсқаулар бойынша күштік сынақтар 
жүргізе отырып бұйымдарды жалпы монтаждау.
Өлім-жітімге əкелмейтін граната: дайындау, ол кезде, 
сондай-ақ мына технологиялық операциялар орындалған 
жағдайда, барлық пайдаланылатын материалдың құны 
түпкі өнім бағасының 80 %-нан аспауға тиіс:
бұйым бөлшектерін құю;
бұйымның жекелеген бөлшектерін жинау;
бұйымды жалпы монтаждау;
бұйымды тиісті құраммен толтыру;
конструкторлық құжаттамаға салынған техникалық 
параметрлерді бақылау;
бұйымды таңбалау жəне буып-түю. Жарылғыш пакет үшін: 
Дайындау, ол кезде, сондай-ақ мынадай технологиялық 
операциялар орындалған жағдайда, барлық 
пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм 
бағасының 80 %-ынан аспауға тиiс:
материалды кесу жəне пішу;
бұйымның жекелеген бөлшектерін жинау, жапсыру жəне 
тесу;
бұйымды тиісті құраммен толтыру;
от өткізетін сымды желімдеу;
конструкторлық құжаттамаға салынған техникалық 
параметрлерді бақылау;
бұйымды таңбалау жəне буып-түю.

»;
көрсетілген Қағидаларға 8-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакци-

яда жазылсын;
көрсетілген Қағидаларға 10-қосымшада:
«CT-KZ» нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификатты толтыру тəртібінде:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) «Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты»деген 3-бағанға мынадай 

«Тауардың шығарылған елін жəне жергілікті қамту үлесін растау үшін» деген жазба енгізіледі»;».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Техникалық реттеу 

жəне метрология комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

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

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

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

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

 Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі   Ұлттық экономика министрі
_____________ Б. Сұлтанов  ___________ Т. Сүлейменов 
2018 жылғы «___» __________ 2018 жылғы «___» __________ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы ___________ Р.Дəленов 
2018 жылғы «___» __________ 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 13 ақпандағы №103 бұйрығына 1-қосымша

Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат 
беру жəне оның күшін жою жөніндегі қағидаларға 3-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасынан экспортталатын, Қазақстан Республикасынан кері экспорт-
талатын тауардың шығу тегі туралы сертификатты алуға арналған өтінім

 _________________________________________
 (уəкілетті органның атауы)
 Уəкілетті ұйымның басшысы
 _______________
 (Т.А.Ə.(болған жағдайда))

 20 __ жылғы «__» ___________
 №_____өтінім
____________________________________________________________________
 20__ жылғы «__» ___________ берген тауардың шығу тегі туралы №
 «____________ нысандағы ____________ тіліндегі тауардың шығу тегі туралы 

сертификатты жəне мынадай деректемелерді беруді сұраймыз:
 1. Тауарды жөнелтуші, оның мекенжайы, телефоны, факсы ________
____________________________________________________________________
 2. Тауарды алушы, оның мекенжайы, елі ________________________
____________________________________________________________________

 3. Тауардың атауы ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 4. Жалпы/таза салмағы, кг ____________________________________
 5. Тауар орнының саны жəне орама түрі ________________________
 6. Жөнелту станциясы (пункт) _________________________________
____________________________________________________________________
 7. Межелі станция (пункт) ____________________________________________________

____________________________________________________
 8. Көлік түрі жəне саны ______________________________________
 9. Сыртқы сауда келісімшарты (шарт), оның күні
Инвойс (шот-фактура), №, күні __________________
____________________________________________________________________
 10. Тауардың теңгемен құны ___________________________________
 11. Есеп айырысу шоты, банк бөлімшесі ________________________________________

____________________________________________________
 12. Жеке тұлғалар үшін – жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды
 тұлғалар үшін бизнес-сəйкестендіру нөмірі __________________________
 13. Басшының Т.А.Ə. (болған жағдайда), телефоны ________________________________
 Осы өтінімде жəне ұсынылған құжаттарда қамтылған мəліметтердің анықтығы үшін 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жауапты боламыз.

 Мөр орны (болған жағдайда) Басшының қолы

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 13 ақпандағы №103 бұйрығына 2-қосымша

Тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат 
беру жəне оның күшін жою жөніндегі қағидаларға 8-қосымша

Нысан
________________________________
          (ұйымның атауы)
Ішкі айналым үшін тауардың шығу
тегі туралы № _______ сараптама актісі

 1. Тауарды өндіруші __________________________________________
 2. Акт жасалған күн __________________________________________
 3. Сараптама жүргізу үшін негіздеме _________________________
____________________________________________________________________
 4. Тауардың атауы (тауардың коммерциялық атауы жəне тауарды бірмəнді сəйкестендіруге 

мүмкіндік беретін басқа да мəліметтер) ________________
 5. Саны ______________________________________________________
 (орны, жалпы жəне таза салмағы, дана, жиынтық, м., көлемі)
 6. Келісімшарт _______________________________________________
 7. Тауарды алушы _____________________________________________
 8. Орама түрі, таңбалау ______________________________________

(Соңы 23-бетте) 
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____________________________________________________________________
 9. Ұсынылған құжаттама _______________________________________
 _________________________________________________________________
10. Сараптама бойынша ________________________________________
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Өндірісті қарау бойынша мəліметтер толтырылады (мəлімделген тауар өндірісінің 

орналасқан орны туралы, негізгі жəне өндірістік қорлардың құрамы жəне керек-жарағы туралы 
(ғимараттар, меншіктегі, жалға алынатын жабдығы), тауар өндірген кездегі жабдық, өндірістің 
технологиялық өндіру процесінің орындалуы туралы, өтініш берушінің еңбек қатынасында 
болатын жұмыскерлер құрамы туралы, өтініш берушінің ұсынған құжаттар жəне тауардың 
(пайдаланылатын шикізаттың, материалдардың жəне түпкі өнімнің СЭҚ ТН кодтары) шығу тегіне 
өткізілген сараптама негізінде мəлімделген тауардың шығу тегін анықтай отырып жеткілікті 
қайта өңдеу өлшемшарттарын орындау туралы) анықталды;

 11. _________ парақтағы қосымша осы актінің ажырамас бөлігі болып табылады.
 12. Қорытынды: жоғарыда айтылғанғанның негізінде тауар осы актінің 5-тармағында 

көрсетілген мөлшерде _______________________ ретінде айқындалуы мүмкін.
 Шығу тегінің өлшемшарттары _________________________________
 Жергілікті қамтудың үлесі ________________________________
 Дайын өнімнің СЭҚ ТН ______________________________________
 Дайын өнімнің СЭҚ ӨЖ ______________________________________
 Сарапшының қолы _________________ Өкіл танысты ____________
 Мөр орны Т.А.Ə. .(болған жағдайда), қолы
 Сараптама жүргізудің басталған күні _______
 Сараптама жүргізудің аяқталған күні________
 Тауардың шығу тегі туралы сараптаманың актісі жəне сарапшының түпнұсқалық қойылған 

қолымен жəне мөр бедерімен расталмаған оның көшірмелері жарамсыз болып табылады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 6 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16517 
болып енгізілді. 

(Соңы. Басы 21-22-беттерде) 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 20 ақпан             №122             Астана қаласы 

Салықты мемлекеттік және (немесе) үкіметтік тұрғын үй 
құрылысы бағдарламаларын іске асыру шеңберінде осы 
бағдарламаға қатысушы болып табылатын жеке тұлғаға 
тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалдау шарттары бойынша 

берілген салық салу объектілері бойынша жеке 
тұлғалардың мөлшерлемелері бойынша есептейтін заңды 

тұлғалардың тізбесін бекіту туралы

 «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 
2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 521-бабының 6-тармағы на 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Салықты мемлекеттік жəне (немесе) үкіметтік тұрғын үй құрылысы 
бағдарламаларын іске асыру шеңберінде осы бағдарламаға қатысушы болып табыла-
тын жеке тұлғаға тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалдау шарттары бойынша берілген салық 
салу объектілері бойынша жеке тұлғалардың мөлшерлемелері бойынша есептейтін заңды 
тұлғалардың тізбесі бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Өңірлерді дамытудың салалық бағдарламасының қатысушысы болып табылатын 

жеке тұлғаға тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарттары бойынша осы бағдарламаны 
іске асыру шеңберінде берілген салық салу объектілері бойынша салықты жеке тұлғалардың 
мөлшерлемелері бойынша есептейтін заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 793 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12922 болып тіркелген, 2016 
жылғы 5 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2) «Өңірлерді дамытудың салалық бағдарламасының қатысушысы болып табылатын жеке 
тұлғаға тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарттары бойынша осы бағдарламаны іске 
асыру шеңберінде берілген салық салу объектілері бойынша салықтарды жеке тұлғалардың 
мөлшерлемелері бойынша есептейтін заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлт тық экономика министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 793 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2016 жылғы 12 қарашадағы № 475 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14524 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Ұлттық
Қаржы министрі  экономика министрінің міндетін атқарушы
____________ Б. Сұлтанов  ____________ Р. Дəленов
2018 жылғы «____»___________ 2018 жылғы «____»___________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 20 ақпандағы №122 бұйрығымен бекітілген

Салықты мемлекеттік жəне (немесе) үкіметтік тұрғын үй құрылысы бағдарламаларын 
іске асыру шеңберінде осы бағдарламаға қатысушы болып табылатын жеке тұлғаға 

тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалдау шарттары бойынша берілген салық салу 
объектілері бойынша жеке тұлғалардың мөлшерлемелері бойынша есептейтін заңды 

тұлғалардың тізбесі
Р/с
№

Заңды тұлғалардың атауы

1. «Қазақстан ипотекалық компаниясы» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы
2. «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамы
3. «Бəйтерек девелопмент» акционерлік қоғамы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16572 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 26 ақпан              №132            Астана қаласы

«Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қызметіне 
қойылатын бiлiктiлiк талаптары мен оларға сәйкестікті 
растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы»Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 23 қаңтардағы 
№47 бұйрығының кейбір нормаларының қолданысын 

тоқтату туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
46-бабының 1-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін:
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 

жылғы 23 қаңтардағы № 47 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10409 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 8 сəуірде жарияланған) Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қызметіне қойылатын 
бiлiктiлiк талаптары мен оларға сəйкестікті растайтын құжаттар тізбесінің (бұдан əрі - Бiлiктiлiк 
талаптары) реттік нөмірі 6-жолының;

Біліктілік талаптарына қосымшаның 1-тармағы 6) тармақшасының қолданысы тоқтатылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
_________________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 15 наурыз 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 6 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15724 бо-
лып енгізілді.

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 2 наурыз             №157              Астана қаласы 

«Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
2015 жылғы 30 сәуірдегі №556 бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы

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

1. «Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 
сəуірдегі № 556 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11369 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 2 шілдеде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Өздігінен жүретін шағын көлемдi кемелердi жүргізу 
құқығына куəлiктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

9-тармақта:
4) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес көрсетілетін 

қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі - ЭЦҚ) немесе 
көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы берген абоненттік нөмірі 
тіркелген жəне порталдың есепке алу жазбасына қосылған жағдайда, бір реттік парольмен 
куəландырылған электрондық құжат нысанындағы электрондық сұрау салу;»;

5) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін 

қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі - ЭЦҚ) немесе 
көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы берген абоненттік нөмірі 
тіркелген жəне порталдың есепке алу жазбасына қосылған жағдайда, бір реттік парольмен 
куəландырылған электрондық құжат нысанындағы электрондық сұрау салу;»;

6) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес көрсетілетін 

қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі - ЭЦҚ) немесе 
көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы берген абоненттік нөмірі 
тіркелген жəне порталдың есепке алу жазбасына қосылған жағдайда, бір реттік парольмен 
куəландырылған электрондық құжат нысанындағы электрондық сұрау салу;»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған немесе көрсетілетін қызметті 

алушының абоненттік нөмірі ұялы байланыс операторы берген тіркелген жəне порталдың 
есепке алу жазбасына қосылған жағдайда, бір реттік парольді қолданған кезде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
заңнамада белгіленген тəртіпте:

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

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

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

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

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

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

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

 Қазақстан Республикасы
 Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Ақпарат жəне
коммуникациялар министрі _______________ Д. Абаев
2018 жылғы «___» __________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 2 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16708 бо-
лып 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 66–71-нөмірлерде)

2) TVE үлесі, бұлардың абсолюттік шамасы 150 м (500 фут) жоғары – 3,5 x 10 -6 төмен;
3) TVE үлесі, бұлардың абсолюттік шамасы 200 м (650 фут) жоғары – 1,6 x 10 -7 төмен;
4) TVE үлесі, бұлардың абсолюттік шамасы 290-320 м (950-1050 фут) шегінде – 
1,7 x 10 -8 төмен.
5. Тік эшелондау құралдарының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар 

төмендегі талаптарды қатар мынадай шарттардың орындауды көздейді:
1) биіктікті өлшеудің жүйелі қатесі (бұдан əрі - ASE) – ±25 м (±80 фут) аспайды;
2) ASE-нің ең жоғары абсолюттік мəні 37 м (120 фут) аспайды;
3) ASE-нің абсолюттік мəнінің жəне биіктікті өлшеудің ұш стандартты ауытқуның жиынтығы 

– 75м (245 фут) аспайды. Сертификаттауға өтінімді 2000 жылғы 1 қаңтардан кейін берген ƏК 
үшін – RVSM қолданылатын пайдалану режимдерінің толық ауқымында 60м (200 фут) аспайды;

4) белгіленген биіктіктен ауытқу дабылнамасының іске қосылу шегі 60 ± 20 м (200±65 фут);
5) белгіленген ұшу биіктігін ұстап тұру қатесінің орташа текшелік ауытқуы 13,3 м (43,7 

фут) аспауы тиіс;
6) биіктік өлшейтін негізгі аспаптардың сигнал берілмейтін ықтимал істен шығуы бір сағаттық 

ұші кезінде 1х10 -5 аспайды;
7) екі ƏК кездескен жағдайда тігінен жабу мүмкіндігі 1,7х10-8 аспайды.
6. Қолданылатын ұшуға жарамдылығын бекітуге, ƏК болып саналады тиесілі бір типті 

топқа, егер мынадай шарттар орындалады:
1) ƏК-ге бар номиналды бірдей конструктивті схемасына сəйкес бекітіледі түрінің бір сер-

тификатына, өзгерту, сертификатқа немесе оған қосымша;
2) статикалық қысым өлшеу жүйелері əрбір ƏК болып табылады номиналды бірдей, бай-

ланысты түзетулер қателігі статикалық қысым қабылдағыштың үшін бірдей болып табылады 
ƏК-ның барлық топтары;

3) жинақтар борттық жабдықтың белгіленген орындауға арналған əрбір ƏК RVSM-ге бай-
ланысты ең төменгі талаптарды жабдықтарға жауап беретін бір дайындаушының техникалық 
талаптарына жəне бірдей бұйым нөмірі.

Ұшақтардың типтік топтар номиналды бірдей конструкциясының тұрғысынан барлық 
элементтерінің əсерін тигізуі мүмкін дəлдігі салыстырмалы биіктікті ұстап тұру осы Қағидаларға 
18-қосымшасының 1-кестесінде келтірілген.

7. Планер мен жиынтығының жүйесін биіктікті өлшеу болып табылатын ерекше сипаттама-
лары ұшақтардың қатысты, сондықтан емес, болуы мүмкін жіктелген ретінде қатысты қандай 
да бір топта ұшақтардың мүмкіндігі салыстырмалы биіктікті ұстап тұру соншалық құрайтын 
компоненттер TVE мына сипаттамаларына:

1) мəні ASE ұшақтың аспайды өз шамасы 60 м (200 фут) кез келген жағдайында ұшу;
2) шамалары арасындағы айырмашылық рұқсат етілген эшелонмен ұшу жəне показывае-

мой высотомером барометрлік биіктігі, нақты ұшу орындалып жатқан орналасады қатысты 
симметриялы орта маңызы бар 0 м стандартты ауытқуы артық емес 13,3 м (43,7 фут) осын-
дай ұшақ сəйкес келеді.

8. RVSM қолданылатын ұшуға жіберу процесс мынадай кезеңдерді көздейді:
1) ƏК түрлерінің топтарын айқындау;
2) ƏК жəне пайдаланушыны RVSM шарттарында ұшуды орындауға рұқсат ету;
3) биіктікті ұстап тұру сипаттамасын бақылау;
4) ұшуға жарамдылығын сақтау (ƏК техникалық қызмет көрсету тəртібі).
9. Əрбір ƏК биіктігін өлшеу кем емес үш тəуелсіз жүйелерімен жабдықталады, олардың 

кемінде екі жүйелердің автоматты бақылау құралдарын қамтамасыз етеді.
Əр екі негізгі жүйелерін биіктігін өлшеу келесі компоненттер кіреді:
1) қабылдағыш статикалық қысымды қабылдау, қорғаумен қамтамасыз етілген мұзданудан, 

егер ол орнатылған жерде, подверженном обледенению;
2) өлшеу жəне индикациялау құралдарын барометрлік биіктікті қамтамасыз ететін ерекшелігі 

ағымдағы биіктігінің аспап тақтасында экипаж ақпаратты автоматты деректер беру жер тура-
лы индицируемой биіктігі;

3) автоматты өтемақы қателіктердің статикалық қысым қабылдағыштың (қажет болған 
жағдайда).

4) бақылау жəне сигнализация ауытқу биіктігі ұшудың берілген эшелонын.
5) құрал-жабдықтар таратуды қамтамасыз ететін ƏҚҚ органына туралы деректерді 

абсолютті барометрлік биіктік;
10. Пайдаланушы ƏК-мен ұшуды орындайтын əуе кеңістігінде санаттағы RVSM, келесі 

жабдықтармен жабдықталған:
1) екі дербес жүйесімен өлшеу ұшу биіктігін, техникалық талаптарға жауап беретін жəне 

қосымша борт жүйесінің ең төменгі сипаттамаларына RVSM;
2) борттағы дабыл жүйесімен туралы ауытқу белгіленген ұшу биіктігін;
3) автоматты басқару жүйесімен биіктігі ұшу (автоұшқыш);
4) қайталама радиолокацияның SSR қабылдағыш-таратқышымен дəлдікпен 7,62 м (25 фут) 

биіктігін хабарлау жүйесімен бірге немесе одан да жоғары дəлдікпен, ол қосылуы жүйесінде 
биіктік өлшегішті үшін пайдаланылатын, белгіленген ұшу биіктігін ұстап тұру.

Функциясын іске асыру кезінде белгіленген биіктікке автоматты түрде шығу ұшудың 
ағымдағы биіктігі сигналдары ескере отырып өтемақы аэродинамикалық ауытқуларды қабылдау 
статикалық қысым (егер бар болса) қолданылады,.

11. RVSM жіберу кем дегенде үш құрамдас бөлігін бар, атап айтқанда:
1) куəлік, ұшуға жарамдылық (MASPS): растау, ол осы ƏК-ге сəйкес келеді, ең аз талапта-

рына сəйкес борттық жабдықтар мен биіктікті ұстап тұру сипаттамаларына, сондай-ақ растау 
өндіруші ƏК бағдарламасын əзірледі техникалық қызмет көрсету, қажетті қолдау үшін ұшу 
сипаттамаларының осы ƏК;

2) үздіксіз ұшу жарамдылығы (ұзарту ұшу жарамдылығы): растау үшін пайдаланушы ƏК 
бар тиісті бағдарламасын ұшу жарамдылығын қолдау, ол негізделуі тиіс рəсімдер белгіленген 
өндіруші; ƏК жəне

3) пайдалану рұқсат: ƏК пайдаланушында ұшу экипажының үшін талап етілетін жəне RVSM 
əуе кеңістігінде ұшуды жүргізу үшін тиісті рəсімдерді бар болғаны растау.

12. Уəкілетті орган беретін пайдалану рұқсат пайдаланушыларға ƏК куəландырылады, 
нақты үлгі Сертификатымен (TC), Қосымша үлгі Сертификатымен (STC), Сервистік 
Бюллетеньмен (SB) немесе өзгерту, Сертификатқа, бұл стандарт құрастыру ƏК үшін сұралатын 
пайдалану рұқсат, түпнұсқаға толық сəйкес келеді берілген кезде бекітудің жарамдылығы RVSM.

13. RVSM пайдалануға бекітуді алу үшін пайдаланушы уəкілетті органға еркін нысанда 
өтініш береді жəне келесі дəлелдемелерін ұсынылады:

1) тұжырымдамасы бар ƏК əзірлеушінің немесе зауыт-дайындаушының немесе шет 
мемлекет туралы сəйкес мəлімделген ƏК қойылатын талаптарға данадан ұшуларға RVSM 
қолданылатын;

2) техникалық қызмет көрсету жөніндегі қамтамасыз ететін RVSM ұшу жарамдылығын 
қолдау бойынша нұсқаулықтың əзірленді;

3) белгіленген рəсімдерді (бағдарламаның) бақылау немесе тексеру биіктікті ұстап тұру 
сипаттамасын ƏК;

4) бағдарламалар əзірленді ұшуға даярлаудың, пайдалану қағидалары мен тəжірибесі;
5) пайдалану рəсімдерін əзірленген, келесіні қамтитын:
өлшеу құралдары биіктігін қамтамасыз ететін ұшуды орындау, əуе кеңістігінде RVSM сəйкес 

талап етілетін сипаттамаларына қоса алғанда, пайдалану шектеулер жəне MEL, ол айқындайды 
ең аз қажетті құрал-жабдықтар ұшу үшін əуе кеңістігінде RVSM;

құрамына қойылатын талаптар ұшу экипажының жəне оны дайындау;
ұшуды жоспарлау, əуе кеңістігінде RVSM;
ұшу алдындағы рəсімдер;
рəсімдері кіру RVSM əуе кеңістігі;
рəсімнің ұшу кезінде RVSM əуе кеңістігінде;
ұшу кейіндағы рəсімдер;
іс-қимыл тəртібі күтпеген мəн-жайлар жабдық тоқтап қалған жағдайда, қоса алғанда 

рəсімдер туралы хабарлама болған жағдайда, қателерді өлшеу биіктігінен асатын белгіленген 
талаптар мен əуе кеңістігіне кіргеннен кейін RVSM;

хабарлар инциденттер туралы;
өңірлік ұшу қағидалары жəне əуе кеңістігінде RVSM.
6) RVSM жағдайында ұшулар орындайтын пайдаланушы туралы деректер осы Қағидаларға 

18-қосымшасының 3-кестесінде келтірілген нысан бойынша;
7) RVSM жағдайында ұшулар орындайтын ƏК туралы деректер осы Қағидаларға 

18-қосымшасының 4-кестесінде келтірілген нысан бойынша;
ƏК сəйкестік кезінде, уəкілетті орган кейінгі бақылаудан өту ұшу биіктігін ұстап тұру 

дəлдігін шартымен рұқсат ресімдейді RVSM жағдайында қолданылатын пайдаланушы мен 
ƏК-ні ұшуға рұқсат беру туралы осы Қағидаларға 18-қосымшасының 5-кестесінде келтірілген 
нысан бойынша жəне пайдаланушы сертификаты пайдалану ерекшеліктерінің «В»-бөлігіне 
тиісті жазбалар жасайды.

Пайдаланушыға 2 (екі) жыл мерзімге RVSM ұшуларға үшін рұқсат етіледі.
14. RVSM-мен ұшуға ұшулар үшін рұқсат ƏК пайдаланушылардың арасындағы берілмейді. 

Егер ƏК пайдаланушы өзгертеді өз құрылымын техникалық қызмет көрсету (атап айтқанда, 
өзгертеді өнім берушінің қызмет көрсету) қажет болуы мүмкін перевыдача жіберу.

Егер ƏК тіркеуні ауыстрған болса, бұдан алдында ƏК пайдаланушыға берілген рұқсат 
автоматты түрде жойылады.

15. Бұзған жағдайда белгіленген рəсімдерді, оның ішінде үлкен ауытқу биіктігі бойынша 
сəйкес келмеуі, ƏК пайдаланушының қойылатын талаптарға сипаттамаларына ƏК немесе ны-
саналы талаптарына сəйкес ұзақ мерзімді мониторинг жүргізу үшін ƏК паркінің, рұқсат RVSM 
бар ƏК пайдаланушының уəкілетті орган кері қайтарып алады. Нақты ƏК немесе парк толық 
тұтасына берілген рұқсат кері қайтарып алуға мүмкін қолданылуы.

16. RVSM жағдайында ұшуға бұрын рұқсатталған ƏК ұшуларға рұқсат етуін ұзарту кезінде 
пайдаланушы уəкілетті органға мынадай құжаттар:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) сервистік жұмыстардың жай-күйін тексеру бойынша тік эшелондау құралдарының 

бағдарламасына сəйкес ƏК техникалық қызмет көрсету жүргізуге растайтын құжаттардың 
көшірмесі;

3) осы Қағидаларға 18-қосымшасының 4-кестеcінде келтірілген F2 нысаны бойынша RVSM 
жағдайында ұшулар орындайтын ƏК туралы деректер;

4) осы Қағидаларға 18-қосымшасының 5-кестеcінің нысаны бойынша RVSM жағдайларында 
ұшуларға рұқсаттың көшірмесін;

5) осы Қағидаларға 18-қосымшасының 6-кестеcінің нысаны бойынша ұшу кезде биік-
өлшердер қөрсетулері теңесу арқылы биіктік өлшеу негізгі арналардың жөнділікті периодты 
бақылау өткізу туралы ақпарат;

6) ақпаратты өтуін бақылау (мониторинг) ұшу биіктігін ұстап тұру дəлдігін растайтын;
7) ҰЖН-на Техникалық қызмет көрсету бағдарламасына жəне MEL-ге (қажет болған 

жағдайда) толықтырулар жібереді.
17. Екі ұшақтардың. кем емес əрбір ƏК типтегі тобының пайдаланушының бақыланады, 

кем дегенде, екі жылда бір рет немесе аралықпен 1000 сағат ұшуы ұшақ, қайсысының қандай 
артық. Егер пайдаланушының ƏК типтік тобы қамтиды бір ұшақ, бақылау осы ұшақпен жүзеге 
асырылады белгіленген.

18. Уəкілетті орган, қажет болған жағдайда мемлекетпен консультациялар тіркеу, 
қамтамасыз етеді қатысты ұшақтардың осы Қағидалардың 2-тармағында көрсетілген болуы 
тиісті талаптарын, келесіне қатысты:

1) алғаннан бақылау агенттіктердің есептерді сипаттамалары туралы салыстырмалы 
биіктікті ұстап тұру үшін барлық аудандарының əуе кеңістігі, RVSM, өңірлік негізде құрылады 
бағдарламасы бақылау сипаттамаларына салыстырмалы биіктікті ұстап тұру ұшуларды 
орындайтын ƏК осы эшелондарда қамтамасыз ету мақсатында, сонымен қатар, тұрақты 
қолдану RVSM жауап беретін мақсаттарына, ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету көлемі 
өңірлік бағдарламаларды бақылау үшін жеткілікті болуы тиіс талдау жүргізу, салыстырма-
лы биіктікті ұстап тұру сипатын үлгі тобының жəне тұрақтылығын бағалау қателіктері өлшеу 
жүйесінің биіктігі);

2) қабылдау шұғыл түзету іс-қимылдарын қатысты жекелеген ƏК немесе ƏК түрлерінің 
топтарын айқындалған мұндай есептерде талаптарына сай емес салыстырмалы биіктікті ұстап 
тұру үшін ұшуды орындау RVSM.

19. RVSM қолданыстағы бекітуі жоқ ұшуды орындайтын RVSM əуе кеңістігінде ƏК мен 
пайдаланушыларға қатысты Барлық мемлекет үшін жауапты əуе кеңістігі, онда қолданылады 
жəне RVSM, немесе берген RVSM бекіту пайдаланушыларға өз мемлекетінің белгіленген 
қағидалары мен рəсімдерді қамтамасыз ететін тиісті қабылдау.

20. ƏК бар жабдықтар ұшуды орындау үшін əуе кеңістігінде RVSM болып саналады талап-
тарына сəйкес келмейтін жағдайда, егер бақылау нəтижелері бойынша салыстырмалы биіктік 
деп табылды оның TVE немесе ADD тең немесе одан асатын 90 м (300 фут) немесе ASE тең 
немесе асатын болса, 75 м. (245 фут).

21. ƏК RVSM əуе кеңістігінде ұшуға рұқсаты бар, салыстырмалы биіктікті ұстап тұру сипа-
тын бақылау бағдарламасына қатысады (бұдан əрі - мониторинг).

Бағдарламаның мақсаты мониторинг биіктікті ұстап тұру сипаттамасын тексеру болып 
табылады деп SSEC күшінде қалады, бұл бағдарламаның ұшу жарамдылығын қолдау 
адекватты жəне ƏК пайдаланушылар жүзеге асыруда бұл бағдарлама дұрыс.

22. Принципті бағдарламаның мақсаттары ұзақ мерзімді мониторинг биіктігі болып табы-
лады ұзақ мерзімді тұрақтылығын тексеру қателерді ASE жəне бағдарламаның тиімділігін ұшу 
жарамдылығын қолдау пайдаланушының ƏК.

Екі жылдық немесе бір ұшаққа 1000 сағ ұшу аралықпен, қайсысы қандай көп, ең аз 
талаптар мониторинг биіктігін барлық əуе кемелерін пайдаланушыларды ұшуға жіберілген 
RVSM ИКАО Конвенцияға 6-Қосымшасында көрсетілген дұрыс қолдануды қамтамасыз ету 
үшін бағдарламалар ұшу жарамдылығын қолдау.

23. Үш тəуелсіз биіктігін мониторинг жүйесі бар, бұл:
1) блок мониторинг GPS (GMU), бұл портативті тасымалды құрылғы үшін пайдаланыла-

тын бағалау ASE ұшу кезінде нақты ƏК, бұл жүйенің артықшылығы болып табылады, онда 
ƏК тексерілуі мүмкін іс жүзінде барлық жерде, қайда жоспарланды ұшу; алайда, құны, орын-
дау жəне өңдеу үшін пайдаланушының жеткілікті жоғары жəне бөлуді болжайды белгілі бір 
ресурстар;

2) станциясы жер үсті орналасу HMU білдіреді тіркелген жүйесін жерүсті орналасқан, 
автоматты түрде жұмыс жасайтын тəулігіне 24 сағат жəне өлшеуді қамтамасыз етеді ASE 
барлық ƏК жасайтын ұшу кезінде белгілі бір жағдайларда жұмыс істеу аймағында жүйесінің 
артықшылығы болып табылады, яғни бір өлшем төмен процесі түсінікті экипаж; алайда бастапқы 
шығындар үлкен жəне ƏК тиіс міндетті түрде жасауға ұшу аймағының ішінде жұмыс жүйесін 
(шамамен радиусы - 45 м. миль);

3) биіктікті өлшеу АТҚ-(ADS-B), болып табылады салыстырмалы жаңа əдісі, мониторинг, 
деректерді пайдаланады геометриялық биіктік берілетін жүйесімен АТҚ-ƏК, сол көзқарас, 
GMU, тіркейді деректер борттық GPS.

24. Пайдаланушылар Өңірлік мониторингілік агенттік Еуразия (бұдан əрі – Еуразия RMA) 
бақылау бағдарламасына өзінің қатысатындығын сипаттамаларын биіктікті ұстап тұру сипатын 
(мерзімі, тəсілі жəне мониторинг орны) əзірлейді жəне келіседі. Бақылау бағдарламасы салы-
стырмалы биіктікті ұстап тұру сипатын ƏК Еуразия аймағындағы сəйкес құрылады нұсқаулық 
материалдармен келтірілген құжаттар ИКАО Doc 9574 AN/944 жəне Doc 9937 AN/477.

25. Əрбір РМА жасайды жəне жүргізеді туралы өз деректерін утверждениях (шектеулер) 
RVSM кеңістігіндегі ұшуларға. РМА-мен өзара ақпаратпен алмасады, берілген шектеулер ƏК, 
сондай-ақ бақылау нəтижелері салыстырмалы биіктікті ұстап тұру сипатын ƏК ұшу, жəне оның 
жауапкершілік өңірінде орындалған.

26. Бақылау нəтижелері салыстырмалы биіктікті ұстап тұру сипатын ƏК ұшу орындалған 
кез келген РМА танылады басқа өңірлік мониторингілік агенттік қоса алғанда, Еуразия РМА-ға.

27. Еуразия РМА-ға талаптарына сəйкес ИКАО стандарттарын белгілейді пайдаланушылар 

үшін орындауға өтінім беру тəртібін бақылау салыстырмалы биіктікті ұстап тұру сипатын ƏК 
ұшу мен өтінім қабылдауды жүзеге асырады, ұйымдастырады, қабылданған өтінімдер негізінде 
бақылау жəне деректер жинау тəртібін орындайды бақылау жүргізу кезінде.

28. Бақылау бағдарламасына қатысу үшін биіктікті ұстап тұру сипаттамасын пайдала-
нушыда бекітуі (рұқсаты) ƏК берілген даналарының бар. Осының негізінде Еуразия РМА-
ға құқық береді жəне келіседі пайдаланушыға, бақылаудың өту бағдарламасын. Болмаған 
жағдайда, пайдаланушының бекіту (рұқсат беру) уəкілетті органның ұшу кеңістігінде RVSM-
мен ниеті пайдаланушы өңірінде бақылауды орындауға жауапкершілік басқа РМА өту үшін 
бақылау Еуразия РМА-ға ұйымдастыруға көмек көрсетеді біржолғы ұшуды əуе кеңістігінде 
ƏК жауапкершілік өңірінің басқа РМА.

29. Еуразия РМА-ға рəсімдерін белгілейді жинау туралы деректер берілген эшелоннан үлкен 
ауытқулар ұшудың. Еуразия РМА-ға, сондай-ақ хабарламаларды қарайды үлкен ауытқулар 
туралы ИКАО ұсыныстарына сəйкес.

30. Пайдаланушылар жүйелі түрде өтуін қамтамасыз етеді, ƏК, бекітуі (рұқсаты) бар 
ұшуларға RVSM-мен кеңістікте бақылау, салыстырмалы биіктікті ұстап тұру сақтау шеңберінде 
осы қосымшасының 17-тармағының талаптарын ұстап тұру үшін Еуразия РМА-ға өтуі туралы 
мəліметтер бақылаудың салыстырмалы биіктікті осы Қағидаларға 18-қосымшасының 6-кестенің 
нысаны бойынша жібереді.

Егер пайдаланушы жекелеген ƏК бақылауды орындау артығырақ деп есептелсе арқылы 
рейстік ұшулар біруінің үстінен HMU осы Қағидаларға 18-қосымшасының 6-кестенің нысаны бой-
ынша актаратты беріп ол бұл туралы Еуразия РМА-ға электрондық пошта арқылы хабарлайды.

31. Айқындалған кезде ƏК бақылау жүргізу нəтижесінде, ол осы қосымшасының 
16-тармағының талаптарына сəйкес, Еуразия РМА-ға қорытынды дайындайды жəне оны 
уəкілетті органға ұсынады. Қорытындыны қарау нəтижесі бойынша шаралар қабылданады, тіпті 
кері қайтарып алу осы ƏК бекіту (рұқсат беру) ұшуларға RVSM-мен кеңістікте. Кері қайтарып 
алған жағдайда, ұшуға рұқсат беру жағдайларында ƏК RVSM, бұл туралы Еуразия РМА-ға 
RMA осы Қағидаларға 18-қосымшасының 7-кестеге сəйкес F3 нысанын толтырып, уəкілетті 
органға хабарлайды.

RMA F1, RMA F2, RMA F3 нысандарын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы қосымшасының 
8-кестесінде келтірілген.

32. Таңдау кезінде пайдаланушы жеке ƏК-тəсіліне өту пайдалана отырып, бақылау GMU 
немесе егер ƏК-нің жабдығы жоқ орындауға мүмкіндік береді бақылау пайдалана отырып, HMU 
ол пайдалана отырып, осы Қағидаларға 18-қосымшасының 6-кестесінде келтірілген нысаны 
пайдалана отырып, осындай ƏК-лері туралы ақпаратты Еуразия РМА-ға электрондық пошта 
арқылы жіберіледі. Алдын-ала келісілгеннен кейін, Еуразия РМА-ға байланысады операто-
ры, GMU блоктарының келіседі өткізу мүмкіндігін ондай блокты пайдалану арқылы бақылау 
ыңғайлы əуе кеңістігіндегі рейсте мүмкін қамтамасыз етуге, талап етілген мəліметтерді жи-
науды. Операторы, GMU байланыс орнатады, Еуразия РМА атынан пайдаланушымен үшін 
келісу шарттарын орындау бақылау ұшуының GMU блогімен жəне нақтылау кезінде орындау 
өлшеу. Операторы, GMU жауап беруші орнатуға ƏК экипажының кабинасында блоктың. Алып 
жүру қажеттілігі блогының өкілі GMU операторы келісіледі пайдаланушы мен оператор блогы 
GMU. Еуразия РМА-ға нақтылайды рəсімін орындау пайдалана отырып, бақылау GMU, ол ту-
ралы ақпаратты өз сайтында жариялайды. Бақылаудағы ұшуларды орындау алдында ондай 
блокты пайдалану арқылы 24 сағат ішінде жəне кейін бірден оған 6 сағат ішінде пайдаланушы 
электрондық почта арқылы Еуразия РМА-ға ақпарат – осы Қағидаларға 18-қосымшасының 
8-кестесінде келтірілген нысанына сəйкес ұсынады.

33. Еуразия РМА өз сайтында пайдаланушыларға қолданыстағы бақылау құралдары 
туралы ақпаратты əлемнің түрлі өңірлерінде жəне бақылау бағдарламасының нақтыланып 
ұйымдастырылуын ұсынады.

34. Бақылау бағдарламасының талаптарын орындау үшін, Евразия РМА-ға мемлекеттің 
аэронавигациялық қызметтер Провайдері берілген эшелоннан үлкен ауытқулар туралы, əуе 
қозғалысының координаттық ақпаратты ƏК траекториялық параметрлері əуе қозғалысының 
көріністер туралы ақпаратты ұсынады.

35. ИКАО Doc 9937 талаптарының негізінде осы Қағидаларға 18-қосымшасының 9 жəне 
10-кестесілерінде келтірілген RMA F5 жəне RMA F6 нысандарына сəйкес эшелоннан үлкен 
ауытқулар туралы ақпарат ай сайын ұсынылады.

36. Əрбір пайдаланушы бойынша шұғыл шаралар қабылдайды жіберілген қателердің 
себептерін жою.

Пайдаланушы деп хабарлайды 72 сағат ішінде туралы жіберілген қате уəкілетті органға 
бере отырып, бұл ретте бастапқы талдау жіберілген қателердің факторларын жəне алдын 
алуға бағытталған шаралар, оның қайталану. Ұсыну қажеттілігін келесі баяндамалар уəкілетті 
орган айқындайды.

37. Қателіктеріне қажет ететін хабарламаларды жөнелту жəне тексеру жүргізу жатады:
1) TVE тең немесе асатын 90 м (300 фут);
2) ASE, тең немесе асатын 75 м. (245 фут);
3) AAD тең немесе асатын 90 м (300 фут).
38. Пайдаланушы жиі жіберетін қателіктері биіктікті ұстап қалу, техникалық жəне пайда-

лану себептері құқығын жоғалтады өндіру RVSM. Айқындалған проблемалар байланысты 
нақты бір ƏК түрімен жүргізуге рұқсат RVSM жойылады, уəкілетті орган пайдаланушыға сол 
нақты ƏК түріне. Егер қарсы қолданылатын іс-шаралар, пайдаланушы жауабы допущенную 
атындағы қатені ұстап абсолютті биіктіктен бір тиімді де уақытылы уəкілетті орган туралы 
мəселені қарайды қолданылуын тоқтата тұру немесе қайтарып алу ұшуға рұқсат беру RVSM.

39. Техникалық қызмет көрсету, ұшу жарамдылығын қолдау бойынша тік эшелондау 
құралдарының қамтиды:

1) жай-күйін тексеруді қабылдау статикалық қысым технологиялық карталарға сəйкес өткізу 
бойынша сервистік техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды ƏК;

2) тексеруді көрсеткіштер жүйелерін тік эшелондау ƏК бақылау нүктесіне сəйкес келетін 
қысым;

3) тексеруді жүйелерін тік эшелондау – ƏК зертханада бақылау нүктелерінде, тиісті 
эшелонам ұшу жазылған тексеру нəтижелерін есепке алу журналы параметрлерін;

4) тексеруді жанасу барометрлік биіктікті өлшегіштердің жауапкер ҚШРЛ, бұл ретте айыр-
масы биіктік бойынша тізбесіне жəне кодында ұшақ жауапкердің аспайды 7,62 м (25 фут) не-
месе одан да жоғары дəлдікпен;

5) бағалау жүргізу жиынтық қателерді биіктікті өлшеу кейін, жөндеуді жəне сервистік қызмет 
көрсету үрдісін жүзеге асыру;

6) ұшу кезінде мерзімдік жұмысқа жарамдылығын бақылау арқылы биіктікті өлшеудің 
негізгі арналарының көрсеткіштерін салыстыру биіктікті, бұл көрсеткіштер айырмасы кемінде 
60 м (200 фут);

7) ASE қатенің тұрақтылықты жəне ƏК пайдаланушының ұшу жарамдылығын 
бағдарламаның тиімділігінің теқсеру мақсатында ұзақ мерзімді мониторинг биіктікті ұстап тұру 
сипаттамасын бағдарламаға қатысу.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында ұшуды жүргізу қағидаларға 
18-қосымшасы

1-кесте
ƏК-лерінің түрлері тобылар. Мониторингтен өтуге қойылатын талаптар

Monitoring prior to the issue of RVSM approval is not a requirement

CATEGORY AIRCRAFT GROUP MINIMUM 
OPERATOR 
MONITORING FOR 
EACH AIRCRAFT 
GROUP

1 GROUP APPROVED:
DATA INDICATES 
COMPLIANCE WITH 
THE RVSM MASPS

A124, A300, A306, A310-GE, A310-PW, 
A318, A320, A330, A340, A345, A346, 
A3ST, AVRO, B712, B727, B737CL, 
B737C, B737NX, B747CL, B74S, B744-
5, B744-10, B752, B753, B767, B764, 
B772, B773, BD100, CL600, CL604, 
CL605, C17, C525, C560, C56X, C650, 
C680, C750, CARJ, CRJ7, CRJ9, DC10, 
E135-145, E170-190, F100, F900, FA10, 
GALX, GLEX, GLF4, GLF5, H25B-800, 
J328, KC135, LJ40, LJ45, LJ60, MD10, 
MD11, MD80, MD90, PRM1, T154

Two airframes from 
each fl eet* of an oper-
ator to be
monitored

2 GROUP APPROVED: 
INSUFFICIENT DATA 
ON APPROVED 
AIRCRAFT

Other group aircraft other than those list-
ed above including: A148, A380, AC95, 
AN72, ASTR, ASTR-SPX, B701, B703, 
B703-E3, B731, B732, BD700, BE20, 
BE30, BE40, B744-LCF, B748, C130, 
C500, C25A, C25B, C25C, C441, C5, 
C510, C550-552, C550-B, C550-II, C550-
SII, D328,,

60% OF AIR-
FRAMES (ROUND 
UP IF FRACTIONAL) 
FROM EACH FLEET 
OF AN OPERATOR 
OR INDIVIDUAL 
MONITORING

DC85, DC86-87, DC93, DC95, E120, 
E50P, EA50, F2TH, F70, FA20, FA50, 
FA7X, G150, GLF2, GLF2B, GLF3, 
H25B-700, H25B-750, H25C, HA4T, IL62, 
IL76, IL86, IL96, L101, L29B-2, L29B-
731, LJ31, LJ35-36, LJ55, MU30, P180, 
PC12, SB20, SBR1, SBR2, T134, T204, 
T334, TBM, WW24, YK42

3 NON-GROUP NON-GROUP APPROVED AIRCRAFT 100% OF AIRCRAFT 
SHALL BE MONI-
TORED

Table 2: MONITORING GROUPS FOR AIRCRAFT CERTIFIED UNDER GROUP APPROVAL 
REQUIREMENTS

Monitoring 
Group

A/C ICAO A/C Type A/C Series

A124 A124 AN-124 RUSLAN ALL SERIES
A148 A148 AN-148 100
A300 A30B A300 B2-100, B2-200, B4-100, B4-100F, B4-

120, B4-200, B4-200F, B4-220, B4-220F, 
C4-200

A306 A306 A300 600, 600F, 600R, 620, 620R, 620RF
A310-GE A310 A310 200, 200F, 300, 300F
A310-PW A310 A310 220, 220F,320
A318 A318 A318 ALL SERIES
A320 A319 A320 A321 A319

A320
A321

CJ, 110, 130 
110, 210, 230
110, 130, 210, 230

A330 A332 A333 A330
A330

200, 220, 240
300, 320, 340

A340 A342 A343 A340
A340

210
310

A345 A345 A340 500, 540
A346 A346 A340 600, 640
A380 A388 A380 800, 840, 860
A3ST A3ST A300 600R ST BELUGA
AC95 AC95 AERO 

COMMANDER 
695

A

AN72 AN72 AN-72
AN-74

ALL SERIES

ASTR ASTR 1125 ASTRA ALL SERIES
ASTR-SPX ASTR 1125 ASTR SPX,

G100
ALL SERIES

AVRO RJ1H RJ70 RJ85 AVRO
AVRO
AVRO

RJ100
RJ70
RJ85

B701 B701 B707 100, 120B
B703 B703 B707 320, 320B, 320C
B703-E3 B703 B707 E-3
B712 B712 B717 200
B727 B721 B722 B727

B727
100, 100C, 100F,100QF
200, 200F

B731 B731 B737 100
B732 B732 B737 200, 200C
B737CL B733 B734 B735 B737

B737
B737

300
400
500

B737NX B736 B737 B738 
B739

B737
B737
B737
B737

600
700, BBJ
800, BBJ2
900

B737C B737 B737 700C
B747CL B741 B742 B743 B747

B747
B747

100, 100B, 100F
200B, 200C, 200F, 200SF
300

B74S B74S B747 SR, SP
B744-5 B744 B747 400, 400D, 400F (With 5 inch Probes up 

to SN 25350)
B744-10 B744 B747 400, 400D, 400F (With 10 inch Probes 

from SN 25351)
B744-LCF B744 B747 LCF
B748 B748 B747 8F, 81
B752 B752 B757 200, 200PF, 200SF
B753 B753 B757 300
B767 B762 B763 B767

 B767 
200, 200EM, 200ER, 200ERM,
300, 300ER, 300ERF

B764 B764 B767 400ER
B772 B772 B777 200, 200ER, 200LR, 200LRF
B773 B773 B777 300, 300ER
BD100 CL30 CHALLENGER 

300
ALL SERIES

BD700 GL5T GLOBAL 5000 ALL SERIES
BE20 BE20 200 KINGAIR ALL SERIES
BE30 BE30 B300 SUPER 

KINGAIR
B300 SUPER 
KINGAIR 350

ALL SERIES

BE40 BE40 BEECHJET 400
 BEECHJET 
400A 
BEECHJET 
400XP
HAWKER 400XP

ALL SERIES

C130 C130 HERCULES H, J
C17 C17 C-17 

GLOBEMASTER 
3

ALL SERIES

C441 C441 CONQUEST II ALL SERIES
C5 C5 C5 ALL SERIES
C500 C500 500 CITATION

500 CITATION I
501 CITATION I 
SINGLE PILOT

ALL SERIES

C510 C510 MUSTANG ALL SERIES
C525 C525 525 

CITATIONJET
525 
CITATIONJET I
525 
CITATIONJET 
PLUS

ALL SERIES

C25A C25A 525A 
CITATIONJET II

ALL SERIES

C25B C25B CITATIONJET III
525B 
CITATIONJET III

ALL SERIES

C25C C25C 525C 
CITATIONJET IV

ALL SERIES

C550-552 C550 552 CITATION II 
(USN)

ALL SERIES

C550-B C550 550 CITATION 
BRAVO

ALL SERIES

C550-II C550 550 CITATION II
551 CITATION II 
SINGLE PILOT

ALL SERIES

C550-SII C550 S550 CITATION 
SUPER II

ALL SERIES

C560 C560 560 CITATION V 
560 CITATION V 
ULTRA
560 CITATION V 
ENCORE

ALL SERIES

C56X C56X 560 CITATION 
EXCEL

ALL SERIES

C650 C650 650 CITATION III
650 CITATION VI
650 CITATION 
VII

ALL SERIES

C680 C680 680 CITATION 
SOVEREIGN

C750 C750 750 CITATION X ALL SERIES
CARJ CRJ1 CRJ2 

CRJ2 CRJ2
REGIONALJET
REGIONALJET
CHALLENGER 
800
CHALLENGER 
850

100, 100ER, 
200, 200ER, 200LR
 ALL SERIES 
ALL SERIES

CRJ7 CRJ7 REGIONALJET 700, 700ER, 700LR
CRJ9 CRJ9 REGIONALJET 900, 900ER, 900LR
CL600 CL60 CL-600

CL-601
CL-600-ALL SERIES
CL-601- ALL SERIES,

CL604 CL60 CL-604 CL-604- ALL SERIES
CL605 CL60 CL-605 CL-605- ALL SERIES
DC10 DC10 DC-10 10, 10F, 15, 30, 30F, 40, 40F
D328 D328 328 

TURBOPROP
100

DC85 DC85 DC-8 50, 50F
DC86-87 DC86 DC87 DC-8

DC-8
61, 62, 63
71, 72, 73

DC93 DC93 DC-9 30, 30F
DC95 DC95 DC-9 51
E135-145 E135 E145 EMB-135

EMB-145
ALL SERIES

E170-190 E170 E170 E190 
E190

EMB-170
EMB-175
EMB-190
EMB-195

ALL SERIES

E120 E120 EMB-120 
BRASILIA

ALL SERIES

E50P W50P PHENOM 100 ALL SERIES
EA50 EA50 ECLIPSE ALL SERIES
F100 F100 FOKKER 100 ALL SERIES
F2TH F2TH FALCON 2000

FALCON 2000-
EX
FALSON 2000LX

ALL SERIES

F70 F70 FOKKER 70 ALL SERIES
F900 F900 FALCON 900

FALCON 900DX
FALCON 900EX

ALL SERIES

FA10 FA10 FALCON 10 ALL SERIES
FA20 FA20 FALCON 20

FALCON 200
ALL SERIES

FA50 FA50 FALCON 50
FALCON 50EX

ALL SERIES

FA7X FA7X FALCON 7X ALL SERIES
G150 G150 G150 ALL SERIES
GALX GALX 1126 GALAXY

G200
ALL SERIES

GLEX GLEX BD-700 GLOBAL 
EXPRESS

ALL SERIES

GLF2 GLF2 GULFSTREAM II 
(G-1159)

ALL SERIES

GLF2B GLF2 GULFSTREAM 
IIB (G-1159B)

ALL SERIES

GLF3 GLF3 GULFSTREAM 
III (G-1159A)

ALL SERIES

GLF4 GLF4 GULFSTREAM 
IV (G-1159C)
G300
G350
G400
G450

ALL SERIES

GLF5 GLF5 GULFSTREAM V 
(G-1159D)
G500
G550

ALL SERIES

H25B-700 H25B BAE 125 / HS125 700A, 700B
H25B-750 H25B HAWKER 750 ALL SERIES
H25B-800 H25B BAE 125 / HS125

HAWKER 800XP
HAWKER 
800XPI
HAWKER 800
HAWKER 850XP
HAWKER 900XP
HAWKER 950XP

800A, 800B
ALL SERIES

H25C H25C HAWKER 1000 ALL SERIES
HA4T HA4T HAWKER 4000 ALL SERIES
IL62 IL62 ILYUSHIN-62 ALL SERIES
IL76 IL76 ILYUSHU-76 ALL SERIES
IL86 IL86 ILYUSHIN-86 ALL SERIES
IL96 IL96 ILYUSHIN-96 ALL SERIES
J328 J328 328JET ALL SERIES
KC135 B703 KC-135 ALL SERIES
L101 L101 L-1011 TRISTAR ALL SERIES
L29B-2 L29B L-1329 

JETSTAR 2
ALL SERIES

L29B-731 L29B L-1329 JETSTAR 
731

ALL SERIES

LJ31 LJ31 LEARJET 31 ALL SERIES
LJ35-36 LJ35 LJ36 LEARJET 35

LEARJET 36
ALL SERIES
ALL SERIES

LJ40 LJ40 LEARJET 40 ALL SERIES
LJ45 LJ45 LEARJET 45 ALL SERIES
LJ55 LJ55 LEARJET 55 ALL SERIES
LJ60 LJ60 LEARJET 60 ALL SERIES
MD10 MD10 MD-10 ALL SERIES
MD11 MD11 MD-11 COMBI, ER, FREIGHTER, PASSENGER
MD80 MD81 MD82 

MD83 MD87 
MD88

MD-80
MD-80
MD-80
MD-80
MD-80

81
82
83
87
88

MD90 MD90 MD-90 30, 30ER
MU30 MU30 MU-300 

DIAMOND
1A

P180 P180 P-180 AVANTI ALL SERIES
PC12 PC12 PC-12 ALL SERIES
PRM1 PRM1 PREMIER 1 ALL SERIES
SB20 SB20 SAAB 2000 ALL SERIES
SBR1 SBR1 SABRELINER 40

SABRELINER 60
SABRELINER 65

ALL SERIES

SBR2 SBR2 SABRELINER 80 ALL SERIES
T134 T134 TU-134 A, B
T154 T154 TU-154 A, B, M, S
T204 T204 T224 T234 TU-204

TU-224
TU-234

100, 100C, 120RR
200, 214, C

T334 T334 TU-334 ALL SERIES
TBM TBM7 TBM8 TBM-700

TBM-850
ALL SERIES

WW24 WW24 1124 
WESTWIND

ALL SERIES

YK42 YK42 YAK-42 ALL SERIES

2-кесте

RMA F1, F2 жəне F3 бланкілерін толтыру жөніндегі нұсқаулық
(Notes to aid completion of RMA forms F1, F2 and F3.)

Төменде көрсетілген сандар F1, F2 жəне F3 бланкілерінің бағандарында қолданылатын 
жоғарғы индекстерге жатады. Евразия РМА туралы ақпаратты электрондық түрінде 
электрондық пошта арқылы ұсынған дұрыс.
(The numbers below refer to the superscript numbers on the blank RMA F2-А3 Ideally origina-
tors will submit information to the RMA Eurasia in electronic form by Email.)
1) Тіркеу мемлекеті – ИКАО-ның Doc 7910 құжатының қолданыстағы соңғы редакциясына 
сəйкес ИКАО-ның бір – немесе екі əріпті көрсеткіші (индексі) көрсетіледі. Егер мемлекетке 
бірден көп код берілген болса, бірінші көрсетілгенін қолданыңыз.
(State of Registry – Enter the one- or two-letter ICAO identifi er as contained in the most current 
ICAO Doc 7910. If more than one identifi er is designated for the State, use the letter identifi er 
that appears fi rst.)
2) Пайдаланушы – ИКАО-ның Doc 8585 құжатының қолданыстағы соңғы редакциясына 
сəйкес ИКАО-ның үш əріпті шартты белгісі көрсетіледі. Жалпы мақсаттағы авиацияның əуе 
кемелері үшін “IGA” жазыңыз. Əскери ƏК-лері үшін “MIL” жазыңыз. Егер бұл да, басқасы да 
болмаса бағанға X қойып, пайдаланушыны/иесін Ескертпе бағанына жазыңыз.
(Name of Operator – Enter the operator’s 3-letter ICAO identifi er as contained in the most cur-
rent ICAO Doc 8585. For general aviation aircraft, enter “IGA”. For military aircraft, enter “MIL”. If 
none, place an X in this fi eld and write the name of the operator/owner in the Remarks row.)
3) Пайдаланушы мемлекет – ИКАО-ның Doc 7910 құжатының қолданыстағы соңғы редак-
циясына сəйкес ИКАО-ның бір – немесе екі əріпті көрсеткіші (индексі) көрсетіледі. Егер 
мемлекетке бірден көп код берілген болса, бірінші көрсетілгенін қолданыңыз.
(State of the operator – Enter the one – or two- letter ICAO identifi er as contained in the most 
current ICAO Doc 7910. In the case of their being more than one identifi er designated for the 
State, use the letter identifi er that appears fi rst.)
4) ƏК-нің түрі –Doc 8643 ИКАО соңғы қолданыстағы редакцияға сəйкес ИКАО шартты 
белгісі көрсетіледі, мысалы, Airbus A320-211 үшін, A320 жазыңыз; Boeing B747-438 үшін 
B744 жазыңыз.
(Aircraft Type – Enter the ICAO designator as contained in the most current ICAO Doc 8643, 
e.g. for Airbus A320-211, enter A320; for Boeing B747-438 enter B744.)
5) ƏК-нің сериясы – ƏК-нің сериясы немесе дайындаушы тапсырыс берушінің шартты 
белгісі көрсетіледі. Мысалы, Airbus A320-211 үшін 211 көрсету қажет; Boeing B747-438 
үшін, 400 немесе 438 көрсету қажет.
(Aircraft Series – Enter Series of aircraft, or manufacturer’s customer designation, e.g. for Airbus 
A320-211 enter 211; for Boeing B-747-438, enter 400 or 438.)
6) Өндірушінің сериялық нөмірі – өндіруші берген сериялық нөмір көрсетіледі (зауыттық 
нөмірі).
(Manufacturer’s Serial Number – Enter Manufacturer’s Serial Number.)
7) Тіркеу нөмірі – ƏК-нің тіркеу нөмірі көрсетіледі, мысалы, AA-XYZ үшін AAXYZ жазыңыз.
(Registration Mark – Enter Registration Number of aircraft, e.g. for AA-XYZ write AAXYZ.)
8) S режиміндегі жауап берушінің коды – ƏК-нің S режиміндегі жауап берушінің ICAO бер-
ген кодын көрсетіңіз (6 цифр, он алты сөздік жүйе).
(Mode S Aircraft Address – Enter ICAO allocated Aircraft Mode S (6 character, hexadecimal) 
address code.)
9) Ұшу жарамдылығын бекіту –«Ия» немесе «жоқ» көрсетіледі.
(Airworthiness Approval – Enter yes or no.)
10) Ұшу жарамдылығына бекітудің берілген күні – DD/MM/YY. Мысалы: 1998 жылдың 26 
қазаны үшін - 26/10/98 жазыңыз.
(Date Airworthiness Approval Issued – DD/MM/YY. Example: for October 26, 1998 write 
26/10/98)
11) RVSM –мен ұшу үшін бекіту (рұқсат)– «Ия» немесе «жоқ» жазыңыз.
(RVSM Approval - Enter yes or no.)
12) RVSM-мен ұшуға бекітудің (рұқсат) берілген күні – DD/MM/YY. Мысалы: 1998 жылдың 
26 қазаны үшін - 26/10/98 жазыңыз.
(Date RVSM Approval Issued – DD/MM/YY. Example: for October 26, 1998 write 26/10/98.)
13) RVSM – DD/MM/YY ұшу үшін бекітудің (рұқсаттың) қолданылу мерзімінің аяқталған күні. 
Мысалы: 1998 жылдың 26 қазаны үшін - 26/10/98 жазыңыз.
(Date of Expiry – MM/DD/YY. Example: for October 26, 1998 write 26/10/98.)
14) RVSM –мен ұшуға берілген бекітуді (рұқсатты) қайтарып алу күні – DD/MM/YY. 
Мысалы: 1998 жылдың 26 қазаны үшін - 26/10/98 жазыңыз.
(Date of Withdrawal Expiry – DD/MM/YY. Example: for October 26, 1998 write 26/10/98)
15) Қайтарып алу себебі
(Reason for Withdrawal)
16) Ескертпелер.
(Remarks.)
17) Тегі – Өзіңіздің тегіңіз бен аты-жөніңізді жазыңыз.
(Surname – Enter your family name)
18) Бекіту əдісі – RVSM-мен ұшу талаптарын орындауға қатысты жұмыс/толық аяқтау 
жұмыстары жүргізілген құжатқа сілтеме көрсетіңіз. Мысалы, ƏК типіндегі Сертификат 
нөмірі немесе ƏК типіндегі Сертификаттың немесе толық аяқталған жұмыстар немесе 
қызметтік жазбалардың толықтыруы.

(Соңы 24-бетте) 
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3-кесте
RMA F1

Байланысу ақпаратын белгілеу /өзгерту

(STATE POINT OF CONTACT DETAILS/CHANGE OF POINT OF CONTACT DETAILS) 

Осы нысан EURASIA RMA-мен алғаш рет байланысқан кезде немесе F1 нысанында бұрын 
ұсынылған деректер өзгерген кезде толтырылып, төменде көрсетілген мекен-жайға қайтарылуы 
тиіс (ТОЛТЫРҒАН КЕЗДЕ БАС БАСПА ƏРІПТЕРІМЕН ЖАЗЫҢЫЗ).

(This form should be completed and returned to the address below on the fi rst reply to the 
RMA or when there is a change to any of the details requested on the form (PLEASE USE BLOCK 
CAPITALS)).

Мемлекет: 
(STATE)  

ИКАО мемлекетінің бір-/екі əріпті көрсеткіші: 1

(ICAO 1 OR 2 LETTER IDENTIFIER FOR STATE) 

Мекен-жайы:
(ADDRESS) 

Байланысатын тұлға: (CONTACT PERSON:)
Аты-жөні:          
(Full Name)                

Атауы: Тегі17:    Инициалдары: 
(Title:)  (Surname17:)   (Initials:)
Лауазымы:
(Post/Position)  
Телефоны:     Факсы:     
(Telephone)                     (Fax:)
E-mail: 

  Алғашқы жауап /  Ақпаратты өзгерту (қажетті таңдау) 
(Initial Reply / Change of Details* (*Select as appropriate))
Ақпарат берілді (қажетті таңдау) (Data provided (Select as appropriate):

 ƏК-ні RVSM-ға рұқсаттамалар бойынша дерекқорді құру бойынша жұмыс үшін (to establish 
a database of RVSM-approved aircraft)

 əуе қозғалысының көріністер туралы деректерді жинау үшін (to collect a sample of traffi c 
movements)

 пайдаланушынан (by an operator)

Толтырғаннан кейін мына мекен-жайға қайтарылсын:
(When complete, please return to the following address)
RMA мекен-жайы: Ресей, 123182, Мəскеу, Волоколамское даңғыл жолы, 26
(RMA Address) (26, Volokolamskoe shoisse, Moscow, 123182, Russia)
Телефоны (Telephone): +7(499)190-35-19 Факсы (Fax):+7(499) 190-3579
E-Mail: rma@rma-eurasia.ru, RMA_Eurasia@atminst.ru

4-кесте
RMA F2

RVSM пайдалану үшін бекіту жазбасы
(Record of approval to operate in RVSM airspace)

1. Мемлекет ƏК тіркеуді немесе пайдаланушы мемлекет ƏК бекіту (рұқсат беру) мəртебесін 
немесе пайдаланушыға RVSM-мен кеңістіктегі ұшуларға RVSM-да ұшуға рұқсат беру немесе 
өзгерту кезінде бекіту туралы ақпарат төменде көрсетілген мекен-жай бойынша RMA EURASIA-
ға жедел түрде жіберілуі керек.

(When a State of Registry OR State of the Operator approves or amends the approval of an 
operator/aircraft for RVSM operations, details of that approval must be recorded and sent to the 
appropriate RMA without delay.)

2. Толтырар алдында бланктерді толтыру жөніндегі Нұсқаумен танысыңыз (ТОЛТЫРҒАН 
КЕЗДЕ БАСПА ƏРІПТЕРІН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ)

(Before providing the information requested below, reference should be made to the accompa-
nying notes (PLEASE USE BLOCK CAPITALS)).

Тіркеу мемлекеті1:
(State of Registry1)   

Пайдаланушының атауы 2: 
(Name of Operator2)  

Пайдаланушының мемлекеті 3:
(State of the Operator3)  

ƏК түрі4:
(Aircraft Type4)   

ƏК сериясы5:
(Aircraft Series5)  

Өндірушінің сериялық нөмірі6
(Manufacturers Serial No6)   

Тіркеу нөмірі7: 
(Registration Mark7)  

Жауап берушінің коды8: 
(Mode S aircraft address8)   

Ұшу жарамдылығын бекіту9:
(Airworthiness Approval9)  

Берілген күні10:
(Date Issued10)  

RVSM бекіту (рұқсат беру) 11:
(RVSM Approval11)  

RVSM бекітуге берілген күні 12:
(Date Issued12)  

Бекіту мерзімінің аяқталған күні13:
(Date of Expiry13 (If Applicable)) 

Бекіту əдісі 18:
Method of Compliance  
(Service Bulletin, STC etc))

Ескерту16:|
(Remarks16)   
Толтырылғаннан кейін көрсетілген мекен-жай бойынша қайтару керек: (When complete, 

please return to the following address): RMA мекен-жайы: Ресей,123182,Мəскеу, Волоколамск 
ш.,26 (RMA Address)(26, Volokolamskoe shoisse, Moscow, 123182, Russia) Телефон (Telephone): 
+7(499)190-35-19 Факс(Fax): +7(499)190-3579 E-Mail:rma@rma-eurasia.ru, RMA_Eurasia@
atminst.ru

5-кесте
ƏК-нің RVSM жағдайында ұшуға рұқсаты

Рұқсаттың бекітілген күні
(күні: айы: жылы)

: :

Рұқсаттың қолданылу мерзімі:
(күні: айы: жылы)

: :

ƏК үшін RVSM-ның пайдалану ауқымының шекарасы
Мына өңірлерде ұшуға рұқсат етілген:_________________________________
тік эшелондау минимумы 300 м (1000 фут) эшелон қоса 290 мен 410 арасында болған 
жағдайда (RVSM)
ПАРАМЕТРІ ТӨМЕНГІ ШЕКАРАСЫ ЖОҒАРҒЫ ШЕКАРАСЫ
БИІКТІГІ:
Фут немесе метрмен 

ҰШУ ЭШЕЛОНЫ:
Жүз фут немесе 
он метрмен

F
M

F
M

F
M

F
M

М КҮНІ:
немесе
IAS ЖЫЛДАМДЫҒЫ:
км/сағ немесе узелмен

M

K км/сағ
N тораптар

M

K км/сағ
N тораптар

ТОЛЫҚ ҰШУ САЛМАҒЫ,
ТОННА

T T

Уəкілетті органның басшысы 
 ________________              _____________            ________________
    (лауазымы)                               (қолы)                         (аты-жөні)

МО                                        Күні:: «___»___________ 20 ж.
6-кесте

Ұшу туралы ақпарат
Ұшар алдында толтырылатын ақпарат
Авиакомпания/Пайдаланушы:
Пайдаланушымен хабарласу:
Атауы: Тел: Факс:
ƏК түрі /сериясы: ƏК тіркеу нөмірі:
ƏК дабылы: Сериялық нөмірі:
Ұшу əуеайлақ: Ұшу күні (UTC): Ұшып шығу уақыты (UTC):
Қону əуеайлақ: Ұшып келу күні 

(UTC):
Ұшып келу уақыты (UTC):

«S» режимі (иə/жоқ):
Экипаждардың толтыратын ақпараты
Уақыты Белгі-

ленген 
эшелон

M
саны/
Vақиқ.

Жауап 
беруші

Биіктікті 
өлшеу 
есебі

Автоұшқыш
(L, R, C)

Ұшуды 
басқару 
жүйесі

ƏҚҚ ау-
даны

(UTC) FL Жылдамдық Код/Негізі ƏКК Е/Ұ ƏКК Е/Ұ (иə/жоқ) (ИКАО 
коды)

Сипаттамаларын ұстап тұруға турбуленттілік жəне орны сияқтыларға əсер ететін ұшу 
жағдайлар:

 
ƏКК: __________________ _____________ _________________
                    (Т.А.Ə.)                        (күні)                     (қолы)

 Е/Ұ: ________________ ________________ _________________
                      (Т.А.Ə.)                      (күні)                      (қолы)

RVSM HMU MONIRIRING

Aircraft information
Aircraft Type
Aircraft Registration
Aircraft Serial No.
Aircraft Mode S address
Operator
Flight Details
HMU Over fl own
Date of Flight
Time over HMU (UTC)
Position at given time
Mode A code Allocated (ATC 
Squawk)
Cleared Flight Level
Callsing
Altimeter reading Left

Right
Standby

* If more that Mode A Code allocated within the HMU coverage area please list all Codes.
Note: For a successful measurement by an HMU, it is required that the aircraft is in level fl ight 

for a minimum track length of 30NM (approximately 7 minutes fl ying), between FL290 and FL410 
(inclusive) within the coverage of the HMU.

E-Mail: rma@rma-eurasia.ru, RMA_Eurasia@atminst.ru

7-кесте
RMA F3

RVSM кеңістігінде ұшуларды жүргізуге бекітуді (рұқсатнаманы) 
қайтарып алу немесе əуе кемесін тізілімнен шығару

De-registration of aircraft or withdrawal of approval to operate in RVSM airspace

1. Егер тіркеу мемлекетінде немесе пайдаланушы мемлекетте RVSM-мен əуе кеңістігінде 
ұшуларды орындау үшін пайдаланушы/ƏК-нен бекітуді қайтарып алатындай себебі болса, нақты 
ақпарат нысандағы бланкі бойынша RMA EURASIA жіберілуі тиіс. Сондай-ақ, осы бланкті ƏК-
нің мемлекеттік тізбеден шығарылғаны туралы RMA EURASIA-ға хабарлау үшін пайдаланған 
жөн. (When a State of Registry or State of the Operator has cause to withdraw the approval of an 
operator/aircraft for operations within the RMA airspace, details as requested below must be sub-
mitted to the RMA by the most appropriate method.This form should also be used to notify the RMA 
of a deregistration from a state’s registry.)

2. Толтырмас бұрын бланкілерді толтыру Нұсқауымен (ТОЛТЫРҒАН КЕЗДЕ БАСПА 
ƏРІПТЕРІН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ) танысып шығыңыз.

Before providing the information requested below, reference should be made to the accompa-
nying notes (PLEASE USE BLOCK CAPITALS).

 
  

(Соңы. Басы 23-бетте) Тіркеу мемлекеті1:
(State of Registry1)   

Пайдаланушының атауы 2: 
(Name of Operator2)  

Пайдаланушының мемлекеті 3:
(State of the Operator3)  

ƏК түрі4:
(Aircraft Type4)  

ƏК сериясы5: 
(Aircraft Series5)  

Өндірушінің сериялық
нөмірі6: (Manufacturers Serial No6) 

Тіркеу нөмірі7:
(Registration Mark7)  

Жауап берушінің коды8:
(Mode S aircraft address8)  

RVSM бекітуі қайтарып алынған күн14: 
(Date of Withdrawal of RVSM Approval14) 

RVSM бекітуін қайтарып алу себебі15: 
(Reason for Withdrawal of RVSM Approval15)  

Ескертпе16: 
(Remarks16)          

Толтырылғаннан кейін көрсетілген мекенжайға қайтарыңыз: (When complete, please return 
to the following address)

RMA мекенжайы: Ресей, 123182, Мəскеу, Волоколамское ш., 26 
(RMA Address) (26, Volokolamskoe shoisse, Moscow,123182, Russia)
Телефон (Telephone): +7(499)190-35-19 Факс(Fax): +7(499)190-3579 
E-Mail: rma@rma-eurasia.ru, RMA_Eurasia@atminst.ru

8-кесте
Flight Information Form (FIF)

Please Email to rma@rma-eurasia.ru or Fax to at +7 499 190-3579, 24 hours prior to fl ight and 
within 6 hours of landing.

INFORMATION TO BE RECORDED PRIOR TO FLIGHT
Airline/Operator: GMU Container Number: 
Point of Contact for Operator:
Name: Phone: Fax:
Aircraft Type/Series: Aircraft Registration Number:
Call Sign: Airframe Serial Number:
Planned: Origin: Departure Date (UTC): Departure Time (UTC):
Planned: Destination: Arrival Date (UTC): Arrival Time (UTC):
Installer (Name/Org.): Retriever (Name/Org.):
Mode S Equipped (Yes/No): Separation Between Mounted Antennas (ft.):
Installer/Operator Comments:

INFORMATION TO BE RECORDED BY FLIGHT CREW/GMU OPERATOR
Data Collection: Start Date (UTC): Start Time (UTC):
GMU File Name:
Departure Time (UTC): Origin (ICAO ID):
Please record the requested information as soon as practical when:
1. Aircraft is fi rst established in level fl ight at or above FL 290, or
2. The ATC assigned transponder code is changed at or above FL 290, or
3. There is a fl ight level change and aircraft remains at or above FL 290, or
4. An autopilot change is initiated at or above FL 290, or
5. The ARTCC or FIR changes.

Ti
m

e

As
sig

ne
d

M
ac

h/
Ai

r

Xp
nd

r

Altimeter 
Reading

Autopilot
(L, R, C)

FM
S/

PM
S

AR
TC

C/
FI

R

(U
TC

)

FL Sp
ee

d

Co
de

/
So

ur
ce

Pi
lo

t

Co
-p

ilo
t

Pi
lo

t

Co
-p

ilo
t

(Y
/N

)

(IC
AO

 
ID

)

Data Collection: End Date (UTC): End Time (UTC):
Arrival Time (UTC): Destination ICAO (ID):
Comments on fl ight conditions affecting height keeping performance, i.e. turb, and location

Толтырылғаннан кейін көрсетілген мекен-жай бойынша қайтару керек: 
(When complete, please return to the following address)

Ресей, 123182, Мəскеу, Волоколамск ш.,26 
(RMA Address)(26, Volokolamskoe shoisse, Moscow, 123182, Russia) 
Телефон (Telephone): +7(499)190-35-19 Факс (Fax): +7(499)190-3579 
E-Mail:rma@rma-eurasia.ru, RMA_Eurasia@atminst.ru

9-кесте
RMA F5

Биіктік бойынша үлкен ауытқулар туралы баяндау бланкі
(Large height deviation reporting form)

RMA EURASIA Осы баяндамада берілген ақпарат құпия болып табылады жəне тек қана 
ұшу қауіпсіздігіне статистикалық талдау үшін пайдаланылады.
(The information contained in this form is confi dential and will be used for 
statistical safety analysis purposes only.)

Биіктігі бойынша үлкен ауытқулар туралы баяндау бланкі (F 5)
(Large Height Deviation Form (F 5) 

90 м (300 фут) жəне одан жоғары биіктік бойынша ауытқулар, соның ішінде TCAS-қа бай-
ланысты турбуленттілік жəне əр түрлі күтпеген жайдайлар туралы баяндаңыз
(Report any altitude deviation of 90 m. (300ft )or more, including those due to TCAS, Turbulence 
and Contingency Events)
1. Бүгінгі күн:
(Today’s date:)

2. Баяндама берген орган:
(Reporting Unit:)

Ауытқулар туралы толық ақпарат (Deviation details)
3. Пайдаланушы:
(Operator Name:)
ƏК тіркеу нөмірі:
(ACFT Registration Number:)

4. Call Sign 
(Дабылдар):

5. ƏК-нің түрі:
(Aircraft Type:)

6. Көрсетілген
биіктік
(Altitude
Displayed:)

7. Оқиға күні:
(Date of Occurrence:)

8. UTC уақыты:
(Time UTC:)

9. Оқиға орны (ені./ұзақ., немесе 
бақылау бағыты):
(Occurrence Position (lat/long or Fix) :)

10. Ұшудың рұқсат етілген бағыты:
(Cleared Route of Flight:)

11. Ұшудың 
белгіленген 
эшелоны:
(Cleared Flight 
Level:)

12. Дұрыс белгіленбеген 
эшелонға ұшу ұзақтығының есебі 
(секундпен):
(Estimated Duration at Incorrect 
Flight Level (seconds :)

13. Бақыланатын ауытқулар +/- m :
(Observed Deviation +/- m) 

14. Əуе кемелерінің жағдайларына басқа да қатыстылар:
(Other Traffi c Involved:)

15. Ауытқу себебі (мысалы, турбуленттілік, жабдықтың бұзылуы):
(Cause of Deviation (Examples: Turbulence, Equipment Failure)

АУЫТҚУ ТОҚТАҒАННАН КЕЙІН 
(AFTER DEVIATION IS RESTORED)

16. Ұшудың ақырғы қадағаланатын/мəлімденетін соңғы эшелоны*:
(Observed/Reported Final Flight Level*:) 

*Ақпарат негіздерін көрсетіңіз:
(*Please indicate the source of information:)
 Қадағалау жүйесі  Ұшқыш
(Surveillance system) (Pilot)

Түсініктемелер
(Narrative)
20. Ауытқудың нақты сипаттамасы
(ƏК-нің нақты жүру жолдарына өзіңіздің бағаңызды беріңіз жəне ауытқу себебін көрсетіңіз.)
(Detailed Description of Deviation
(Please give your assessment of the actual track fl own by the aircraft and the cause of the de-
viation.))

21. Экипаждың (қолма-қол) түсініктемелері (Crew comments (if any)

Толтырылғаннан кейін көрсетілген мекен-жай бойынша қайтару керек: (When complete, 
please return to the following address): RMA мекен-жайы: Ресей,123182,Мəскеу, Волоколамск 
ш.,26 (RMA Address)(26, Volokolamskoe shoisse, Moscow, 123182, Russia) Телефон (Telephone): 
+7(499)190-35-19 Факс(Fax): +7(499)190-3579 E-Mail:rma@rma-eurasia.ru, RMA_Eurasia@
atminst.ru

10-кесте

RMA F6
Биіктік бойынша үлкен ауытқулар туралы ƏҚҚ органының ай сайынғы есебі (Form 

forATC Unit Monthly Report of Large Height Deviations (F 6) 
EURASIA RMA

Биіктік бойынша үлкен ауытқулар туралы есеп
(Report of Large Height Deviation)

90 м (300 фут) немесе одан жоғары биіктік бойынша ауытқулар, соның ішінде СЕБЖ 
нұсқауларына байланысты турбуленттілік жəне əр түрлі күтпеген жайдайлар туралы 
EURASIA RMA есебі.
(Report to the EURASIA RMA of a height deviation of 90 m. (300 ft) or more, including those 
due to ACAS, turbulence and contingency events.)
<Еуразия мемлекеттерінің аэронавигациялық қызмет көрсету провайдерлерінің 
атқарушы органы>:________________________________
ƏҚҚ органы:  _____________________________________

 (Name of ATC unit:)
I немесе II Бөлімдерді толтырыңыз
(Please complete Section I or II as appropriate)

I БӨЛІМ:
(SECTION I:)

Биіктік бойынша үлкен ауытқулар туралы __________(ай) мəлімдемелер түскен жоқ.
(There were no reports of large height deviations for the month of __________)

II БӨЛІМ:
(SECTION II:)

90 м (300 фут) немесе одан жоғары ЭП 290 жəне ЭП 410 аралығындағы биіктік жөніндегі 
ауытқулар туралы ____ мəлімдеме (лер) түсті. Биіктік бойынша ауытқулардың əр қайсысы 
туралы нақты ақпарат RMA F5 үлгісі арқылы қоса беріледі.
(There was/were _____ report(s) of a height deviation of 90 m (300 ft) or more between FL 290 
and FL 410. Details of each height deviation are in form RMA F5 attached.)
(Биіктік бойынша ауытқулар туралы əрбір есеп берулерге жеке бланк пайдаланыңыз.).
(Please use a separate form for each report of height deviation).
Толтырылғаннан кейін көрсетілген мекен-жай бойынша қайтару керек: 
(When complete, please return to the following address)
RMA мекен-жайы: Ресей,123182,Мəскеу, Волоколамск ш.,26 (RMA Address)(26, 
Volokolamskoe shoisse, Moscow, 123182, Russia)
Телефон (Telephone): +7(499)190-35-19 Факс(Fax): +7(499)190-3579 E-Mail:rma@rma-eur-
asia.ru, RMA_Eurasia@atminst.ru

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында ұшуды жүргізу қағидаларға 
19-қосымшасы

Ұшу аудандарында ұшуға немесе сипаттамаларға негізделген (бұдан əрі - РВN) 
қажетті навигациялық спецификациялар орнатылған бағдарларға бекіту 

1. ƏК-ні қатысты РВN орнатылған мемлекеттер немесе аудандардың əуе кеңістіктеріне 
ұшуға бекіту өкілетті органдар арқылы жүзеге асырылады. 

2. Сипаттамаларға негізделген навигация жəне енгізу процесі мен пайдаланым бекітуге 
қатысты нұсқамалық материал туралы ақпарат (PBN) (Doc 9613 ИКАО) сипаттамаларына 
негізделген навигация Нұсқаулығында келтірілген. 

3. Пайдалану тұжырымдамасы 
PBN пайдалану тұжырымдамасын уəкілетті органнан алу үшін, пайдаланушы мыналар-

ды дəлелдейді:  əр тиісті ВС үшін PBN əуе кеңістігінде ұшу үшін RNAV ВС жүйесінің ұшу 
жарамдылығының тиісті тұжырымдамалардың болуын;

ұшуларды қамтамасыз ету бойынша ұшу экипажының мүшелері мен қызметшілері үшін 
дайындау бағдарламалардың əзірленуін;

пайдалану қағидалары əзірленгенін, оларда нақтыланғандары:
1) бортында орнатуға жататын жабдық, оның ішінде пайдаланушылық шектеу жəне 

минималды жабдықтың тізімінде (MEL) тиісті жазбалар;
2) ұшу экипажының құрамы мен тəжірибесіне қойылатын талаптар;
3) стандартты рəсімдер кезінде навигациялық жүйелерді қолдануға жататын пайдалану 

қағидалары;

4) төтенше жағдайлардағы іс-əрекет тəртібі;
5) хабарламаны бақылау жəне ұсыну;
6) Техникалық қызмет көрсету бағдарламасына толықтырулар əзірленді;
7) навигациялық деректерді электронды басқару.
4. Ауа мен жерде қолдану үшін əзірленген электронды навигациялық деректердің өнімі 

уəкілетті орган пайдаланушының рəсімдерін бекіткеннен кейін ғана қолданылады:
1) тұтастықтың қолайлы стандарттарын жəне деректердің үйлесімділігін болжалды 

қызметімен қамтамасыз ету;
2) деректермен жəне өніммен байланысты тиісті процестерге үнемі бақылау жасау;
3) электронды навигациялық деректерді уақытылы енгізуді жəне жіберуді қамтамасыз ету.
5. Тиісті PBN орнатылған мемлекеттердің немесе аудандардың əуе кеңістіктерінде ƏК 

ұшуға рұқсат беруі осы Қағидаларға 20-қосымшасына сəйкес пайдаланушы сертификатының 
пайдалану ерекшеліктеріне жазылады.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында ұшуды жүргізу қағидаларға 
20-қосымшасы

Пайдаланушы сертификатының пайдалану ерекшеліктерінде ƏК-лерге 
мемлекеттердің немесе аймақтардың əуе кеңістіктерінде, қайсыда тиісті РВN 

орнатылған, ұшуларға рұқсат беру туралы жазу үлгісі
Арнайы рұқсат Иə Жоқ Арнайы 

тұжырымдама
Ескертулер

PBN 
операциялары 
үшін 
навигациялық 
ерекшелік

  RNAV 10 Негізгі датчик GNSS

RNAV 5 B-RNAV маршруттарына жарамды 

Тұжырымдама GNSS пен DME/DME 
қолдануға негізделген 

RNAV 1 жəне 2 P-RNAV маршруттары/схемаларына 
жарамды

RNP 1 RNP 1 RF учаскелеріне рұқсат етілген

RNP APCH (LPV) Тұжырымдама SBAS қолдануға 
негізделген
LPV, LNAV/VNAV или LNAV минимумда-
ры бойынша отыруға рұқсат етілген

RNP AR APCH RNP 0,15
RF учаскелеріне рұқсат ілген

RNP 0,2  екінші шеңберіне кеткен кезде
AP қажет.

FMS/IRS жүйесін қайталау қажет 

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында ұшуды жүргізу қағидаларға 21-қосымшасы

Ұшуға дейінгі жоспарлау кезінде əуеайлақтар бойынша болжамдарды (TAF жəне TREND) ҚОЛДАНУ (ИКАО Конвенциясына 3-Қосымшасы) 
1. TAF бірінші бөлігін қолдану
а) Қолданудың уақыт кезеңі: TAF əрекет ету кезеңінен бастап бірінші «FM ... *» немесе «BECMG» дейін, немесе егер «FM» немесе «BECMG» жоқ болса, TAF əрекет ету кезеңі біткенге дейін 
беріледі.
б) Болжамды қолдану: басым болатын ауа-райы жағдайында TAF бастапқы кезеңінде толықтай қолданылуы тиіс, тек орташа жел жəне ұйытқудан (бүйірден соққан жел) басқа кезде, олар 
төменде келтірілген кестедегі «BECMG AT жəне FM» - бағанына сəйкес қоланылуы тиіс, тек «TEMPO» or «PROB**» уақыт өзгерістерінен басқа.
2. TAF жəне TREND-те келесі көрсеткіштердің өзгеріс болжамын қолдану 
Жоспарланған 
əуеайлақ үшін TAF 
немесе TREND:

FM жəне BECMG AT: BECMG, BECMG FM, BECMG TL, BECMG 
FM*TL, 

TEMPO, TEMPO FM, TEMPO FM…TL, PROB 30/40 PROB TEMPO 

Нашарлау жəне жақсару Нашарлау Жақсару Нашарлау Жақсару Нашарлау 
жəне жақсару

Ұзақ мерзімді емес ауа-райы 
құбылыстарына, мысалы, 
найзағай, күшті жауынмен 
байланысты қысқа мерзімді /
күшті құбылыстар 

Мысалы, түнек, түтін, 
тұман, шаң/құм боранмен, 
толассыз жайын-
шашынмен байланысты 
тұоақты құбылыстар

Кез-келген 
жағдайда

ETA ± 1 HR кезіндегі 
тағайындану əуеайлақ

Өзгеріс бастал-ғаннан 
бері ескеріледі

Өзгеріс басталған 
сəттен ескеріледі

Өзгеріс аяқталған 
сəттен бастап 
ескеріледі

Қолданылмайды Қолданылады Ескеріледі Нашарлаулар 
ескерілмейді;
Жақсарулар 
ескеріледі, 
оның ішінде 
желдің орташа 
көрсеткіші 
де жəне жел 
ұйытқулары

ETA ± 1сағат кезіндегі 
ұшып шығуға арналған 
қосалқы əуеайлақ

Желдің орташа көрсеткіші: 
талап етілетін шамаларда;

ETA ± 1 сағат кезіндегі 
тағайындану əуеайлақ 
үшін қосалқы əуеайлақ 

Желдің орташа 
көрсеткіші: талап 
етілетін шамаларда;

Желдің орташа 
көрсеткіші: талап 
етілетін шамаларда;

Желдің орташа 
көрсеткіші: талап 
етілетін шамаларда;

Ұйытқулар: ескерілмейді

Ұзақ мерзімді емес ауа-райы 
құбылыстарына, мысалы, 
найзағай, күшті жауынмен 
байланысты қысқа мерзімді /
күшті құбылыстар 

Мысалы, түнек, түтін, 
тұман, шаң/құм боранмен, 
толассыз жайын-
шашынмен байланысты 
тұоақты құбылыстар

Кез-келген 
жағдайда

ETA ± 1 сағат 
бағытындағы қосалқы 
əуеайлақ 

Ұйытқулар: ескерілмейді Ұйытқулар: 
ескерілмейді

Ұйытқулар: 
ескерілмейді

Талап етілетін шамалардан 
асатын ұйытқулары бар 
орташа жел: ескерілмейді

Ескеріледі. Нашарлаулар 
ескерілмейді;
Жақсарулар 
ескеріледі, 
оның ішінде 
желдің орта-
ша көрсеткіші 
де жəне жел 
ұйытқулары 

ETA ± 1 сағат ерте/кеш 
емес EDTO қосалқы 
əуеайлақ

Өзгеріс басталғаннан 
бері ескеріледі

Өзгеріс басталған 
сəттен ескеріледі

Өзгеріс аяқталған 
сəттен бастап 
ескеріледі

Қонуға арналған 
қолданылатын 
минимумдардан төмен 
болса, ескеріледі

Қонуға арналған 
қолданылатын 
минимумдардан төмен 
болса, ескеріледі

Желдің орташа 
көрсеткіші: талап 
етілетін шамаларда;

Желдің орташа 
көрсеткіші: талап 
етілетін шамаларда;

Желдің орташа 
көрсеткіші: талап 
етілетін шамаларда;

Желдің орташа көрсеткіші: 
талап етілетін шамаларда;

Желдің орташа көрсеткіші: 
талап етілетін шамаларда;

Бүйірден соққан жел 
кезінде шамалардан 
асатын ұйытқулар 
ескеріледі

Бүйірден соққан жел 
кезінде шамалардан 
асатын ұйытқулар 
ескеріледі

Бүйірден соққан жел 
кезінде шамалардан 
асатын ұйытқулар 
ескеріледі

Бүйірден соққан жел кезінде 
шамалардан асатын 
ұйытқулар ескеріледі

Бүйірден соққан жел 
кезінде шамалардан 
асатын ұйытқулар 
ескеріледі

Ескерту 1: «Талап етілетін шектеулер» ҰҚН-да көрсетіледі.
* The space following «FM» should always include a time group e.g. «FM 1030». 
* «FM» қысқартуы əрқашан да уақыт тобында қосылуы тиіс, мысалы, «FM 1030».

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында ұшуды жүргізу қағидаларға 
22-қосымшасы

Минималды навигациялық сипаттамаларға (MNPS) қойылатын техникалық талап-
тар көзделген əуе кеңістіктеріндегі ұшу тұжырымдамасы

1. MNPS əуе кеңістігіндегі ұшулар ƏК тіркелген уəкілетті органның немесе мемлекеттің 
тиісті рұқсаттары болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

2. Əуе кеңістігінің белгілі учаскелерінде ұшқан кезде өңірлік аэронавигациялық келісімге 
сəйкес минималды навигациялық сипаттамаларға қойылған техникалық талаптар көзделген 
(бұдан əрі - MNPS), ƏК бортында навигациялық жабдық орнатылады, ол:

1) ұшу экипажына жол желісін ұстанудың үздіксіз индикациясын не осы жол желісі 
бойындағы кез келген жерде дəлдіктің талап етілетін дəрежесімен одан ауытқуды қамтамасыз 
етеді;

2) MNPS сəйкес ұшуларды қолдану үшін пайдаланушы мемлекеті рұқсат етеді.
3. MNPS навигацияларына екі талап қойылған:
1) навигацияның дəлдігі;
2) тиісті пайдалану сипаттамаларына сəйкес резервтік навигациялық құралдың болуы. 
4. MNPS əуе кеңістігінде ұшатын ƏК, мынадай құралдармен жабдықталады: 
қашықтық навигацияның екі жарамды жүйесімен (бұдан əрі - LRNS). LRNS ретінде мына-

дай жүйелердің бірі бола алады:
1) бір инерциялық навигация жүйесі (INS);
2) бір спутниктік навигациялық жүйе (GNSS); 
3) датчик ретінде бір немесе одан да көп инерциялық жүйелер (IRS) не MNPS талапта-

рына сай келетін басқа да кез келген жүйені пайдаланатын бір кешенді навигациялық жүйе.
5. MNPS пайдалану тұжырымдамасын уəкілетті органнан алу үшін, пайдаланушы мына-

ларды дəлелдейді:
MNPS əуе кеңістігінде ұшуларды қамтамасыз ететін навигациялық жабдық, биіктікті өлшеу 

құралдары талап етілетін сипаттамаларға сай келуін;
MNPS əуе кеңістігінде ұшуларға рұқсат беру үшін ұшу экипажы мүшелерінің дайындық 

бағдарламасының болуын;
пайдалану қағидаларға сəйкестігін көрсете отырып рəсімдердің болуын:
1) минималды жабдықтың тізімі (MEL), ол MNPS-пен əуе кеңістігінде ұшуға қажет минималды 

жабдықты белгілейді.
2) ұшу экипажының құрамы мен тəжірибесіне қойылатын талаптар;
3) стандартты рəсімдер кезінде;
4) күтпеген жағдайда, тиісті əуе кеңістігіне жауапты орган белгілеген жағдайларды қоса 

рəсімдер əзірленген.
5) хабарламаны бақылау жəне ұсыну;
6) Техникалық қызмет көрсету бағдарламасына толықтырулар əзірленді.
6. MNPS əуе кеңістігінде ƏК ұшуға рұқсат беруі пайдаланушы сертификатының пайдалану 

ерекшеліктеріне жазылады.

Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында ұшуды жүргізу қағидаларға 
23-қосымшасы

Нысан

Көзбен шолып ұшулардың жəне АҰҚ/IAP аспаптары бойынша ұшулардың 
схемаларын ұшу тексеру актісі

__________________________________________________________________________
(ҰРТЖ жəне байланыстың жерүсті құралдарын пайдалануды жүзеге асыратын ұйым/

ƏҚБ үшін ҰРТЖ жəне байланыс құралдарының дабылдарын пайдаланатын ұйым атауы)

БЕКІТУГЕ ҰСЫНАМЫН
_____________________________________

______________________
(АҰҚ/IAP аспаптары бойынша ұшу схемасы 
үшін пайдаланылатын ҰРТЖ құралдарын 

пайдалануға жауапты тұлға)
_____________________________________

______________________
(құрылтай құжаттарына сəйкес

_____________________________________
_____________________

ұйым атауы) 
_______________________________

(қолы) (аты-жөні, тегі)

_________ ж. « ____________»

БЕКІТЕМІН
______________________________________

______________________
(АҰҚ/IAP аспаптары бойынша ұшу схемала-

рын пайдалануды жүзеге асыратын
______________________________________

______________________
ұйымның құрылтай құжаттарына сəйкес ____
______________________________________

__________________
басшы лауазымының атауы) ______________

___________________
(қолы) (аты-жөні, тегі)

М.О.
__________ ж. « ____________»

Аспаптар бойынша ұшу схемаларын (көзбен шолып ұшу схемалары) ұшу тексеру 
_____________________________________________________________________
(АҰҚ/IAP схемаларының үлгісі: əуе жолы, əуе жолынан тыс бағыт, қонуға кіру схемасы, 

əуежайдың (əуе торабының) ұшып келу мен ұшып шығу бағыттарының жəне т.б. схемасы)
___________________________________________________________________
                   (əуежай/əуе торабы атауы)
20__ ж.»___»_____ 20__ ж.»___»_____аралығындағы кезеңде_ № _ ұшуды бақылау ап-

паратурасымен жабдықталған борт. № ___,____ ЗƏК экипажы 
___________________________________ _____________________________
(АЛК үлгісі) (раст. нөмірі) (ЗƏК пайдаланатын авиакəсіпорын атауы), (ұшу тексеруінің түрі: 

енгізу, жылдық, арнайы)
____________________________________________________________________
(АҰҚ/IAP схемасының үлгісі:№... əуе жолы, ҚМБ-дан - _______оқонуға кіру схемасы, ұшып 

келу мен ұшып шығу бағыттарының схемасы, FSM схемасы жəне т.б.)

Ұшу тексеруін мыналар орындаған:
Зертхана - ƏКК _________________________________________ 

(тегі, аты-жөні)
Борттық инженер – ұшу 
зертханасының сынаушысы 

_________________________________________ 
(тегі, аты-жөні)

АҰҚ/IAP схемалары жөніндегі 
маман(қажеттілігіне қарай)

_________________________________________ 
(тегі, аты-жөні)

ƏҚҚ қызметінің өкілі _________________________________________ 
(тегі, аты-жөні)

Объект басшысы _________________
________________________________
(АҰҚ/IAP схемасына арналған құралды 
пайдалануға жауапты тұлға)

_________________________________________ 
(тегі, аты-жөні)

АҰҚ/IAP схемасының ұшу тексеруі
_______________________________________________________________________
(АҰҚ/IAP схемасының үлгісі: № ... əуе жолы, ҚМБ-дан қонуға кіру схемасы жəне т.б.)
№ ________________________________________________________________
           (раст. нөмірі) (АҰҚ/IAP схемасы бойынша ұшуды қамтамасыз етуге 
                                     арналған ҰРТЖ құралының үлгісі)
параметрлерін өлшеу ______________________ 2___ ж. «___» «_________» № _____ 

бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы АА əуеайлақтарында көзбен шолып ұшу жəне 
аспаптар бойынша ұшу схемаларын айналып ұшу жөніндегі бағдарламаға» сəйкес жүргізілді. 
Тексеру мен өлшеу нəтижелері ұшу тексеруі актісіне қоса берілген кестелерде келтірілген.

ҚОРЫТЫНДЫ
_________________________________________ дабылдарын пайдалана отырып
(раст. нөмірі) (АҰҚ/IAP схемасы бойынша ұшуды қамтамасыз етуге арналған 
ҰРТЖ құралының үлгісі)
___________ əуежайынан (əуе торабынан) АҰҚ/IAP аспаптары бойынша ұшу схемасы
  (атауы)
_______________________________________________________________ əуе жолы, 
ҚМБ-дан қонуға кіру схемасы жəне т.б..)
ИКАО «ƏК-лерінің ұшуын жүргізу» (№ (Doc 8168 OPS/611 (PANS-OPS) құжатының жəне 

əуежайдың/əуе торабының қолданыстағы аэронавигациялық паспорты талаптарына сəйкес 
келеді (сəйкес келмесе себебі көрсетілуі керек) жəне шектеусіз (шектеулері болса себебі 
көрсетілуі керек) аспаптар бойынша ƏК ұшуын қамтамасыз ету үшін жарамды.

Қосымша: Схеманы ұшу тексеруінің жəне ҰРТЖ жерүсті құралының параметрлері мен 
сипаттамаларын тексеру жəне өлшеу нəтижелерінің кестесі (лері)

__________________________________________________________________________ 
(АҰҚ/IAP схемасы бойынша ұшуды қамтамасыз етуге арналған ҰРТЖ құралының үлгісі
№ _________________________ 2 дана, ________ парақ.
              (раст. нөмірі)
Акт 3 (5) данада жасалды:
№ 1 дана - азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органға;
№ 2 дана - аспаптар бойынша ұшу схемаларын пайдалануды жүзеге асыратын ұйымға;
№ 3 дана – ҰРТЖ жəне байланыс құралдарын пайдалануды жүзеге асыратын ұйымға 

(аспаптар бойынша ұшу схемасы пайдалануға берілген кезде -2 дана), - КРТЖП қызметіне;
№ 4 дана – аспаптар бойынша ұшу схемаларын əзірлеушіге;
№ 5 дана – пайдалануында зертхана - ƏК-лері бар авиациялық кəсіпорынға

Зертхана – ƏКК ______20 ___ ж. «____» ______
(қолы)

Борттық инженер – ұшу зертханасының сынаушысы ______ 20 ___ ж. «____» ______
(қолы)

АҰҚ/IAP схемалары жөніндегі маман (қажеттілігіне 
қарай)

______ 20 ___ ж. «____» ______
(қолы)

ƏҚҚ қызметінің өкілі
Объект басшысы______________________
(АҰҚ/IAP схемасына арналған құралды пайдалануға 
жауапты тұлға)

______ 20 ___ ж. «____» ______
(қолы)
______ 20 ___ ж. «____» ______
(қолы)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 28 шілдедегі №509 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің күші жойылған кейбір 
бұйрықтарының тізбесі

1. «Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында ұшуды жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2011 жылғы 
3 шілдедегі № 419 бұйрығы (НҚА мемлекеттік тізіміндегі № 7136 тіркелген, 2011 жылғы 22 
қарашадағы № 171 (2161) «Юридическая газета» газетінде жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Көлік 
жəне коммуникация министрінің 2012 жылғы 15 наурыздағы № 117 бұйрығының 1-тармағы 
(НҚА мемлекеттік тізіміндегі № 7566 тіркелген, 2012 жылғы 23 маусымдағы № 339-345 (27419) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған).

3. «Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2013 
жылғы 20 қыркүйектегі № 733 бұйрығының 4-тармағы (НҚА мемлекеттік тізіміндегі № 8824 
тіркелген, 2014 жылғы 22 қантардағы № 14 (28238) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15852 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 27 ақпан             №80              Астана қаласы

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның 
кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту департаменті 

заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне 
электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына, 
сондай-ақ ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорынына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

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

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

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы Р. ДƏЛЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі __________ Б. Сұлтанов
2018 жылғы 1 наурыз

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 27 ақпандағы №80 бұйрығымен бекітілді

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі

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 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5604 болып 
тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік 
органдарының актілер жинағында жарияланған, 2009 жыл, № 7) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессия объектісінің құнын, концессионерлер қызметін 
мемлекеттік қолдау мен шығындарды өтеу көздерінің жиынтық құнын айқындау əдістемесінің 
23-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«23. Мемлекеттік емес қарыздар бойынша мемлекет кепілдігінің құны мемлекеттік 
кепілдікпен қамтамасыз етілген қарыз бойынша негізгі борыш сомасы жəне ол бойынша 
есептеудің 1 кезеңіне жəне 1 айға немесе шарт талаптарына сəйкес кезеңге есептелген 
концессия кезеңіне болжанатын неғұрлым жоғары пайыздық мөлшерлеме бойынша сыйақы 
ретінде есептеледі:

Г = D*(1 + r/p + r/12) (4),
мұнда:
Г – мемлекеттік кепілдіктер құны;
D – мемлекет кепілдік беретін қарыз бойынша негізгі борыш сомасы;
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% (шетел 
валютасындағы қарыздар үшін), «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 30 наурыздағы Заңының 19-бабына сəйкес белгіленген базалық 
мөлшерлеменің пайыздық дəлізінің жоғарғы шегі + 1% (ұлттық валютадағы қарыздар үшін) 
мөлшерлемесі ретінде айқындалады;

p - күнтізбелік жылдағы мемлекет кепілдік беретін қарыз бойынша сыйақыны есептеу 
кезеңдерінің саны.». 

2. «Концессиялық жобаларды жоспарлаудың жəне іске асырудың кейбір мəселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы 
№ 157 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10122 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 20 ақпанда жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықтың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) Осы бұйрықтың 6-қосымшасына сəйкес конкурстық құжаттаманы, оның ішінде оған 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезінде, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу 

кезінде конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптауға қойылатын 
талаптар;»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессиялық жобаларды ұсыну, қарау жəне іріктеу 
қағидалары осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу 
қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Заңның 19-бабының 4-тармағына сəйкес Концессиялық өтінімдерді қарауды жəне 

іріктеуді Премьер-Министдің өкімімен құрылған ерекше маңызы бар концессиялық жобалар 
жөніндегі комиссия (бұдан əрі – Комиссия) немесе қалған жобалар бойынша конкурсты 
ұйымдастырушы жүзеге асырады.

Комиссияның жұмыс органы конкурстың тиісті ұйымдастырушысы болып табылады.
Республикалық меншікке жататын жəне Заңның 16-бабының 2-тармағында көзделген 

концессия объектілеріне қатысты конкурсты ұйымдастырушы тиісті саладағы уəкілетті 
мемлекеттік орган болып табылады.

Коммуналдық меншікке жататын жəне тізбеде көзделген концессиялық объектілерге 
қатысты конкурсты ұйымдастырушы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың тиісті жергілікті атқарушы органы болып табылады, оның атынан əкімнің шешімі 
бойынша конкурсты ұйымдастырушының функциясын жүзеге асыратын жауапты мемлекеттік 
орган айқындалады.»;

7-тармақта:
15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«15) конкурсты ұйымдастырушының концессия шартының жобасын келісу үшін 

Қағидалардың 55-57-тармақтарына сəйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі, бюджетті атқару 
жөніндегі уəкілетті органдарға, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік органға жіберуі;»;

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«17) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді 

қабылдауын ерекше маңызы бар əрбір жеке концессиялық жоба бойынша Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің шешімі, өзге де концессиялық жобалар бойынша тиісті бюджет 
комиссиясының оң шешімі негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган жүзеге 
асырады.

Атқарушы органдардың мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдауын Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес əрбір жеке концессиялық жоба бойынша облыс, 
республикалық маңызы бар қала, астана мəслихатының шешімі негізінде бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар жүзеге асырады;»;

19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«19) осы тармақтың 16) тармақшасында көрсетілген Комиссия шешімі негізінде, тиісті 

бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын 
(ерекше маңызы бар концессиялық жоба бойынша) немесе мəслихат шешімін қабылдау 
қорытындысы бойынша концессия шартын келісу нəтижелерін ескере отырып, конкурс 
жеңімпазымен концессия шарты жасалады;»;

мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:
«20-1) концессия шартын бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның немесе 

оның аумақтық бөлімшесінің тіркеуі;»;
10-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) біліктілік іріктеуден өткен конкурсқа қатысушылардың концессиялық жобаның ТЭН-і 

немесе əзірленген жобалау-сметалық құжаттамалары бар конкурстық өтінімдерді ұсынуын, 
сондай-ақ əлеуетті концессионердің Заңның 18-1-бабына сəйкес конкурстық өтінімді 
қамтамасыз етуді енгізуін көздейді.

Егер болжанатын концессия объектісі табиғи монополиялар саласына жататын жағдайда, 
Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар саласындағы заңнамасының талаптарына 
сəйкес əзірленетін инвестициялық бағдарламаны қоса беру қажет.

Егер конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастырушының ТЭН-інде көзделген техникалық-
технологиялық жəне экологиялық шешімдерді қабылдаған жағдайда, онда конкурсқа қатысушы 
концессиялық жобаның ТЭН бар конкурстық өтінімнің құрамында осындай шешімдердің 
қабылданғаны туралы қосымша кепілхат береді.

Егер конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттамада 
келтірілген маркетингтік жəне (немесе) институционалдық жəне (немесе) əлеуметтік-
экономикалық шешімдерді қабылдаған жағдайда, онда конкурсқа қатысушы концессиялық 
жобаның ТЭН бар конкурстық өтінімнің құрамында осындай шешімдердің қабылданғаны 
туралы қосымша кепілхат береді;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) конкурсты ұйымдастырушының концессия шартының жобасын Қағидалардың 

55-57-тармақтарына сəйкес орталық немесе жергілікті жоспарлау жөніндегі, бюджетті атқару 
жөніндегі уəкілетті органға, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге 
асыратын уəкілетті мемлекеттік органға келісуге жолдауын көздейді;»;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді 

қабылдауын ерекше маңызы бар əрбір жеке концессиялық жоба бойынша Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің шешімі, өзге де концессиялық жобалар бойынша тиісті бюджет 
комиссиясының оң шешімі негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган жүзеге 
асырады.

Атқарушы органдардың мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдауын Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес əрбір жеке концессиялық жоба бойынша облыс, 
республикалық маңызы бар қала, астана мəслихатының шешімі негізінде бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар жүзеге асырады;»;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) Комиссияның осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген шешімі негізінде, тиісті 

бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде, Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысын 

(Жалғасы 25-бетте) 
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(ерекше маңызы бар концессиялық жоба бойынша) немесе мəслихат шешімін қабылдау 
қорытындысы бойынша концессия шартының келісу нəтижелері ескеріле отырып, конкурс 
жеңімпазымен концессия шарты жасалады;»;

мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
«10-1) концессия шартын бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның немесе 

оның аумақтық бөлімшесінің тіркеуі;»;
18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Конкурстық өтінім конкурсқа қатысуға үміткер əлеуетті концессионердің конкурстық 

құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сəйкес концессиялық жобаны іске асыруды 
жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Үздік концессиялық өтінім деп танылған концессиялық өтінімді нақтылау келіссөздер жүргізу 
арқылы жүзеге асырылады.

Келіссөздер барысында конкурстың шарттарына, сондай-ақ концессиялық өтінімнің 
бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

Концессия нысаны, концессия мерзімі жəне концессия объектісінің техникалық 
параметрлері конкурстың шарттары деп түсініледі.

 Конкурсқа қатысушының атауы, конкурстық құжаттамада белгіленген конкурсқа қатысу 
өтінімінің нысаны, конкурстық өтінімді қамтамасыз ету мөлшері концессиялық өтінімнің бастапқы 
параметрлері мен сипаттамалары деп түсініледі.

Заңның 20-бабының 4-1-тармағына сəйкес егер ұлттық валюта бағамы айтарлықтай 
өзгерген болса, ерекше маңызы бар жобалар бойынша конкурс талаптарына, сондай-ақ 
концессиялық өтінімнің бастапқы параметрлері мен сипаттамаларына конкурс өткізу барысында 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат етіледі.

Конкурс талаптарына, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарының құны жəне 
мемлекеттің төлемдері бойынша, сондай-ақ концессиялық өтінімнің бастапқы параметрлері 
мен сипаттамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім келіссөздер 
хаттамасы негізінде жүзеге асырылады жəне комиссияның шешімдері Республикалық бюджет 
комиссиясының қарауына шығарылады.

Конкурстың шарттарына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу кезінде, сондай-ақ бастапқы 
параметрлері мен маңыздылығы ерекше жобалар бойынша 20-баптың 4-1-тармағына сəйкес 
тиісті шешімдер комиссияның хаттамалық шешімімен ресімделеді.

Бұл ретте, конкурстық құжаттаманы қосымша келісу жəне сараптама жүргізу талап 
етілмейді.»;

19-тармақтың 3) тармақшасының он үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Əлеуетті концессионер конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттамада 

келтірілген маркетингтік жəне (немесе) институционалдық жəне (немесе) əлеуметтік-
экономикалық шешімдерді қабылдаған жағдайда, тиісті бөлімнің осы шешімдері концессиялық 
өтінімнің құрамында ТЭН əзірлеу кезінде пайдаланылады (екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана 
отырып, концессионерді таңдау бойынша конкурс өткізілген жағдайда);»;

49 жəне 50 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«49. Конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға 

концессиялық өтінімдерді оларға сараптама жүргізу үшін жолдайды.
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган концессиялық өтінім түскен күннен 

бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде сараптама жүргізу үшін оны концессия мəселелері жөніндегі 
мамандандырылған ұйымға не Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда 
жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғаларға жолдайды.

Концессия мəселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым немесе Заңның 13-бабының 
3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды 
тұлғалар концессиялық өтінімдерге сараптаманы олар ұсынылған күннен бастап 20 (жиырма) 
жұмыс күні ішінде жүргізеді.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның концессиялық өтінімдерді жалпы қарау 
мерзімі 25 (жиырма бес) жұмыс күнін құрайды.

50. Комиссия конкурсқа қатысушылар ұсынған барлық конкурстық өтінімдерді конкурстық 
құжаттама талаптарына сəйкестігін, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның 
концессиялық өтінім жəне əлеуетті концессионерлердің біліктілік талаптарына сəйкестігін 
бағалау бойынша қорытындыларын ескере отырып қарайды жəне үздік концессиялық 
өтінімді айқындайды, ол туралы хаттама жасайды, оған Комиссия төрағасы, мүшелері жəне 
хатшысы қол қояды.

Егер белгiленген мерзiмде конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық өтiнiмдер келiп түспесе 
не барлық ұсынылған конкурстық өтiнiмдер конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келмесе, 
онда конкурс өтпеген болып есептеледi.

Егер бiр конкурстық өтiнiм ғана ұсынылған жағдайда, бұл өтiнiмдi комиссия осы тармақтың 
бірінші бөлігіне сəйкес қарайды.»;

53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«53. Конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастырушымен келісім бойынша келіссөздерге 

банктерді, қаржы ұйымдарын, тəуелсіз сарапшыларды жəне өзге де мүдделі үшінші тұлғаларды 
тарта алады.

Келіссөздер қорытындылары конкурс ұйымдастырушының уəкілетті тұлғалары мен 
конкурсқа қатысушы қол қоятын хаттама түрінде ресімделеді.

Келіссөздер жүргізу қорытындылары бойынша олардың нəтижелері туралы комиссияның 
тиісті шешімі қабылданады.

Келiссөздер барысында конкурстың талаптарына, сондай-ақ концессиялық өтінімнің 
бастапқы параметрлерi мен сипаттамаларына, «Концессиялар туралы» Заңның 20 бабының 
4-1-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, өзгерiстер енгiзуге жол берiлмейдi.»;

55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Келіссөздер жүргізу қорытындылары бойынша конкурсты ұйымдастырушы концессия 

шарттарының жобаларын, оның ішінде оларға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізген 
кезде, үздік концессиялық өтінімді айқындау туралы хаттама көшірмелерін, концессиялық 
жоба мен концессия шартының талаптарын нақтылау бойынша концессиялық өтінімі үздік деп 
танылған Комиссия мен конкурсқа қатысушының арасындағы келіссөздер хаттамаларының 
көшірмелерін қоса бере отырып, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігін жəне (немесе) мемлекеттік 
кепілдікті ұсынуды көздейтін концессиялық жобалар бойынша бюджет комиссиясы шешімінің 
көшірмесін орталық жəне жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органдарға, 
бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға жəне табиғи монополиялар салаларында 
іске асырылатын концессиялық жоба бойынша табиғи монополиялар салаларында 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органға келісуге жолдайды.

Концессия шартының мазмұны Заңның 21-бабына сəйкес айқындалады.
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган концессия шартының жобасы 

түскен сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде оны сараптама жүргізу үшін Заңның 13-бабының 
3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды 
тұлғаларға жібереді.

Сараптама концессия шартының жобасы жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды 
тұлғаларға түскен күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Орталық немесе жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде концессия шартының жобасын келіседі не ескертулерді жою бойынша 
əзірленген ұсынымдарды қоса бере отырып, конкурсты ұйымдастырушыға дəлелді ескертулер 
жолдайды. Жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган Заңның 13-бабының 3-2) 
тармақшасында белгіленген жағдайда жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғалар 
жүргізген сараптама нəтижелерін қоса береді.

Концессия шарттарының жобасын келісу, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар 
енгізген кезде, келісу туралы немесе келіспеу себептерін көрсете отырып келіспеу туралы 
хат түрінде ресімделеді.

Концессия шарттарының, оның ішінде оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізген кезде, 
сондай-ақ қосымша материалдарды:

1) конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттамаға қосымшалардың электрондық 
көшірмелерін ұсына отырып, бірінші басшының немесе оны алмастыратын тұлғаның қолы 
қойылған титулдық бланкте жеке ілеспе хатпен ұсынады;

2) конкурсты ұйымдастырушының бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды;
3) конкурсты ұйымдастырушының құрылымдық бөлімшесінің басшысы əрбір параққа 

қол қояды.
Конкурсты ұйымдастырушы ақпаратты толық көлемде ұсынбаған, сондай-ақ концессия 

шартының жобасында көзделген қосымша ақпаратты, оның ішінде концессия шарттарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізген кезде ұсыну қажет болған жағдайда, Заңның 13-бабының 
3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды 
тұлғалар қажетті қосымша ақпарат ұсынуды талап ете алады.

Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда жергілікті атқарушы орган 
айқындайтын заңды тұлғалар, қажет болған жағдайда, сұрау салудың көшірмесін мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға жібере отырып, құжаттар пакеті түскен күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде конкурсты ұйымдастырушыға жетіспейтін жəне (немесе) 
қосымша ақпарат ұсыну жөнінде сұрау салулар жібереді.

 Конкурсты ұйымдастырушы сұрау салу түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты бір мезгілде жергілікті жоспарлау жөніндегі 
уəкілетті органға жəне Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда жергілікті 
атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғаларға ұсынады немесе ақпарат ұсыну үшін қосымша, 
бірақ күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімнің қажет екендігі туралы хабардар етеді.

Бұл ретте, сұрау салу жіберілген күннен бастап жəне қосымша ақпарат ұсынғанға дейін 
сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

Концессия шарттарының жобалары пысықталған, оның ішінде жергілікті атқарушы 
орган айқындайтын заңды тұлғалардың сараптама нəтежелеріне сəйкес оған өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілген жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы келіссөздерді жаңарту 
туралы шешім қабылдайды. 

Пысықталған концессия шартының жобасы келіссөздер қорытындылары бойынша қайтадан 
орталық немесе жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға келісуге жіберіледі. 

Жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган сараптама жүргізу үшін қайтадан 
пысықталған шарттың жобасын Заңның 13-бабы 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда 
жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғаларға жібереді.

Орталық жəне жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган концессия 
шарттарының жобаларын, оның iшiнде оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде 
концессия шарты жобасының сəйкестігі не оған енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 
МЖƏ-нің жəне концессияның негізгі қағидаттарына сəйкестігі, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының МЖƏ жəне концессия саласындағы қолданыстағы заңнамасы талаптарының 
сақталуы бөлігінде келiседі.»;

57 жəне 58-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«57. Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 

мемлекеттік орган концессия шартының жобасын, оның ішінде концессия шартына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу кезінде, көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) арналған 
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру мен бекіту тəртібі бөлігінде, 
ол ұсынылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде келіседі не конкурсты ұйымдастырушыға 
дəлелді ескертулер жолдайды.

Концессия шартының жобасын реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) 
арналған тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру мен бекіту тəртібі 
бөлігінде келісу кезінде табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын 
уəкілетті мемлекеттік орган инвестициялық бағдарламаны жəне:

1) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) енгізілетін шығындарды қалыптастыруды;
2) шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының, сондай-ақ нормативтік техникалық 

шығындардың техникалық жəне технологиялық нормалары шегінде шығыстар баптарын 
қалыптастыруды;

3) тарифті (баға, алым мөлшерлемесін) қалыптастырған кезде есепке алынбайтын 
шығыстар тізбесін белгілеуді;

4) инвестициялар көлемі жəне инвестицияланған капиталды қайтару тəртібін;
5) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) енгізілетін пайданы қалыптастыру мен шектеуді;
6) негізгі құралдардың тозуын есептеу əдістерін қолдануды;
7) концессия объектісін пайдалану сапасының өлшемшарттарын;
8) объектіні пайдалану сапасын айқындау тəртібін;
9) үшінші тұлғаларға концессия объектісін шектеулі нысаналы пайдалануды ұсынуды;
10) объектілерге күрделі жөндеу жүргізуді немесе оларды жаңғыртуды қаржыландыру 

мерзімдері (кезеңдері) мен көздерін;
11) тарифтерді қалыптастырумен жəне бекітумен байланысты концессионердің құқықтары 

мен міндеттерін;
12) негізгі құралдарға жəне табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметасында көзделген 

амортизациялық аударымдар қаражатын пайдалану бағыттарына қайта бағалау жүргізуді;
13) концессиялық жоба бойынша өндірілетін өнімдердің, жұмыстардың жəне көрсетілетін 

қызметтердің көлемі мен сапасын бақылауды жүзеге асыруды қоса алғанда, табиғи 
монополиялар салаларындағы қызметін бақылауды айқындайтын концессия шартының 
ережелерін келіседі.

58. Концессионерді таңдау жөніндегі конкурстың қорытындылары бойынша Комиссия 
шешімімен үздік концессиялық өтінім айқындалады, ал өтінім беруші конкурстың жеңімпазы 
болып танылады.

Егер концессиялық жобаны қаржыландыру мемлекеттік кепілдікпен жəне (немесе) 
мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен болжанатын болса, 
Комиссияның конкурстың қорытындылары туралы шешімі бюджетті атқару жөніндегі орталық 
уəкілетті органның концессиялық жобасының қаржылық сараптамасының қорытындысы 
ескеріле отырып, бюджет заңнамасына сəйкес қабылданады.»;

мынадай мазмұндағы 62 жəне 63-тармақтармен толықтырылсын:
«62. Конкурсты ұйымдастырушы (концедент) концессия шартын тіркеуді Қазақстан 

Республикасының заңнамасында бекітілген тəртіппен қамтамасыз етеді. 
63. Ерекше маңызы бар концессиялық жобаларды іске асыру үшін концедент, концессионер 

жəне концессионердің кредиторлары арасындағы тікелей келісімді жасасу мынадай реттіліктегі 
кезеңдерден тұрады:

Заңның 26-2-бабына сəйкес концессионер жəне (немесе) концессионердің кредиторы 
концедентке тікелей келісімнің жобасын ұсынады; 

концедент тікелей келісімнің жобасын қарайды жəне оны Заңның 19-бабының 4-тармағына 
сəйкес ерекше маңызы бар концессиялық жобалар бойынша Премьер-Министрдің өкімімен 
құрылатын Комиссияның отырысына шығарады;

Комиссия тікелей келісімнің жобасын қарайды жəне қажет болған жағдайда, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын 
құру тəртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулығына сəйкес сарапшыларды тартады;

Комиссия тікелей келісім тараптарының келіссөздері қорытындысы бойынша тікелей 
келісімнің түпкілікті жобасын мақұлдайды;

тікелей келісімде мемлекеттік бюджеттен шығатын шығыстары бар ережелер болса, аталған 
мəселе Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығарылады;

Концессиялар жөніндегі комиссия жəне Республикалық бюджет комиссиясының шешімдері 
негізінде тікелей келісім жасасу.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессия шарттарына мониторинг жүргізу, концессиялық 
жобаларға мониторинг жүргізу жəне олардың іске асырылуын бағалау қағидалары осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе көлемін ұлғайту 
үшін концессиялық жобаларды іріктеу қағидаларында:

28 жəне 29-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің негізінде концедент қаржылық жəне 

экономикалық сараптаманың қорытындыларын ескере отырып, концессия шартына өзгерістер 
мен толықтырулар жобасын əзірлейді жəне оны мемлекеттік жоспарлау жəне бюджетті 
атқару жөніндегі орталық уəкілетті органдарға, сондай-ақ егер концессиялық жоба табиғи 
монополиялар салаларында іске асырылатын жағдайда, табиғи монополиялар салаларында 
реттеуді жүзеге асыратын уəкілетті органға келісуге жібереді.

29. Мемлекеттік жоспарлау жəне бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органдардың, 
сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында реттеуді жүзеге асыратын уəкілетті органның 
концессия шартына өзгерістер мен толықтырулар жобасына келісімі алынғаннан кейін 
концессия шартына қосымша келісім жасалады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен тіркелуге жатады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессиялық жобаның техникалық-экономикалық 
негіздемесін əзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын 
талаптарда:

2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) концессиялық жобаның орындылығы - жобаның мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

құжаттарына сəйкестігі (іске асыру мерзіміне, қаржыландыру көздеріне жəне т.б. сəйкестігі) 
жəне/немесе ТЭН-нің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның оң қорытындысы 
бар инвестициялық ұсынысқа сəйкестігі;»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Конкурстық құжаттаманы, оның ішінде оған өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу кезінде, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде 
конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптауға қойылатын талаптар 
осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

3. «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлаудың жəне іске асырудың кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актілерді 
мемлекеттік тiркеу тiзiлiмiнде № 12717 болып тіркелген, нормативтік құқықтық актілердің 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 4 ақпанда жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын 
жоспарлаудың жəне іске асырудың қағидалары осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын. 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Іске асырылуы жоспарланған Мемлекеттік-жекешілік 
əріптестік жобаларының тізбесін бекіту тəртібін осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе олардың көлемін 
ұлғайту үшін мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын іріктеу тəртібінде:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекет кепілгерлігі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген лимит шегінде, 

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 229-бабының 9-тармақшасына сəйкес тиісті кезеңге 
мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландыруға 
ұсынылатын МЖƏ жобалары тізбесіне енгізілген МЖƏ жобалары бойынша беріледі.

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган мемлекет кепілгерлігін беруді көздейтін 
МЖƏ жобасының конкурстық құжаттамасын (бұдан əрі – конкурстық құжаттама) келісу кезінде 
конкурстық құжаттаманы немесе МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын (тікелей келіссөздер 
бойынша) əзірлеуші ұсынған мемлекет кепілгерлігінің көлемін жəне мемлекет кепілгерлігін 
берумен байланысты конкурстық құжаттаманың елеулі талаптарын келіседі.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган конкурстық құжаттаманы, МЖƏ 
жобасына бизнес-жоспарын (тікелей келіссөздер бойынша) келісудің нəтижелері бойынша 
мемлекет кепілгерлігінің көлемін көрсете отырып, кезекті қаржы жылының лимиті шегінде 
мемлекет кепілгерлігі берілуі мүмкін МЖƏ жобалары тізбесінің жобасын Республикалық бюджет 
комиссиясының қарауына енгізеді.

Жекеше əріптес қызметіне мемлекеттік қолдау көрсете отырып, жекеше əріптесті 
айқындау жөніндегі конкурс өткізу, əлеуетті жекеше əріптеспен қызметіне мемлекеттік 
қолдау көрсете отырып, тікелей келіссөздер бойынша шарт жасасу, МЖƏ шарттарының 
шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі Қазақстан 
Республикасы Үкіметі мемлекеттің кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар 
есебінен қаржыландыруға ұсынылатын МЖƏ жобаларының тізбесі бекітілгеннен кейін жүзеге 
асырылады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əлеуетті жекеше əріптес (қарыз алушы) мемлекет кепілгерлігін алу үшін осы 

бұйрықпен бекітілген МЖƏ жобаларын жоспарлау жəне іске асыру қағидаларына сəйкес МЖƏ 
шарттарының шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігін 
ұсынуды көздейтін конкурстық өтінімді конкурсты ұйымдастырушыға ұсынады.

 Əлеуетті жекеше əріптес (қарыз алушы) тікелей келіссөздер бойынша мемлекет 
кепілгерлігін алу үшін осы бұйрықпен бекітілген МЖƏ жобаларын жоспарлау жəне іске асыру 
қағидаларына сəйкес МЖƏ шарттарының шеңберінде инфрақұрылымдық облигациялар 
бойынша мемлекет кепілгерлігін ұсынуды көздейтін МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын тікелей 
келіссөздерді ұйымдастырушыға ұсынады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларының 
техникалық-экономикалық негіздемесін əзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға кажетті 
сараптамалар жүргізуге койылатын талаптарда:

2-тармақшасының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) МЖƏ жобасының орындылығы – жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

құжаттарына сəйкестігі (іске асыру кезеңіне, қаржыландыру көздеріне жəне т.б. сəйкестігі) 
жəне/немесе МЖƏ жобасының ТЭН-інің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның 
оң қорытындысы бар инвестициялық ұсынысқа сəйкестігі;;

осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес редакцияда «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
объектісін құру жəне (немесе) реконструкциялау құнын жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
субъектілерін мемлекеттік қолдау мен шығындарын өтеу көздерінің жиынтық құнын есептеу 
əдістемесі» 7-қосымшамен толықтырылсын.

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 27 ақпандағы №80 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2014 жылғы 22 желтоқсандағы №157 бұйрығына 1-қосымша

 
Концессиялық жобаларды ұсыну, қарау жəне іріктеу қағидалары

 1-тарау . Жалпы ережелер
 1. Осы Концессиялық жобаларды ұсыну, қарау жəне іріктеу қағидалары (бұдан əрі - 

Қағидалар) «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
(бұдан əрі – Заң) 9-бабының 7-6) тармақшасына жəне «Табиғи монополиялар» 1998 жылғы 
9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 1-тармағының 4-5) тармақшасына 
сəйкес əзірленді.

2. Қағидалар концессиялық жобаларды ұсынуды, қарауды жəне іріктеуді ұйымдастыру 
тəртібін айқындайды.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) алдын ала есептеулер - жорамалдарды көрсете отырып, концессиялық жобаның 

операциялық, инвестициялық жəне қаржылық қызметінің кіріс жəне шығыс бөлігі бойынша 
есептеулер. Алдын ала есептеулер ашып көрсететін формулалары бар MS Excel форматында 
қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде ұсынылады; 

2) республикалық жоба - республикалық меншікке жататын объектілер бойынша (жұмыс 
істеп тұрған немесе салынуы болжанып отырған) іске асырылатын жəне/немесе концессиялық 
жобаны іске асырудан экономикалық пайда алушылар екі жəне одан көп облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың субъектілері болып табылатын жəне Заңның 
12-бабына сəйкес іске асырылатын концессиялық жоба;

3) жергілікті жоба - коммуналдық меншікке жататын объектілер бойынша (жұмыс істеп 
тұрған немесе салынуы болжанып отырған) іске асырылатын жəне/немесе концессиялық 
жобаны іске асырудан экономикалық пайда алушылар бір облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың субъектілері болып табылатын жəне Заңның 13-бабына сəйкес іске 
асырылатын концессиялық жоба.

4. Заңның 20-бабының 1-тармағына сəйкес конкурсты ұйымдастырушы, конкурстық 
құжаттаманы, концессия шарттарының жобаларын пысықтау, сондай-ақ əлеуетті 
концессионерлермен келіссөздерге қатысу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе 
жергілікті атқарушы органдар айқындаған концессиялық жобаларды консультациялық қолдау 
бойынша заңды тұлғаларды тарта алады. 

Орталық немесе жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган концессиялық 
жобаларды консультациялық қолдау бойынша қызметтерді көрсетуге арналған қорытындыны 
тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Бюджет комиссиялары мақұлдаған əрбір концессиялық жобаны консультациялық қолдау 
жөніндегі қызметтерді қаржыландыру көлемі бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
уəкілетті орган концессиялық жобаларды консультациялық қолдау бойынша қызметтер тізбесін 
қалыптастырады, оны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның тиісті бөлінетін 
бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырады. 

5. Орта мерзімді кезеңде концессияға беруге ұсынылатын объектілердің тізбесін (бұдан 
əрі – тізбе) Заңның 16-бабына сəйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган 
қалыптастырады.

Тиісті саланың уəкілетті мемлекеттік органы Қазақстан Республикасының Үкіметіне іске 
асыру жоспарланып отырған концессиялық жобаны аса маңызды концессиялық жобалар 
тізбесіне енгізу бойынша ұсыныстар енгізеді.

6. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар Заңның 13-бабының 
3-2) тармақшасында белгіленген жағдайларда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органға ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-күніне дейін осы Қағидаларға 
қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік инвестициялық жобалардың инвестициялық 
ұсыныстарының (оны концессиялық жоба ретінде іске асырудың орындылығы айқындалған 
жағдайда), конкурстық құжаттамалардың өтуі туралы хабарлайды.

 2-тарау. Концессиялық жобаларды ұсыну, қарау жəне іріктеу тəртібі
 7. Концессиялық жобаларды ұсыну, қарау жəне іріктеу процесі мынадай өзара байланысты 

кезеңдерден тұрады:
1) əзірлеуші мемлекеттік органның бірінші басшысының не конкурстық құжаттаманы 

əзірлеуге жауапты мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің оны алмастыратын 
тұлғасының конкурстық құжаттаманы айқындауы жəне бекітуі.

Мемлекеттік орган конкурстық құжаттама əзірлеу үшін ведомстволық бағынысты 
ұйымдарды, тəуелсіз сарапшыларды, жобалау, инжинирингтік, консалтингтік жəне басқа 
да компанияларды, сондай-ақ мүдделі мемлекеттік органдарды тарту жолымен жобалау 
тобын құра алады.

Жобалау тобы қызметінің мақсаты осы немесе өзге салада/аяда/өңірде концессиялық 
жобаны іске асырудың дəлелденген қажеттілігімен бірге конкурстық құжаттама əзірлеу 
болып табылады.

Жобалау тобы мынадай функцияларды жүзеге асырады:
концессиялық жобаны іске асыру бойынша келіп түскен ұсыныстар мен бастамаларды 

зерделейді, іріктейді, бағалайды, олардың басымдылығын айқындайды, келісімшарттың, 
конкурстың түрін жəне концессиялық жобаның өзге де түйінді параметрлерін айқындайды;

жоспарланған концессиялық жоба бойынша маркетингтік жəне өзге де қажетті зерттеулерді 
жүргізеді;

барлық қажетті есептеулерді, оның ішінде концессиялық жобаның алдын ала есептеулерін 
əзірлеуді жүргізеді;

2) концессиялық жобаны іске асырудың орындылығы туралы мемлекеттік инвестициялық 
жобаның инвестициялық ұсынысына экономикалық қорытындыны қоса бере отырып, 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ 
қажетті сараптамалар жүргізу мəселесін одан əрі тиісті бюджет комиссиясының қарауына 
шығару үшін əзірлеуші мемлекеттік орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе 
жергілікті атқарушы органға өтінімді енгізеді;

3) республикалық жобалар бойынша конкурстық құжаттаманы əзірлеуші мемлекеттік 
органның өтінімі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын, оның ішінде техникалық экономикалық 
негіздемені (бұдан əрі – ТЭН) əзірлеуге, түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге 
арналған əзірленген жобалау-сметалық құжаттамалары (бұдан əрі – ЖСҚ) бар, сондай-ақ 
техникалық күрделі болып табылмайтын, концессия объектісінің нақты алаңына қолда бар 
ЖСҚ байланыстыра отырып, үлгі жобалар, үлгі жобалық шешімдер жəне қайта қолдану 
жобаларының негізінде іске асырылатын жобалар бойынша қорытындыны қалыптастырады 
жəне Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

Конкурстық құжаттаманы əзірлеуші мемлекеттік органның жергілікті жобалар бойынша 
сараптаманың оң қорытындысы қоса берілген өтінімі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уəкілетті орган концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын, оның ішінде 
ТЭН-ін əзірлеуге, түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге арналған əзірленген 
жобалау-сметалық құжаттамалары (бұдан əрі – ЖСҚ) бар, сондай-ақ техникалық күрделі 
болып табылмайтын, концессия объектісінің нақты алаңына қолда бар ЖСҚ байланыстыра 
отырып, үлгі жобалар, үлгі жобалық шешімдер жəне қайта қолдану жобаларының негізінде 
іске асырылатын жобалар бойынша қорытындыны қалыптастырады жəне тиісті бюджет 
комиссиясының қарауына шығарады;

4) конкурстық құжаттаманы əзірлеу, түзету, қажетті сараптамалар жүргізу жəне бекіту:
екі кезеңдік рəсімдерді пайдаланбай концессионерді таңдау бойынша конкурс өткізген 

жағдайларда:
конкурс ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы, оның ішінде концессиялық жобаның 

ТЭН-ін əзірлеуі.
Əзірленген ЖСҚ бар, сондай-ақ техникалық күрделі болып табылмайтын, үлгі жобалар, 

үлгі жобалық шешімдер жəне қайта қолдану жобаларының негізінде іске асырылатын жобалар 
бойынша техникалық-экономикалық негіздеме əзірлеу талап етілмейді.

Конкурстық құжаттаманы əзірлеу немесе түзету қолда бар ЖСҚ-ны концессия объектісінің 
нақты алаңына байланыстыра отырып жүзеге асырылады.

Қолда бар ЖСҚ-ны концессия объектісінің нақты алаңына байланыстыру концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамасын əзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сарап-
тамалар жүргізуге бөлінген қаражат шеңберінде, Қазақстан Республикасының сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы заңнамасында ескере отырып, жүзеге асырылады;

республикалық меншікке жататын объектілерге қатысты бюджетті атқару жөніндегі орталық 
уəкілетті органның, сондай-ақ концессиялық жоба табиғи монополиялар салаларына жататын 
жағдайда, табиғи монополия салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік 
органның келісімін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес алдын ала қажетті сараптамалардан өткен конкурстық 
құжаттаманы, концессиялық жобаның ТЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органға не Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органға ұсынуы;

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық жəне жергілікті уəкілетті органдар осы жобаны 
бюджеттен қоса қаржыландыру мүмкіндігі туралы ұсынымды қамтитын конкурстық құжаттама 
сараптамасының оң қорытындысы негізінде концессиялық жобалар бойынша қорытындылар 
қалыптастырады жəне тиісті бюджет комиссияларының қарауына енгізеді;

тиісті бюджет комиссиялары шешімінің негізінде конкурстық құжаттаманы конкурсты 
ұйымдастырушының бірінші басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның бекітуі;

екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып, концессионерді таңдау бойынша конкурс 
өткізген жағдайларда:

конкурсты ұйымдастырушының техникалық тапсырманы қалыптастыруы, конкурсты 
ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы əзірлеуі; 

республикалық меншікке жататын объектілерге қатысты бюджетті атқару жөніндегі 
орталық уəкілетті органның, сондай-ақ концессиялық жоба табиғи монополиялар салаларына 
жататын жағдайда, табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік органның келісімін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, конкурстық 
құжаттаманы тиісті сараптамаларды жүргізу жəне келісу үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті органға не Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда, 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органға ұсынуы;

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық жəне жергілікті уəкілетті органдар осы жобаны 
бюджеттен қоса қаржыландыру мүмкіндігі туралы ұсынымды қамтитын конкурстық құжаттама 
сараптамасының оң қорытындысы негізінде концессиялық жобалар бойынша қорытынды 
қалыптастырады жəне тиісті бюджет комиссияларының қарауына енгізеді;

5) бюджет комиссияларының тиісті шешімдерін шығаруы;
6) егер объектілер республикалық меншікке жататын болса мемлекеттік жоспарлау 

жөніндегі орталық уəкілетті органның немесе объектілер коммуналдық меншікке жататын 
болса, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астана мəслихаттарының 
Заңның 16-бабының 1-тармағына сəйкес тізбені қалыптастыруы жəне Заңның 1-бабының 24) 
тармақшасына сəйкес бекітуі.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті органға осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген рəсімді өту 
туралы бюджет комиссияларының тиісті шешімдері шыққан күннен бастап 30 (отыз) жұмыс 
күні ішінде хабарлайды.

8. Конкурстық құжаттама құрамында əзірленетін концессиялық жобаның сипаттамасын 
қамтитын ақпараттық парақ мынадай құрылымға сəйкес болуы тиіс:

1) жоба паспорты;
2) кіріспе;
3) институционалдық бөлім;
4) маркетингтік бөлім;
5) қаржылық бөлім;
6) əлеуметтік-экономикалық бөлім;
7) техникалық-технологиялық бөлім;
8) тəуекелдерді бөлу;
9) жоба бойынша тұжырымдар;
10) қосымшалар.
9. Паспортта жоба туралы жалпы ақпарат кесте нысанында көрсетіледі:
1) концессиялық жобаның атауы;
2) əзірлеуші мемлекеттік органның атауы;
3) концессиялық жобаның мақсаты;
4) концессия шарты бойынша құрылуы (реконструкциялануы) жəне пайдаланылуы 

болжанатын əлеуметтік инфрақұрылымның жəне тіршілікті қамтамасыз ету объектісінің атауы;
5) концессиялық жобаны аса маңызды концессиялық жобалар тізбесіне енгізу бойынша 

негіздеме;
6) концессия объектісін құру (реконструкциялау) кезеңі (мерзімі), пайдалану кезеңі (мерзімі);
7) концессиялық жобаның болжамды түпкілікті нəтижесі (тауарлардың, жұмыстардың, 

көрсетілетін қызметтердің түрі мен көлемі);
8) концессионердің болжамды келтірілген таза пайдасының құны мен концессионердің 

ішкі кірістілік нормасы;
9) Заңның 7-бабына сəйкес концессионердің шығындарын өтеу жəне кірістерін алу көздері;
10) мемлекеттік қолдаудың болжамды шаралары;
11) концессионерді таңдау бойынша конкурс өткізу тəсілі (екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана 

отырып немесе екі кезеңдік рəсімдерді пайдаланбай);
12) Заңның 21-1-бабына сəйкес концессия шартының түрі.
10. «Кіріспе» деген бөлімде:
1) концессиялық жобаны іске асыру арқылы шешу жоспарланған саладағы (өңірдегі) 

проблеманың сипаттамасы;
2) концессиялық жобаның елдің стратегиялық жəне бағдарламалық құжаттарына сəйкестігі 

туралы ақпарат;
3) олардың шеңберінде концессиялық жобаны іске асыру жоспарланған экономика саласы 

(аясы), өңір мен елді мекен;
4) концессия шарты бойынша құрылуы (реконструкциялануы) жəне пайдаланылуы 

болжанатын əлеуметтік инфрақұрылымның жəне тіршілікті қамтамасыз ету объектісінің 
атауы, сондай-ақ оның құқықтық мəртебесі (меншігі, баланс ұстаушысы, шектеулері мен 
ауыртпалықтары);

5) Концессионердің концессиялық жоба шеңберіндегі болжанатын қызмет түрлері;
6) концессияға беруге жоспарланбаған қызмет түрлері туралы ақпарат;
7) концессияға берілетін жұмыс істеп тұрған объектіге қатысты ауыртпалық жəне шектеу 

туралы ақпарат (кепілдік, тыйым салу, бөтен жылжымайтын мүлікке шектеулі нысаналы 
пайдалану құқығы (сервитут);

8) концессиялық жобаның іске асырылуына əлеуетті концессионерлер тарапынан 
мүдделіліктің бар-жоғы туралы ақпарат;

9) концессия объектілері тараптарының бір-біріне жоспарланған беру алгоритмі, сондай-
ақ оның негізінде аталған мүлік берілетін құқықты көрсете отырып, концессия объектісінің 
құрамына кірмейтін өзге мүлікті беру тəртібі мен шарттары;

10) экономиканың осы саласындағы (аясындағы) ұқсас концессиялық жобаларды іске 
асырудың халықаралық жəне/немесе қазақстандық оң тəжірибесі;

11) концессионерді таңдау бойынша (екі кезеңдік рəсімдерді пайдалану арқылы немесе екі 
кезеңдік рəсімдерді пайдаланбай) конкурс өткізу тəсілін таңдаудың негіздемесі;

12) Заңның 21-1-бабына сəйкес концессия шартының түрін таңдаудың негіздемесі;
13) егер жаңа концессия объектісін салу жоспарланған жағдайда, концессиялық жобаның 

табиғи монополиялар салаларына тиесілілігі туралы ақпарат жəне егер жұмыс істеп тұрған 
объектілерді жаңғырту немесе реконструкциялау жоспарланған жағдайда, жұмыс істеп тұрған 
табиғи монополиялар субъектісі туралы ақпарат, оның ішінде соңғы күнтізбелік үш жылдағы 
негізгі құралдарды қайта бағалау, іске асырылған инвестициялық бағдарламалар, табиғи 
монополиялар субъектісі қызметінің техникалық сараптамасы, объектілердің техникалық 
жай-күйін куəландыру жəне басқа да мəліметтер туралы ақпаратты қоса алғанда, концессияға 
берілетін табиғи монополиялар субъектісінің мүліктік кешені туралы ақпарат;

14) концессионердің концессия объектілеріне құқықтары туралы, оның ішінде концессия 
шарты тоқтатылған жағдайда, құрылысы аяқталмаған концессия объектісіне құқықтары жəне 
(немесе) қызметтің белгілі бір түрін жүзеге асыру құқығы туралы жоспарланған шарттар, 
концессия шартының талаптарын орындау кезінде туындаған зияткерлік шығармашылық 
қызмет нəтижелеріне мүліктік құқықтары туралы шарттар;

15) объектіні реконструкциялау кезінде оның ретроспективасы (объектіні пайдалануға енгізу 
күні, реконструкциялау бойынша жүргізілген жұмыстар жəне аталған объектіге байланысты 
басқа да мəліметтер) қоса беріледі.

11. Институционалдық бөлім тараптардың өзара іс-қимыл жасасу тетіктері, концессиялық 
жобаның əрбір тарапының, оның ішінде үшінші тұлғалардың, атап айтқанда, мемлекеттік 
кəсіпорындар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің (тараптардың өзара іс-қимыл 
жасасу схемасын қоса бере отырып) инвестициялық жəне инвестициядан кейінгі кезеңдегі 
жауапкершілігі туралы ақпаратты қамтиды.

12. Маркетингтік бөлім маркетингтік зерттеулердің нəтижелерін, оның ішінде концессиялық 
жобаны іске асыру нəтижесінде пайда болатын өнімге (тауарларға/көрсетілетін қызметтерге) 
сұраныстың жəне өндірістің тұтынылатын факторларын ұсынудың қазіргі жəне болжамды 
(концессиялық жобаны іске асыру кезеңіндегі) конъюктурасын талдауды қамтиды.

Егер Заңның 14-бабына сəйкес өнімнің негізгі тұтынушысы мемлекет болып табылған 
жағдайда, онда жоспарланған тұтыну көлемі бойынша растайтын құжаттар мен тиісті 
есептеулерді ұсыну қажет.

Бөлім мыналарды қамтиды:
1) сұраныстың мөлшерлік параметрлерін, оның үрдістерін талдау жəне негіздеу немесе 

концессиялық жоба шеңберінде өндіру жоспарланған өнімге (тауарларға/көрсетілетін 
қызметтерге) қажеттілікті бағалау;

2) тұтынушылар санаты бойынша саладағы (өңірдегі) ағымдағы жағдайды ескере 
отырып, өндірілетін өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) көлемін, түрлерін жəне 
бағаларын талдау, оның ішінде бəсекелестікті (ағымдағы бəсекелестер, жаңа бəсекелестердің, 
алмастырушы тауарлардың пайда болу ықтималдығын) талдау;

3) өнім (көрсетілетін қызмет) бірлігі үшін белгіленген қолайлы (əлеуметтік əділ) бағаны 
талдау жəне негіздеу, оның ішінде концессиялық жоба шеңберінде əлеуетті тұтынушылардың 
өнім (тауар/көрсетілетін қызмет) бірлігін сатып алуға (өнім бірлігі үшін төлеуге) дайындығын 
жəне мүмкіндіктерін талдау;

4) тұтынушылардың санаты бойынша концессиялық жобаны іске асыру нəтижесінде 
өндірілетін өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) көлемін, түрлерін жəне бағаларын 
талдау;

5) концессиялық жобаны іске асыру үшін қажетті шикізат, материалдар, жабдықтар 
нарықтарын талдау, оның ішінде өндірушілер мен жеткізушілер, бағалар, сапа жəне өнімді 
жеткізу шарттары бойынша салыстырмалы талдау;

6) инвестициялық, сондай-ақ инвестициядан кейінгі кезеңде жобаның тиісті біліктілігі бар 
мамандармен қамтамасыз етілуін талдау, қажет болған жағдайда шетелдік мамандарды 
тарту негіздемесі;

7) SWOT-талдау (Strengths (күшті жақтар), Weaknesses (осал жақтар), Opportunities 
(мүмкіндіктер), Threats (қауіптер) – концессиялық жобаны іске асыру шеңберінде болжанатын 
тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мүмкіндіктерін жəне қауіптерін, əлеуетті 
күшті жəне осал жақтарын айқындау жəне бағалау).

Əрбір кіші бөлімде қолданылатын ақпарат көздері жəне жүргізілген маркетингтік зерттеулер 
бойынша есеп қоса берілген маркетингтік зерттеулер жүргізу əдістемесі көрсетіледі.

13. Қаржылық бөлімде:
1) жыл сайын концессиялық жобаны іске асырудың бүкіл кезеңі ішінде ұсынылатын 

концессиялық міндеттемелердің белгіленген лимиті шеңберінде концессиялық жобаны іске 
асыру мүмкіндігі туралы ақпарат;

2) есептеулермен расталған концессия объектісі құрылысының болжамды құны;
3) концессиялық жоба шеңберінде салымы жоспарланған инвестициялар көлемі;
4) тарифтердің (бағалардың, алым мөлшерлемелерінің) елдегі, өңірдегі əлеуметтік-

экономикалық жағдайға ықпалы туралы есептеулер мен мəліметтер негіздемелерін қоса бере 
отырып, көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға), оның ішінде табиғи монополиялар 
саласына жататын тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) алдын ала есептеу;

5) егер:
ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы 

жəне нақты көлемі туралы ақпаратты;
көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) түрлері бөлінісінде қолданыстағы тарифтер 

мен тарифтік сметалар туралы ақпаратты;
мұндайлар болған жағдайда, реттелмей көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, 

жұмыстардың) көрсетілетін түрлері мен көлемі туралы ақпаратты;
бухгалтерлік байланысты, пайда мен шығындар туралы есепті, ақшалай қаражат қозғалысы 

туралы есепті;
тарифте ескерілетін қолданылатын амортизациялау əдістері туралы ақпаратты;
инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен өлшемдері 

туралы ақпаратты;
бұрын іске асырылған инвестициялық бағдарламалардың нақты орындалу көрсеткіштерін 

инвестициялық бағдарламаларда бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпаратты;
мұндайлар болған кезде, қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық 

бағдарламалардағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіруді;
субъектінің реттеліп көрсетілетін қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың 

дебиторлық берешектерінің деңгейін төмендету бойынша кешенді іс-шаралар жəне мұндайлар 
болған кезде, кредиторлық берешекті төлеуді;

мұндайлар болған жағдайда, нормативтік жəне (немесе) нормативтен тыс шығындарды 
жою бойынша іс-шаралар жоспарын қамтитын жұмыс істеп тұрған объектілерді жаңғырту 
немесе реконструкциялау жоспарланған жағдайда, соңғы үш жылда жұмыс істеп тұрған табиғи 
монополиялар субъектісі туралы ақпарат;

6) мемлекеттік қолдау ұсыну қажеттігі мен мүмкіндігін жəне тарифтердің күрт өсуін 
болдырмау мақсатында инвестициялық, пайдалану шығындарын өтеу жəне басқарғаны үшін 
сыйақы көздерін талдау нəтижелері;

7) Заңның 14-бабына сəйкес мемлекеттік қолдау көрсетудің болжамды түрлері, көлемдері, 
мерзімдері мен шарттары;

8) алдын ала есептеулер түріндегі негіздемесімен жылдар бойынша бөлінген мемлекеттік 
концессиялық міндеттемелердің болжамды жиынтық құны;

9) Заңның 7-бабына сəйкес концессионердің шығындарды өтеу жəне кірістерді алуының 
болжамды көздері;

10) егер концессиялық жоба əлеуметтік маңызы бар санатқа жататын болса, концессия 
объектісінің қолжетімділігі үшін төлемақыны қолдану мүмкіндігі туралы ақпарат;

11) концессиялық жобаның болжамды түпкілікті нəтижесі (тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің түрі мен көлемі), сондай-ақ алдын ала есептеулер түрінде 
негізделген концессионер кірістілігінің болжамды таза келтірілген құны мен ішкі кірістілік 
нормасы көрсетіледі;

12) концессия схемасы бойынша жобаны іске асырудың жобаны іске асырудың өзге де 
ықтимал схемалармен (бюджеттік қаржыландыру, мемлекеттік қарыз алулар жəне басқалар) 
салыстыру бойынша жобаны іске асырудың неғұрлым ұтымды схемасы ретінде негіздеу;

13) концессияның тиімді мерзімін айқындау.
Ақпараттық парақта келтірілген ақпаратты растайтын жəне ашып көрсететін қаржы-

экономикалық модельдерді, кестелерді, диаграммаларды, суреттерді, жер картасын қамтитын 
қосымшалар ақпараттық парақта қоса беріледі.

Жобаның қаржы-экономикалық үлгілері (бұдан əрі – ҚЭҮ) жобаны іске асырудың 
қаралатын нұсқаларының əрқайсысы бойынша (бюджеттік қаржыландыру, мемлекеттік қарыз 
алулар жəне концессия) формулалар мен қабылданған жорамалдарды көрсете отырып 
жасалады. Концессия бойынша ҚЭҮ нұсқасы Қазақстан Республикасының Экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау министрінің 2009 жылғы 23 ақпандағы №24 бұйрығымен (Қазақстан 
Республикасының нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттік тiркеу тiзiлiмiнде № 5604 болып 
тіркелген) бекітілген Концессия объектісінің, концессиялық жобаның құнын жəне концессионер 
қызметін мемлекеттік қолдаудың жиынтық құнын айқындау əдістемесінің негізінде жасалады.

14. Əлеуметтік-экономикалық бөлімде концессиялық жобаның əлеуметтік-экономикалық 
аспектілері жəне жобаны іске асырудан түсетін пайда көрсетіледі.

Бұл бөлім мыналарды қамтиды:
1) саладағы (өңірдегі) жəне Қазақстан Республикасындағы қазіргі əлеуметтік-экономикалық 

жағдайды жəне оның жоба ескерілмеген даму перспективаларын талдау, оның ішінде:
негізгі əлеуметтік көрсеткіштер (халықтың табыс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамтылу, 

өлім, туылу деңгейі);
негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштер (өнімдерді (тауарларды/көрсетілетін қызметтерді) 

өндіру көлемі, жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) жасалған 
инвестициялардың көлемі жəне олардың жоспарланатын мерзімдегі үрдістері);

2) концессиялық жобаны іске асырған жағдайда саладағы (өңірдегі) жəне Қазақстан 
Республикасындағы əлеуметтік-экономикалық даму перспективаларын талдау, оның ішінде:

негізгі əлеуметтік көрсеткіштер (халықтың табыс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамтылу, 
өлім, туылу деңгейі);

негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштер (өнімдерді (тауарларды/қызметтерді) өндіру 
көлемі), жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) жасалған 
инвестициялардың көлемі жəне олардың жоспарланатын мерзімдегі үрдістері);

3) нəтижелерді, салдарын жəне ықпалын, көбейтілген пайда мен шығындарды, 
тұтынушының қосымша пайдасын, қалпына келмейтін шығындар, сыртқы əсерлер, 
халықаралық əсерлер, концессиялық жобаны іске асырудан түсетін жанама пайданы талдауды 
қамтитын концессиялық жоба бойынша пайда мен шығындарды талдау;

4) ағымдағы бағалар мен өткен жылдың салыстырмалы бағаларындағы тікелей, жанама 
жəне жиынтық макроэкономикалық əсердің есебі;

5) таза қоғамдық пайда, экономикалық таза келтірілген табыстың (Economic net present 
value - ENPV), табыстылықтың экономикалық ішкі нормасының (Economic Internal Rate of 
Return - EIRR) көрсеткіштерін есептеу;

6) концессиялық жобаны іске асырудың аралас салалардың (көрші өңірлердің) дамуына 
əсерін талдау;

7) концессиялық жобаның Қазақстан Республикасының экспорттық əлеуетінің өсуіне жəне 
импортты алмастыруға, инновациялардың дамуына əсерін талдау.

15. Техникалық-технологиялық бөлім мыналарды:
1) екі кезеңдік рəсімдерді пайдалану арқылы концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты 

өткізген кезде енгізілуі жоспарланған технологиялық инновациялар туралы мəліметтерді;
2) əзірленген жобалау-сметалық құжаттамалары, үлгі жобалары, үлгі жобалық шешімдері 

жəне қайталап қолданылатын жобаларының бар-жоғы туралы мəліметтерді;
3) концессиялық жобаны іске асыру нəтижесінде құрылатын объектінің жоспарланған 

физикалық параметрлері мен техникалық сипаттамаларын, оның ішінде концессиялық жобаның 
жоспарланған өндірістік қуатын;

4) шикізатты, материалдарды, жабдықтарды əлеуетті жеткізушілердің көздері мен 
орналасқан жерлеріне, өнімдерді (тауарларды/көрсетілетін қызметтерді) тұтынушыларға жəне 
өңірдің географиялық ерекшеліктерін ескере отырып көлік магистраліне жақындығына қатысты 
жобаны іске асырудың орналасқан жерінің негіздемесін;

5) концессияға берілуі мүмкін объектiні салудың (реконструкциялау) жəне пайдаланудың 
жоспарланған мерзімдерін;

6) объектiнің орналасқан жері, жер учаскесінің (учаскелерінің) сипаттамасы туралы 
мəліметтерді, сондай-ақ қолданыстағы жəне/немесе жобаны іске асыруға қажетті инженерлік-
көліктік инфрақұрылым (теміржол магистральдары, автокөлік жолдары, құбырлар, электр- 
жəне жылу жүйелері, су құбыры, газ құбыры жəне басқа инфрақұрылым) туралы ақпаратты;

7) концессиялық жобаның ТЭН-ін əзірлеудің болжамды құны туралы жалпы ақпаратты 
техникалық күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша концессиялық 
жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін əзірлеуді екі кезеңдік рəсімдерді пайдаланбай 
өткізілетін конкурс таңдалған жағдайда, тиісті саланың уəкілетті органы немесе жергілікті 
атқарушы орган жүзеге асыратын концессиялық жобаның ТЭН-ін əзірлеудің көрсетілген құнын 
негіздейтін есептеулерді қамтиды. 

16. «Тəуекелдерді бөлу» деген бөлімде жобаны іске асыру кезінде пайда болуы 
ықтимал тəуекелдер, концессионер мен концедент арасында тəуекелдерді бөлу, сондай-ақ 
тəуекелдерді басқару бойынша, оның ішінде дайындық кезеңінде, концессия объектісін салу/
реконструкциялау жəне оны пайдалану кезеңінде жоспарланған іс-шаралар сипатталады.

Бұл бөлім мыналарды қамтиды:
1) коммерциялық тəуекелдерді бағалау;
2) əлеуметтік тəуекелдерді бағалау;
3) экономикалық тəуекелдерді бағалау;
4) техникалық тəуекелдерді бағалау;
5) қаржылық тəуекелдерді бағалау;
6) тəуекелдердің негізгі факторларын, олардың өзгеруінің болжамды сипаттамасы мен 

диапазонын, оларды азайту бойынша болжамды іс-шараларды айқындайтын концессионер 
мен концедент үшін ерекше тəуекелдерді бағалау;

7) тəуекелдерді жобаға қатысушылар арасында бөлуді талдау;
8) белгісіздік жағдайындағы талдау, оның ішінде негізгі параметрлер бойынша (өткізу көлемі, 

өткізу бағасы, тікелей шығындар) сезімталдықты талдау, оның ішінде параметрдің өзгеруінің 
шекті рұқсат етілетін мəндерін айқындау.

Тəуекелдерді бағалау сандық жəне сапалық талдау əдісімен жүргізіледі.
17. «Жоба бойынша тұжырымдар» деген бөлімде негізгі тəуекелдерді ескере отырып, 

маркетингтік, қаржылық жəне техникалық-технологиялық бөлімдер бойынша негізгі нəтижелер 
көрсетіледі.

Сондай-ақ, аталған бөлімде мемлекет ерекше қорғайтын археологиялық немесе өзге де 
объектілердің жоспарланған концессиялық жобасының мəселелері қозғалған жағдайда, осы 
объектілердің жай-күйі туралы, сондай-ақ оларға концессиялық жобаның ықпал етуі туралы 
мəліметтер келтіріледі.

 3-тарау. Конкурстық құжаттаманы əзірлеу, келісу жəне бекіту
 18. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсты өткізу шарттары мен тəртібін айқындау 

үшін конкурстық құжаттаманы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы 
заңнамасының талаптарын ескере отырып, мемлекеттік жəне орыс тілдерінде əзірлейді 
жəне оны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі, бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдармен, 
концессиялық жоба табиғи монополиялар саласына тиесілі болған жағдайда, табиғи 
монополиялар салаларында реттеу жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органмен келіседі.

Тиісті саланың уəкілетті мемлекеттік органы концессиялық жобаның конкурстық 
құжаттамасына салалық қорытындыны дайындауды жүзеге асырады.

Концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасына салалық қорытынды:
1) саланың одан əрі дамуына ықпал ететін ағымдағы жай-күйінің проблемаларын;
2) концессиялық жоба мақсаттарының салада орын алған проблемаларды шешуге 

сəйкестігін;
3) концессионердің жəне концессионер ұсынатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 

қызметтерді) тұтынушылардың мүдделері теңдестірілімдігін қамтамасыз ету қағидатын негізге 
ала отырып, концессиялық жобаны іске асырудың балама нұсқаларын;

4) концессиялық жобаны іске асырған жəне мұндай іске асыру болмаған жағдайда 
саладағы ахуалды;

5) концессиялық жобаны іске асырудан түскен пайданы бөлуді;
6) концессиялық жобаны іске асырудың экономиканың сабақтас саласына (аясына) 

болжамды мультипликативті əсерін бағалауды қамтиды.
Концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасына салалық қорытынды:
егер жоба республикалық болса, конкурстық құжаттаманы əзірлеу мерзімі аяқталған 

сəттен бастап;
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы 

тиісті саланың уəкілетті мемлекеттік органына концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасын 
енгізген сəттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасының салалық қорытындысына тиісті 
саладағы мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

Конкурстық құжаттаманың мазмұны мен шарттары Заңның 17-бабына сəйкес айқындалады.
Табиғи монополиялар салаларында іске асырылатын концессиялық жобаның ТЭН-і 

құрамында тариф белгілеу тəртібі Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар 
саласындағы заңнамасының талаптарын ескере отырып əзірленеді.

19. Конкурстық құжаттаманы жəне концессиялық жобаның ТЭН-ін, табиғи монополиялар 
саласына жататын көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру жəне бекіту тəртібі бөлігінде, оның ішінде оларға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде табиғи монополиялар салаларында басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік органның келісуі конкурстық құжаттама ережелерінің құрамы мен 
мазмұнының жəне ТЭН-нің Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар саласындағы 
заңнамасының талаптарына конкурстық құжаттама мен концессиялық жоба ТЭН-нің сəйкестігі 
тұрғысынан бағалау жүргізу мақсатында жүзеге асырылады.

Конкурстық құжаттаманы жəне концессиялық жобаның ТЭН-ін табиғи монополиялар 
салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның келісуі олар келіп түскен 
күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

20. Концессиялық жобаның ТЭН-ін келісу кезінде табиғи монополиялар салаларында 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган мынадай мəселелерді қарайды:

1) концессияның жұмыс істеп тұрған объектілерін жаңғырту немесе реконструкциялау 
кезінде іске қосылған негізгі құралдардың өтімділік құнының капитал құрушы шығындар есебінен 
ұлғайтуға немесе жұмыс істеп тұрған деңгейін сақтауға қол жеткізу жəне концессиялық жобаны 
іске асыру шеңберінде əзірленген жəне іске асырылатын іс-шаралар жоспарына негізделген 
нормативтік шығындарды төмендету жəне (немесе) бар болған жағдайда нормативтен тыс 
шығындарды жою;

2) реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) бойынша шығыстар, өндірістік 
шығындарды азайту;

3) реттеліп жəне реттелмей көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі, 
ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемін ұлғайту 
жəне/немесе сапасын арттыру;

4) тарифті (бағаны, алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру тəртібі жəне реттеліп 
көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) тарифінің шекті деңгейі;

5) қарыз алудың жəне қарыз ресурстарын өтеудің схемасы мен шарттары;
6) жобаның негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері - пайданың (кірістіліктің), Қазақстан 

Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму болжамының жəне мемлекеттік концессиялық 
міндеттемелерді төлеу болжамының көрсеткіштерін ескере отырып, реттеліп көрсетілетін 
қызметтер (тауарлар, жұмыстар) тарифтерінің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) өсу 
болжамы шеңберінде субъектілердің көрсетілетін қызметтеріне тарифтер (бағалар, алымдар 
мөлшерлемелерінің) деңгейіндегі қолма-қол ақшаның дисконтталған ағымдарының тартылған 
активтеріне пайдалардың ішкі нормалары.

21. Концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасын келісу кезінде табиғи монополиялар 
салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган мынадай мəселелерді қарайды:

1) табиғи монополиялар саласына жататын көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, 
жұмыстарға) тарифтерді (бағалар, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру жəне бекіту 
тəртібі бөлігінде конкурстық құжаттама ережелерінің Қазақстан Республикасының табиғи 
монополиялар салаларындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сəйкес келуі;

2) конкурстық құжаттаманың концессиялық жобаның ТЭН-інде бекітілген экономикалық, 
қаржылық, техникалық жəне басқа тариф қалыптастыру параметрлеріне сəйкес келуі;

3) конкурстық өтінім құрамында конкурсқа қатысушылар ұсынатын концессиялық жобаның 
тариф қалыптастыруына байланысты құжаттар тізбесін келісу;

4) тариф қалыптастыруға байланысты конкурстық құжаттаманың елеулі шарттарын келісу;
5) концессиялық жобаның тариф қалыптастыруына байланысты концессия шартына 

енгізілетін ережелер мен қосымшалар бөлігінде концессия шартының жобасын келісу. 
Концессия шартының жобасы жəне концессиялық жобаның ТЭН-і конкурстық құжаттамаға 
қосымша болып табылады.

Конкурстық құжаттаманы келісу жəне концессиялық жобаның ТЭН-ін келісу келісім туралы 
немесе əрбір қаралатын мəселе бойынша келіспеу себептерін көрсете отырып, келіспеу 
туралы немесе конкурстық құжаттаманы немесе ТЭН-ді пысықтау туралы талаптары бар 
мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын адам не оның орынбасары 
қол қоятын хат түрінде ресімделеді жəне конкурстық құжаттаманы жəне ТЭН-ді əзірлеуші 
мемлекеттік органға жіберіледі.

22. Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік 
органнан конкурстық құжаттама мен ТЭН-ге оң келісім алғаннан кейін конкурсты ұйымдас-
тырушы концессиялық жобаның ТЭН-ін қоса бере отырып, конкурстық құжаттаманы мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі жəне бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органдарға не Заңның 
13-бабының 3-2) жəне 3-3) тармақшаларында белгіленген жағдайларда, мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі жəне бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдарға келісуге жібереді.

23. Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс 
күні ішінде конкурстық құжаттаманы келісуді жүргізеді.

Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган мемлекет кепілгерлігін ұсынуды көздейтін 
конкурстық құжаттаманы келісу кезінде конкурсты ұйымдастырушы концессиялық жоба 
бойынша концессионерді таңдау жөніндегі конкурс шеңберінде беруді ұсынатын мемлекет 
кепілгерлігінің көлемін жəне мемлекет кепілгерлігін беруге байланысты конкурстық 
құжаттаманың маңызды шарттарын келіседі.

Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органның конкурстық құжаттаманы келісуі мемлекеттік 
органның бірінші басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның, не оның орынбасарының 
қол қоюымен келісу туралы немесе келіспеу себептерін көрсете отырып келіспеу туралы не 
конкурстық құжаттаманы пысықтау жөніндегі талаптары бар хат түрінде ресімделеді жəне 
конкурстық құжаттама мен ТЭН-ді əзірлеуші мемлекеттік органға жіберіледі.

24. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган конкурстық құжаттама келіп түскен 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сараптама жүргізу үшін, оның ішінде оған өзгерістер мен 
толықтырулар енгізген кезде, концессия мəселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымға 
немесе Заңның 13-бабының 3-2) тармақшасында белгіленген жағдайда жергілікті атқарушы 
орган айқындайтын заңды тұлғаларға жібереді, ол осы ұйымға конкурстық құжаттама ұсынылған 
күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Конкурстық құжаттаманы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның 
қарауының жалпы мерзімі 45 (қырық бес) жұмыс күнін құрайды.

Əзірлеуші мемлекеттік орган ақпаратты толық ұсынбаған, сондай-ақ конкурстық құжатта-
мада көрсетілген қосымша ақпаратты ұсыну қажет болған жағдайда, оның ішінде оған өзгерістер 
мен толықтырулар енгізген кезде, концессия мəселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым 
немесе жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғалар көрсетілген ақпаратты 
ұсынуды талап етеді.

Концессия мəселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым немесе жергілікті атқарушы 
орган айқындайтын заңды тұлғалар қажет болған жағдайда концессия мəселелері жөніндегі 
мамандандырылған ұйымға немесе жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғаларға 
құжаттар топтамасының келіп түскен күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде əзірлеуші 
мемлекеттік органға жетіспейтін жəне/немесе қосымша ақпаратты ұсыну жөнінде сұрау 
салуды, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органға сұрау 
салудың көшірмесін жолдайды.

Əзірлеуші мемлекеттік органдар сұрау салу келіп түскен сəттен бастап бес жұмыс күні 
ішінде жетіспейтін жəне/немесе қосымша ақпаратты бір мезгілде мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органға жəне концессия мəселелері жөніндегі 
мамандандырылған ұйымға немесе жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғаларға 
ұсынады немесе ақпаратты ұсыну үшін қосымша мерзімнің қажеттігі туралы хабардар етеді, 
бірақ ол күнтізбелік он бес күннен аспауы тиіс.

Сұрау салуды жолдаған күннен бастап қажетті ақпаратты ұсынғанға дейін сараптама 
жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

Конкурстық құжаттама пысықталған жағдайда, оның ішінде оған өзгерістер мен 
толықтырулар енгізген кезде əзірлеуші мемлекеттік органның өтінімі бойынша сараптамалар 
жаңартылады.

25. Конкурстық құжаттама əлеуетті концессионердің өзінің біліктілік талаптарына сай екенін 
қосымша растауы ретінде мынадай құжаттардың бірін ұсыну мүмкіндігін көздейді:

1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізімінде 
№ 8318 тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең 
төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 
Қаулысымен бекітілген рейтингілік агенттіктер тізбесіне енгізілген халықаралық рейтингтік 
ұйымның рейтингін алуын растайтын құжат;

2) биржаның ресми листингіне енгізілгені туралы қор биржасынан үзінді көшірме.
Осы тармақта көрсетілген құжаттарға байланысты шынайы мəліметтерді ресми интернет-

ресурстарына орналастырған жағдайда, əлеуетті концессионер бұл туралы құжаттардың өзін 
ұсынбай-ақ конкурсты ұйымдастырушыны хабардар ете алады.

Егер əлеуетті концессионер Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
оның біліктілік талаптарына сəйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденті 
үшін талап етілетін дəл осы құжаттар ұсынылады немесе Қазақстан Республикасының 
резиденті емес - əлеуетті концессионердің біліктілігі туралы ұқсас мəліметтерді конкурстық 
құжаттама тілдеріне аударылған, нотариус куəландырған құжат, сондай-ақ резиденттіктің 
апостиль қойылған (егер халықаралық шартпен өзгеше көзделмесе) сертификаты ұсынылады.

26. Конкурсты ұйымдастырушы əзірлеген конкурстық құжаттаманы конкурсты 
ұйымдастырушының бірінші басшысы немесе оны алмастыратын тұлға бекітеді.

27. Конкурстық құжаттаманың қолданылу мерзімі конкурстық құжаттаманы бекіткен күннен 
бастап 3 жылды құрайды.

28. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық жəне жергілікті уəкілетті органдар Заңның 
7-бабы 1-тармағының 2), 3), 4), 5) жəне 6) тармақшаларында жəне 14-бабы 1-тармағының 
1), 2), 5) жəне 6) тармақшаларында көзделген тиісті бюджеттен шығындар тудыратын 
концессиялық жоба бойынша бір немесе бірнеше мемлекеттік қолдау жəне табыс алу көздерін 
ұсынуды конкурстық құжаттамаға енгізу туралы ұсынымдарды қамтитын Заңның 15-2-бабының 
6-тармағында көрсетілген сараптаманың оң қорытындысының негізінде концессиялық жоба 
бойынша қорытынды қалыптастырады жəне тиісті бюджет комиссияларының қарауына енгізеді. 

Концессиялық жобаларды ұсыну, қарау жəне іріктеу қағидаларына қосымша
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 27 ақпандағы №80 бұйрығына 2-қос ымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2014 жылғы 22 желтоқсандағы №157 бұйрығына 3-қосымша

Концессия шарттарына мониторинг жүргізу, концессиялық жобаларға мониторинг 
жүргізу жəне олардың іске асырылуын бағалау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Концессия шарттарына мониторинг жүргізу, концессиялық жобаларға мониторинг 

жүргізу жəне олардың іске асырылуын бағалау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан 
Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі «Концессиялар туралы» Заңның 9-бабының 7-8) 
тармақшасына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді.

Осы Қағидалар концессия шарттарына мониторинг жүргізу, концессиялық жобаларға 
мониторинг жүргізу жəне олардың іске асырылуын бағалау тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) бағдарламалық қамтамасыз ету-бағдарламалардың, бағдарламалық кодтардың, 

сондай-ақ оларды пайдалану үшін қажетті техникалық құжаттамасы бар бағдарламалық 
өнімдердің жиынтығы;

2) мемлекеттік мүлік тізілімі (бұдан əрі – тізілім) – арнаулы мемлекеттік органдардың жедел 
басқаруындағы мүлікті жəне мемлекеттік материалдық резервті қоспағанда, мемлекеттік мүлікті 
есепке алудың бірыңғай ақпараттық автоматтандырылған жүйесі.

2-тарау. Концессия шарттарының мониторингін жүргізу тəртібі
3. Республикалық жəне коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша 

концессия шарттарының мониторингі концессия объектісін нысаналы мақсаты бойынша 
пайдалану жөнінде ақпарат жинау жəне талдау жүйесін білдіреді.

4. Концессия шарттарының мониторингін:
республикалық меншікке жататын концессия объектілері бойынша - республикалық 

меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган;
коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша - облыстардың (респуб-

ликалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.
5. Концессияға берілген мемлекеттік мүлікке залал келтіретін нысаналы пайдаланбау 

жағдайларының алдын алу концессия шарттары мониторингінің міндеттері болып табылады.
6. Концессионер мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы мынадай мəміле-

лер:
1) мемлекеттік мүлікті қосымша жалдау;
2) мемлекеттік мүлікті кепілге беру;
3) үшінші тұлғалардың мемлекеттік мүлікке жақсартулар жүргізуі;
4) мемлекеттік мүлікті иеліктен шығару жөніндегі мəмілелер бойынша есептерді 

республикалық меншікке жататын концессия объектілері бойынша республикалық меншікке 
билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органға, коммуналдық меншікке 
жататын концессия объектілері бойынша – облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына ұсынады.

7. Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мəмілелер туралы 
есептер осындай мəміле жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынылады.

8. Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мəмілелер туралы 
есеп осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылады жəне мынадай 
мəліметтерді қамтиды:

1) мəміленің түрі (қосымша жалдау, кепіл, жақсартулар жүргізу, иеліктен шығару);
2) мəміле деректемелері (шарттың нөмірі мен күні, мəмілені орындау мерзімі, мəміле 

тараптары, мəміледе көзделген төлемдерді төлеу шарттары немесе енгізу тəртібі);
3) мəміле нысанасы болып табылатын мемлекеттік мүліктің сипаттамасы мен құны.
9. Концессионер бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, есепті электронды 

түрде қалыптастырады, оған ұлттық куəландырушы орталық берген электрондық цифрлық 
қолтаңбамен қол қояды жəне оны бағдарламалық қамтамасыз етудегі есепті жіберуге 
жəне тізілімнің құрылымына енгізуге арналған сервисті пайдалана отырып, тізілім арқылы 
республикалық мүлікке қатысты – мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органға немесе 
коммуналдық мүлікке қатысты – облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органына жібереді.

10. Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті орган жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың 30 қаңтарға дейінгі мерзімде концессияға берілген мемлекеттік мүлікті нысаналы 
пайдалану жөніндегі ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға 
ұсынады.

11. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы 
органдары есепті жылдан кейінгі жылдың 15 маусымынан кешіктірмей, осы Қағидаларға 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 
астананың əкімі орынбасарынан төмен емес тұлғаның қолы қойылған ақпаратты мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға ұсынады.

Концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізу мақсатында мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган ақпаратты алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күн 
ішінде концессия мəселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымға жібереді.

3-тарау. Коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша 
концессия шарттарының орындалуын бақылау

12. Коммуналдық меншiкке жататын концессия объектiлерi бойынша концессия 
шарттарының орындалуын бақылауды өз құзыретi шегiнде облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары жүзеге асырады.

Концессия шарттарының ережелерін орындаудың толықтығы мен уақтылылығын талдауды 
жүзеге асыру коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша концессия 
шарттарының орындалуын бақылау болып табылады.

13. Коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері бойынша концессия шартта-
рының орындалуын бақылау нəтижелері коммуналдық меншікке жататын концессия объектілері 
бойынша концессия шарттарының мониторингі жөніндегі есеп шеңберінде осы Қағидалардың 
10-тармағында көзделген мерзімде жіберіледі.

4-тарау. Концессиялық жобалардың іске асырылуына мониторинг жүргізу тəртібі
14. Концессиялық жобалардың іске асырылу барысы туралы ақпаратты жинау, талдау мен 

жалпылаудың үздіксіз процесі концессиялық жобалардың іске асырылуын мониторингілеуді 
білдіреді.

Концессиялық жобалардың іске асырылуын мониторингілеуді тиісті саланың уəкілетті 
мемлекеттік органы концессия шарты күшіне енген кезден бастап жыл сайын жүзеге асырады.

15. Тиісті саланың уəкілетті мемлекеттік органының бірінші бастығының орынбасарынан 
төмен емес тұлғаның қолы қойылған, концессиялық жобалардың іске асырылуын мониторин-
гілеу жөніндегі ақпарат осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тиісті саланың 
уəкілетті мемлекеттік органының концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізуі 
үшін есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірілмей, концессия мəселелері жөніндегі 
мамандандырылған ұйымға ұсынылады.

5-тарау. Концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізу тəртібі
15. Концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізу үшін мемлекеттік жоспарлау 

жөніндегі орталық уəкілетті орган концессия мəселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымды 
тартады.

Жобалық басқару стандарттарын қолдана отырып мониторингілеу деректері негізінде 
концессия шартына сəйкес жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау процесі 
концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау болып табылады.

16. Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалауға арналған ақпарат концессиялық 
жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқ-
санына дейін шарттары жасалған концессиялық жобалар бойынша беріледі.

Концессиялық жобалардың іске асырылуына бағалау жүргізу үшін мониторингілеу жөніндегі 
ақпаратқа мыналар қоса тіркеледі:

концессия шартының көшірмесі жəне қазынашылық органдарда тіркеу туралы белгі 
қойылған оған қосымша келісімдер (болған жағдайда);

қаржы-экономикалық модельді, конкурстық құжаттама бойынша экономикалық қорытын-
дылардың көшірмелерін қоса бере отырып, бекітілген конкурстық құжаттаманың көшірмесі.

(Жалғасы. Басы 24-бетте) 

(Жалғасы 26-бетте) 
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17. Концессия мəселелерi жөнiндегi мамандандырылған ұйым табыс ету мерзiмiн көрсете 
отырып, тиiстi хабарлама жiберу арқылы бағалау жүргізу үшін қажетті жетіспейтін жəне (не-
месе) қосымша ақпаратты өз бетінше сұратады жəне алады.

Егер концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалауға арналған ақпарат белгіленген 
мерзімде ұсынылмаған жағдайда, концессия мəселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға тиісті хабарлама жібереді.

Хабарламада тиісті саланың уəкілетті мемлекеттік органының, облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органының Қағидалардың осы 
тармағының талаптарын орындамағаны туралы, сондай-ақ осы орындамауды Үкіметке енгізуге 
арналған жиынтық есепте көрсету туралы ұсыным көрсетіледі.

18. Жобалық басқару стандарттары қолданылған осы мониторингілеу деректері негізінде 
концессия шартына сəйкес жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау процесі 
концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау болып табылады.

19. Концессиялық жобаларды басқару сапасын жақсарту бойынша ұсынымдарды қамтитын 
есеп концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау нəтижесі болып табылады.

Концессиялық мəселелер жөніндегі мамандандырылған ұйым концессиялық жобалардың 
іске асырылуын бағалау шеңберінде талдау жүргізеді, оның қорытындысы бойынша 
концессиялар саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдары бар талдамалық 
есеп дайындайды.

Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау есебінің құрылымы мыналардан 
тұрады:

қорытындылары мен ұсынымдары бар концессиялық жобаларды бағалау жөніндегі 
жиынтық ақпарат;

есептің негізгі бөлігі;
салыстырма кестені қоса бере отырып (қажет болған жағдайда) концессия саласындағы 

заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдар.
Есепке концессиялық жобаның атауы, құны, мақсаты, іске асырылу мерзімі, концедент пен 

концессионердің атауы, сондай-ақ концессиялық жобаның ағымдағы мəртебесі қамтылған 
əрбір концессиялық жоба жөніндегі қысқаша ақпарат қоса беріледі.

Ерекше маңызы бар концессиялық жобалар бойынша, қажет болған жағдайда, осындай 
жобалардың іске асырылуына жеке бағалау жүргізіледі.

20. Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау нəтижелерін концессия мəселелер 
жөніндегі мамандандырылған ұйым мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті 
органға жібереді.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган концессия мəселелер жөніндегі 
мамандандырылған ұйымның есебі деректерді Тізілімге енгізу үшін мемлекеттік мүлікті басқару 
жөніндегі уəкілетті органға түскен сəттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, 
концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалау нəтижелерін коммуналдық меншікке 
жататын концессия объектілері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органдарына, концедентке жəне концессионерге жібереді.

Концессия шарттарына мониторинг жүргізу, концессиялық жобаларға мониторинг 
жүргізу жəне олардың іске асырылуын бағалау қағидаларына 1-қосымша 

Нысан
Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы мəмілелер туралы есеп 

Р/с
№

Мəміле түрі 
(қосымша 

жалдау, кепіл, 
жақсартулар 

жүргізу, иеліктен 
шығару)

Мəміле деректемелері Мəміле 
нысанасы 
болып 

табылатын 
мемлекеттік 
мүліктің 

сипаттамасы 
мен құны

шарттың 
нөмірі мен 

күні

мəміле 
тарап-
тары

мəмілені 
орындау 
мерзімдері

мəміледе 
көзделген 

төлемдерді төлеу 
шарттары немесе 

енгізу тəртібі

Концессия шарттарына мониторинг жүргізу, концессиялық жобаларға мониторинг 
жүргізу жəне олардың іске асырылуын бағалау қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Концессиялық жобалардың іске асырылуын мониторингілеу, коммуналдық меншiкке 

жататын концессия объектiлерi бойынша концессия шарттарын мониторингілеу 
жөніндегі ақпарат 

Концессиялық жобасының атауы
Шарттың нысанасы
Концедент
Концессионер
Инвестициялық шығындардың өтемақысы, мың теңге, барлығы
Пайдалану шығындардың өтемақысы, мың теңге, барлығы
Басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, мың теңге, барлығы
Жалдау төлемақысы, мың теңге, барлығы
Қолжетімділігі үшін төлемақы, мың теңге, барлығы
«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
14-бабының 
1-тармағына сəйкес мемлекеттік қолдау шаралары
Жобаны басқару жөніндегі топтың болуы 
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Шартқа қол қою (қол қою 
күні, шарттың нөмірі)

күні

Шартты қазынашылық 
органдарында тіркеу (тіркеу 
күні, шарттың тіркеу нөмірі)

күні

Шарттың күшіне енуі күні
Жер учаскесін беру 
(куəліктің нөмірі жəне күні)

күні

Құрылысқа рұқсат беру, өзге 
де рұқсатта малар (құжаттың 
түрі мен күні)

күні

Қаржылық жабылуы: 
жобаны қаржылық 
ресурстармен қамта масыз 
ету (кредиттік шарттың күні, 
нөмірі)

күні

Құрылыстың басталуы күні
Құрылыстың аяқталуы күні
Объектіні пайдалануға беру 
(актінің күні мен нөмірі)

күні

Объектіні мемлекеттік 
меншікке қабылдау (актінің 
күні, нөмірі)

күні

Қарызды өтеу күні
Жалдау төлемдерін төлеу күні
Құқықтарды концессионерге 
беру (пайдалану, иелену 
құқығын), басқа да, (актінің, 
шарттың жəне т.б. күні, 
нөмірі)

күні

құ
ны

Инвестициялық шығын-
дардың өтем ақысы 
(ағымдағы күнге)

мың теңге

Пайдалану шығын дардың 
өтемақысы (ағымдағы күнге)

мың теңге

Басқаруды жүзеге асырғаны 
үшін сыйақы (ағымдағы 
күнге)

мың теңге

Концессия объектісін 
пайдаланғаны үшін жалдау 
төлемақысы (ағымдағы 
күнге)

мың теңге

Концессия объектісін 
пайдалану процесінде 
тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді 
өткізу (ағымдағы күнге)

мың теңге

Қолжетімділігі үшін 
төлемақы (ағымдағы күнге)

мың теңге

Қазақстан Республика сының 
заңнамасында белгіленген 
жағдай ларда мемлекеттен 
берілетін субсидиялар 
(ағымдағы күнге)

мың теңге

Меншікті қаражаты мың теңге
Қарызға алынған қаражат қарыз 

валютасында, 
мың теңге

Объектіні салу құны мың теңге
Концессия объектісінің құны мың теңге

са
па
сы

/ қ
ол

 ж
ет
ім
ді
лі
гі

Пайдалану кезіндегі жұмыс 
орындары

орындардың 
саны

Түпкілікті нəтиженің 
көрсеткіштері
Концеденттің шарт бойынша 
міндеттемелерді орындауы:
(шарт бойынша 
міндеттемелер тізбесі 
көрсетіледі)

шартқа сəйкес

Концессионердің шарт 
бойынша міндеттемелерді 
орындауы:
(шарт бойынша 
міндеттемелер тізбесі 
көрсетіледі)

шартқа сəйкес

Концессионердің қаржылық 
жағдайы, оның ішінде:
ағымдағы өтімділігі: 
ағымдағы активтер/
ағымдағы міндеттемелер

коэффициенті

меншікті қаражатпен 
қамтылуы: (меншікті 
капитал-айналымнан 
тыс активтер )/ағымдағы 
активтер

коэффициенті

активтердің табыстылығы: 
(таза пайда/активтердің 
құны)*100%

коэффициенті

тауарлардың, жұмыстар 
мен қызметтердің сапасы 
(шарт бойынша сапа 
критерийлеріне талаптар 
көрсетіледі)

шартқа сəйкес

Концессия шарты 
шеңберінде жүзеге 
асырылатын қызмет түрлері 

тізбе шартқа 
сəйкес

Концессия шарты бойынша 
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің көлемі мен 
түрлері

шартқа 
сəйкес заттай 

мəнінде

Құқық белгілейтін құжаттар 
мен меншік иелері 
көрсетілген жер учаскесінің 
болуы 
Ведомстводан тыс 
кешенді сараптама 
қорытындысы бар жобалау-
сметалық құжаттың болуы 
(қорытындының нөмірі 
мен күні)
 «Концессиялар туралы» 
Қазақстан Республикасының 
Заңының 14- бабының 
1-тармағында көзделген 
мемлекеттік қолдау 
шаралары

шартқа сəйкес 

Қарызды өтеу (ағымдағы 
күнге)

мың теңге

Жалдауды өтеу (ағымдағы 
күнге)

мың теңге

Шығарылатын өнімнің 1 
бірлігіне қосылған құн

мың теңге

Үздік əлемдік тəжірибе мен 
инновацияларды қолдану 
мен енгізу
Лизингке, жалға, мүлікті 
жалдауға берілген 
концессия объектісінің 
жағдайы 

шартқа сəйкес 

Концессия объектісінің қор 
қайтарымы: концессиялық 
жоба бойынша өндірілген 
өнімнің жылдық көлемі, мың 
теңге/концессия объектісінің 
орташа жылдық құны, мың 
теңге

коэффициенті

«Барлық мəліметтің дұрыстығын растаймын» _________________ «___» ___________ жыл
 (Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), лауазымды тұлғаның қолы)* (толтыру күні ) 

Мөрдің орны

Ескертпе:
* Тиісті саланың уəкілетті органының бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес; 

жергілікті деңгейде – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың əкімінің 
орынбасарынан төмен емес)

(Жалғасы. Басы 24-25-беттерде)  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 27 ақпандағы №80 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2014 жылғы 22 желтоқсандағы №157 бұйрығына 6-қосымша

 
 Конкурстық құжаттаманы, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
кезінде, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа 

қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптауға қойылатын талаптар

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Конкурстық құжаттаманы, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

кезінде, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар 
ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптауға қойылатын талаптар (бұдан əрі - Талаптар) 
«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы (бұдан 
əрі - Заң) 9-бабының 7) тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. Конкурстық құжаттамаларға, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
кезіндегі, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар 
ұсынған концессиялық өтінімдерге сараптама жүргізу кезінде осы Талаптардың сақталуы 
міндетті болып табылады.

3. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган, мыналарды:
1) конкурстық құжаттаманың, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

кезіндегі сараптамасын;
2) концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар 

ұсынған концессиялық өтінімдердің сараптамасын жүргізу үшін концессия мəселелер жөніндегі 
мамандандырылғанұйымды тартады.

4. Осы Талаптарда көзделген негізгі міндеттер:
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтау;
Заңда белгіленген мемлекеттік-жекешелік əріптестік жəне концессия қағидаттарын сақтау;
жобаны іске асырудың əлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау;
концессия схемасы бойынша жобаны іске асырудың алдын ала есептеулерін бағалау;
жоба тəуекелдерін бөлуді жəне басқаруды бағалау;
концессиялық жобаны жоспарлау кезеңінде оны іске асыру бойынша ұсынылатын 

шешімдердің негізділігін бағалау болып табылады.
5. Конкурстық құжаттамалардың, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

кезінде, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар 
ұсынған концессиялық өтінімдердің сараптамасы осы бұйрықпен бекітілген Концессиялық 
жобаларды ұсыну, қарау жəне іріктеу жəне концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты 
өткізу қағидаларында (бұдан əрі – Қағидалар) көзделген келісулерді, қорытындылар мен 
сараптамаларды, сондай-ақ концессия мəселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым немесе 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқаушы органдары 
айқындайтын заңды тұлғалар жүргізген концессиялық жоба бойынша оның алдындағы 
құжат сараптамасының нəтижелерін (тұжырымдар мен ұсынымдар) ескере отырып, жүзеге 
асырылуы тиіс.

  2-тарау. Конкурстық құжаттаманың, оның ішінде оған өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу кезіндегі сараптамасы

 6. Конкурстық құжаттаманың, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
кезіндегі сараптаманың нəтижесі оң немесе теріс қорытынды болып табылады, ол мынадай 
бөліктерден тұрады:

1) сараптама қорытындысының кіріспе бөлігі сараптаманың атауы мен жүргізілу күні туралы 
мəліметтерді, сондай-ақ концессиялық жоба туралы жалпы ақпаратты қамтиды;

2) сараптама қорытындысының негізгі (талдамалық) бөлігінде осы Қағидаларға сəйкес 
жүргізілген бағалау нəтижелері көрсетіледі;

3) қорытынды бөлігінде сараптама қорытындылары бойынша əзірленген тұжырымдар 
мен ұсынымдар жазылады.

Оң қорытынды мүдделі тұлғаларға концессиялық жобаларды басқару сапасын арттыру 
бойынша, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру тиімділігін жəне тəуекелдерді 
басқаруды қамтамасыз ету бойынша ұсынымдармен қоса түсіндірмелерді қамтуы мүмкін. 

Теріс қорытынды дайындалған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушының конкурстық 
құжаттаманы пысықтауға жəне оны қайтара сараптамаға енгізуге құқығы бар.

7. Конкурстық құжаттаманың сараптама қорытындысы мыналарды:
конкурстық құжаттаманың паспортын;
конкурстық құжаттаманың Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік-

жекешелік əріптестік (бұдан əрі-МЖƏ) жəне концессия саласындағы заңнамасының 
талаптарына сəйкестігін бағалауды;

ақпараттық парақты бағалау, оның ішінде концессионерге ұсыну жоспарланған мемлекеттік 
қолдау шаралары мен шығындарды өтеу жəне табыстарды алу көздерін бағалауды;

конкурстық құжаттама шарттарын бағалауды;
концессия шарты жобасын бағалауды;
мыналар бойынша конкурс ұйымдастырушыға, концессия жөніндегі Комиссияға, өзге де 

мүдделі тұлғаларға:
конкурстық құжаттаманың сапасын арттыру;
концессиялық жобаны басқару сапасын арттыру;
концессиялық жобаны іске асыру тиімділігін жəне тəуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету 

бойынша ұсынымдарды қамтиды.
8. Екі кезеңдік рəсімдерді пайдаланбай, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты 

өткізу жағдайларында (техникалық күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатын жобалар 
бойынша) конкурстық құжаттаманы сараптау шеңберінде оның құрамындағы концессиялық 
жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін (бұдан əрі – ТЭН) бағалау жүргізіледі.

9. Концессиялық жобаның ТЭН бағалау жүргізудің мақсаты ТЭН-де таңдап алынған 
концессиялық жобаны іске асыру нұсқасының коммерциялық, бюджеттік жəне əлеуметтік-
экономикалық тиімділігін айқындау болып табылады.

10. Концессиялық жобаның ТЭН бағалау нəтижелері (оң – ТЭН-де таңдап алынған 
концессиялық жобаны іске асыру нұсқасының тиімділігі расталады, немесе теріс – ТЭН-
де таңдап алынған концессиялық жобаны іске асыру нұсқасының тиімділігі расталмайды) 
конкурстық құжаттаманы сараптау нəтижелеріне əсер етеді.

11. Конкурстық құжаттама құрамында концессия шартының жобасын бағалау мыналарды: 
1) концессия шартының жобасын Заңның 21-бабына сəйкестігі тұрғысынан талдауды; 
2) конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес концессия шартының жобасын талдауды; 
3) сыртқы жағдайлардың өзгеруінің концессиялық жобаны іске асыруға əсерін бағалауды 

қоса алғанда, концедент пен концессионер тəуекелдерін талдауды;
4) концессионердің қызметін мемлекеттік қолдау шараларын, сондай-ақ концессионер 

шығындарын өтеу мен кірістерді алу көлемі мен ұсыну шарттарын талдауды; 
5) тараптардың жауапкершіліктерін, концессиялық жобаны іске асыру шеңберінде туындауы 

мүмкін дауларды қарау шарттарын талдауды;
6) конкурстық құжаттама құрамында концессия шартының жобасы бойынша тұжырымдар 

мен ұсынымдарды қамтиды.
12. Концессиялық жобаның ТЭН-ін бағалау ұсынылған концессиялық жобаның ТЭН-і 

жəне жобаның ерекшелігіне байланысты концессиялық жобаның ТЭН-ін жүргізуге қажетті 
сараптамалардың тиісті оң қорытындыларының, атап айтқанда:

1) осы бұйрықпен бекітілген Концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу 
қағидаларының 10-тармағының 2) тармақшасының екінші абзацында көрсетілген жағдайларды 
қоспағанда, ведомстводан тыс кешенді сараптама;

2) тиісті саланың уəкілетті органының сараптамасы;
3) «Қазақстан Даму Банкі туралы» 2001 жылғы 25 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 4-бабына сəйкес, мемлекеттік кепілдік берілген жағдайда, банктік сараптама;
4) қажет болған жағдайда, мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама негізінде жүргізіледі.
13. ТЭН бағалау нəтижелері конкурстық құжаттама қорытындысының құрамындағы 

концессиялық жоба ТЭН бағалау бөлімінде көрсетіледі жəне мыналарды:
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының шеңберінде жобаны іске 

асыруды талдауды;
жобаны іске асырудың əлеуметтік-экономикалық тиімділігін талдауды;
жобаны іске асырудың коммерциялық тиімділігін талдауды;
мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуді жəне концессионердің шығындарды өтеу 

жəне кірістерді алу көздерін айқындауды ескере отырып, жобаны іске асырудың бюджеттік 
тиімділігін талдауды;

жоба тəуекелдері мен оларды төмендету шараларын талдауды;
тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтиды.

3-тарау. Концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа 
қатысушылар ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптау

 14. Концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар 
ұсынған концессиялық өтінімдерге сараптау жүргізудің мақсаты əлеуетті концессионерлердің 
концессиялық өтінімдерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жəне 
конкурстық құжаттамаларда белгіленген талаптарға сəйкестігін айқындау болып табылады.

15. Концессиялық өтінімдерге сараптау жүргізудің нəтижелері бойынша əлеуетті концес-
сионердің концессиялық өтінімдерінің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетіледі.

16. Концессиялық өтінімде (оның ішінде ТЭН, екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып, 
концессионерді таңдау бойынша конкурс өткізілген жағдайларда) ұсынылған шешімдердің 
конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкестігі тұрғысынан жасалатын қорытынды 
концессиялық өтінімдердің сараптау нəтижесі болып табылады.

17. Концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар 
ұсынған концессиялық өтінімдердің сараптамалық қорытындысы мыналарды:

əлеуетті концессионерлердің ТЭН-ін бағалау;
концессия шартының жобасын бағалау.
18. Концессиялық өтінімнің құрамында концессиялық жобаның ТЭН-ін бағалау конкурсқа 

қатысушының конкурсты ұйымдастырушының ТЭН-інде көзделген техникалық-технологиялық 
жəне экологиялық шешімдерді қабылдаған жағдайларды қоспағанда, ведомстводан тыс кешенді 
сараптаманың қорытындысының бар болуы негізінде жүргізіледі.

19. ТЭН бағалау нəтижелері концессиялық өтінім қорытындысының құрамындағы 
концессиялық жобаның ТЭН бағалау бөлімінде көрсетіледі жəне мыналарды:

жобаны іске асырудың əлеуметтік-экономикалық тиімділігін талдауды;
жобаны іске асырудың коммерциялық тиімділігін талдауды;
жобаны іске асырудың бюджеттік тиімділігін талдауды;
əлеуетті концессионерлер сұратқан мемлекеттік қолдау шараларын, сондай-ақ олар бар 

болған жағдайда конкурстық құжаттамада белгіленген шығындарды өтеу жəне кірістерді алу 
көздерін талдауды;

жоба тəуекелдерін мен оларды төмендету шараларын талдауды;
тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтиды.

 4-тарау. Қорытынды ережелер
 21. Конкурстық құжаттаманы, оның ішінде оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

кезінде, концессионерді таңдау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар 
ұсынған концессиялық өтінімдерді сараптау Қағидаларда белгіленген мерзімдерде жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 27 ақпандағы №80 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығына 1-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру қағидалары

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру қағидалары 

(бұдан əрі – Қағидалар) «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 2015 жылғы 31 қазандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 20-бабының 6) тармақшасына сəйкес 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік (бұдан əрі – МЖƏ) субъектілерінің МЖƏ жобаларын 
жоспарлау жəне іске асыру кезеңінде өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз ету мақсатында 
əзірленген.

Осы Қағидалардың 2-тарауының 3-параграфын қоспағанда, концессиялық жобаларды 
жоспарлау жəне іске асыру Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10122 тіркелген «Концессиялық жобаларды жоспарлаудың жəне іске асырудың кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 22 
желтоқсандағы №157 бұйрығына сəйкес жүзеге асырылады.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
1) алдын ала есептеулер – жорамалдарды көрсете отырып, МЖƏ жобасының операциялық, 

инвестициялық жəне қаржылық қызметінің кіріс жəне шығыс бөлігі бойынша есептеулер. 
Алдын ала есептеулер ашып көрсететін формулалары бар Microsoft Offi ce Excel форматында 
жасалады жəне қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде ұсынылады;

2) уəкілетті тұлға – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кəсіпорындар 
жəне жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының елу жəне 
одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама түрде тиесілі жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктер, акционерлік қоғамдар.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де терминдер мен анықтамалар Заңға сəйкес 
қолданылады.

3. Бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражатын МЖƏ жобаларының, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ 
қажетті сараптамалар жүргізуді, МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыруға бөлу осы Қағидаларда белгіленген 
тəртіппен жүзеге асырылады.

4. Жоспарланған жəне іске асырылатын МЖƏ жобалары туралы ақпаратттық қамтамасыз 
ету МЖƏ-ні дамыту орталығықұратын тиісті тізбе арқылы жүзеге асырылады. 

Тізбені қалыптастыру үшін уəкілетті тұлғалар (мемлекеттік əріптестер) ай сайын ақпаратты 
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес қазақ жəне орыс тілдерінде: 

жергілікті жобалар бойынша – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органға, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының аумақтық бөлімшелерін (фи-
лиалдарын / өкілдіктерін) бір мезгілде хабардар ете отырып, есепті айдың 20 күніне дейінгі 
мерзімде ұсынады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган ұсынылған ақпаратты 
жинақтайды жəне есепті айдың 25 күніне дейінгі мерзімде көрсетілген ақпаратты МЖƏ 
дамыту орталығына бір мезгілде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органды 
жəне тиісті саланың орталық уəкілетті мемлекеттік органын хабардар ете отырып жолдайды; 

республикалық жобалар бойынша – есепті айдың 25 күніне дейінгі мерзімде МЖƏ дамыту 
орталығына бір мезгілде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органды хабардар 
ете отырып жолдайды.

Уəкілетті тұлғалар жоспарланатын жəне іске асырылатын МЖƏ жобалары туралы 
ұсынылатын ақпаратттың толықтығын, сапасын жəне дұрыстығын қамтамасыз етеді. 

Жоспарланатын жəне іске асырылатын МЖƏ жобаларының тізбесі МЖƏ дамыту 
орталығының интернет-ресурсында орналастырылады, уəкілетті тұлғалардың ақпаратты 
ұсыну нəтижесі бойынша ай сайын жаңартылады.

5. МЖƏ жергілікті жобалары бойынша МЖƏ шарттарын облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы органдары Заңның 25-бабының 
5) тармақшасына сəйкес жасасады.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың əкімдігінің тиісті 
қаулысымен Заңның 1-бабының 5) тармақшасында көзделген тұлғалардың ішінен МЖƏ шартын 
жасасу үшін мемлекеттік əріптес айқындалады. 

 2-тарау. Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау тəртібі
 6. МЖƏ жобаларын жоспарлау МЖƏ жобаларын жоспарлау мемлекеттік инвестициялық 

жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін МЖƏ жобасын іске асыру орындылығы туралы 
экономикалық қорытындының немесе жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер 
кезінде əлеуетті жекеше əріптес əзірлейтін МЖƏ жобасына бизнес-жоспарға (бұдан əрі – 
бизнес-жоспар) берілетін МЖƏ жобасын іске асыру орындылығы туралы қорытындының 
негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын əзірлеу немесе түзету, 
оған қажетті сараптамаларды жүргізу «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық 
ұсынысын əзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу жəне бағалау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 
жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9938 болып тіркелген) сəйкес жүзеге асырылады.

7. МЖƏ жобаларын жоспарлау кезінде бір МЖƏ жобасының іс-шараларын бірнеше МЖƏ 
жобаларына бөлуге жол берілмейді.

Уəкілетті тұлғалар МЖƏ жобасы бойынша техникалық, қаржылық, заңдық шешімдерді 
қалыптастыруға кешенді тəсілді қамтамасыз етеді.

8. Уəкілетті тұлға МЖƏ жобасын іске асыру қажеттігі туралы шешімді Мемлекеттік 
жоспарлау жүйесі құжаттарының, Қазақтан Республикасы Президенті, Қазақтан Республикасы 
Үкіметі тапсырмаларының немесе актілерінің негізінде, сондай-ақ кəсіпкерлік субъектілерінің 
бастамаларын ескере отырып қабылдайды.

МЖƏ жобасының шеңберінде мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару немесе мүліктік 
жалдау (жалға алу) шарты бойынша беру туралы шешім мынадай талаптардың бірі:

1) МЖƏ жобасын іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Президенті, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің тапсырмасы немесе актісі, сондай-ақ кəсіпкерлік субъектілерінің 
бастамасы;

2) мемлекеттік қолдау шараларын, мемлекеттен субсидияларды, инвестициялық шығындар 
өтемақысын, операциялық шығындар өтемақысын, қолжетімділік үшін төлемақыны ұсынуды, 
сондай-ақ МЖƏ жобасына консультациялық сүйемелдеу жүргізуді болжау;

3) меншік құқығын МЖƏ объектісіне ауыстыруды болжау орын алған жағдайда 
қабылданады.

9. МЖƏ жобасын жоспарлау кезеңінде уəкілетті тұлғалар, қажет болған жағдайда, жобаны 
басқару сапасын қамтамасыз ету үшін ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың мамандарын, 
тəуелсіз сарапшыларды, жобалық, инжинирингтік жəне басқа компанияларды, мүдделі жəне 

уəкілетті мемлекеттік органдарды, кəсіпкерлік субъектілерін, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кəсіпкерлер палатасының өкілдерін тарту арқылы Ведомствоаралық жобалық топ құрылады.

Ведомствоаралық жобалық топтың құрамы МЖƏ жобасын іске асыруға мүдделі уəкілетті 
тұлғаның бірінші басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Ведомствоаралық жобалық топ мына функцияларды жүзеге асырады:
МЖƏ жобасын іске асыру тетіктері бойынша ұсыныстар мен бастамаларды зерделейді;
МЖƏ жобасының басымдығын, жүзеге асыру тəсілін, конкурстың түрін, жер учаскелерін 

бөлуге, инженерлік желілерге қосылуға байланысты мəселелерді іріктейді, бағалайды, 
айқындайды;

жоспарланып отырған МЖƏ жобасы бойынша маркетингтік жəне өзге де зерттеулердің 
нəтижелерін зерделейді;

барлық қажетті есептеулерді, оның ішінде МЖƏ жобасының алдын ала есептеулерін 
зерделейді;

МЖƏ жобасының конкурстық құжаттамасына қосу үшін ұсыныстар əзірлейді;
МЖƏ жобасын жоспарлау кезеңінен бастап МЖƏ шартын жасасу кезеңіне дейін МЖƏ 

жобасын əзірлеуге тартылған тұлғалардың барлық есептерін тыңдайды;
Келісім беретін уəкілетті органдар мен ұйымдардың ескертулерін алу бойынша келісу 

жəне сараптама процестері барысында МЖƏ жобасының тұжырымдамасын жəне конкурстық 
құжаттамасын пысықтауды жүзеге асырады.

Бұл ретте сараптама жəне келісу қорытындыларында Ведомствоаралық жобалық топқа 
МЖƏ жобаларын басқару бойынша ұсынымдар көрсетіледі;

МЖƏ конкурстық құжаттамасын қараудан, келісуден, сараптамадан жəне бекітуден өту 
мерзімдерінің жəне рəсімдерінің сақталуын қадағалайды. 

10. Заңның 26-бабына сəйкес уəкілетті тұлғалар МЖƏ саласында мамандарды оқыту, 
сондай-ақ МЖƏ мəселелері бойынша зерттеулер жүргізу жəне ұсынымдар əзірлеу үшін МЖƏ 
дамыту орталығын тартады.

11. МЖƏ жобасын қаржыландыруға мүдделі қаржылық жəне өзге де ұйымдар МЖƏ 
жобасының конкурстық құжаттамасын, МЖƏ шартының жобасын əзірлеуге жəне талқылауға 
қатыса алады, оның ішінде МЖƏ жобасын қаржыландыру, МЖƏ шарты бұзылған жағдайларда 
тартылатын қарыздар, көзделетін төлемдер бойынша міндеттемелердің орындалуын 
қамтамасыз ету схемасы жəне МЖƏ жобасын қаржыландыруға байланысты өзге де мəселелер 
бойынша ұсыныстар енгізе алады.

12. МЖƏ жобасын жоспарлауға кəсіпкерлік субъектілерін тарту, жоспарлау процесінің 
ашықтығын арттыру мақсатында, уəкілетті тұлғалар жоспарланған МЖƏ жобасы туралы 
қызығушылықты білдіретін сұрау салуды өздерінің ресми интернет-ресурстарында, МЖƏ 
дамыту орталығының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қосымша ақпартты өзге де интернет-ресурстарда жəне мерзімді баспасөз басылымдарында 
орналастыруға жол беріледі.

Жоспарланған МЖƏ жобасы туралы қызығушылықты білдіретін сұрау салу уəкілетті 
тұлғаның байланыс деректерінен, МЖƏ жобасының негізгі параметрлері жəне талаптарынан, 
сондай-ақ ұсыныстарды берудің түпкілікті мерзімдерінен тұрады.

Конкурсты ұйымдастырушы жекеше əріптесті айқындау бойынша конкурсты жабық түрде 
өткізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, жоспарланған МЖƏ жобасы туралы ақпарат 
жария етілмейді. Қызығушылықты білдіретін сұрау салу конкурсты ұйымдастырушы алдын 
ала айқындаған əлеуетті жекеше əріптестерге жазбаша түрде жолданады.

МЖƏ жобасын талқылауға əлеуетті жекеше əріптестерді тарту мақсатында дөңгелек 
үстелдер, кездесулер, road-show (тұсаукесерлер), networking (салалық конференцияларға жəне 
форумдарға, көрмелерге қатысу), инвестициялық маркетинг жəне басқа да қажетті шаралар, 
оның ішінде консультанттарды тарта отырып жүргізіле алады.

13. Конкурсты ұйымдастырушы қажет болған жағдайда келіп түскен ұсыныстарды 
жинақтайды жəне уəкілетті тұлғаның əлеуетті жекеше əріптестердің əрқайсысымен, оның 
ішінде жалғыз əлеуетті жекеше əріптеспен келіссөздер жүргізуі жолымен бəсекелі диалог 
ұйымдастыра алады.

Бəсекелі диалог əрбір мүдделі əлеуетті жекеше əріптестердің, оның ішінде жалғыз əлеуетті 
жекеше əріптестің мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық, қаржылық, 
заңдық жəне МЖƏ жобасының басқа да қажетті параметрлері, мемлекеттік қолдау шаралары, 
үздік конкурстық өтінімді айқындау өлшемшарттары бойынша оңтайлы шешімдерді жəне өзге 
де шешімдерді қалыптастыру үшін ұйымдастырылады.

14. Бəсекелі диалог қорытындылары хаттамамен ресімделеді.
Бəсекелі диалогқа қатысушылардың барлығы оны жүргізу барысында алынған ақпараттың 

құпиялылығын сақтайды.
15. Уəкілетті тұлғалар МЖƏ жобасының конкурстық құжаттамасын бəсекелі диалогтың 

қорытындыларын, жобалық топ жұмысының нəтижелерін ескере отырып, сондай-ақ Заң 
талаптарын ескере отырып əзірлейді.

МЖƏ жобасының бизнес-жоспарын əлеуетті жекеше əріптес əзірлеген жағдайда жекеше 
əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімді енгізу үшін уəкілетті 
тұлғамен МЖƏ жобасының бизнес-жоспарын əзірлеуге байланысты талқылаулар жүргізуге 
жол беріледі. 

Талқылауларға мүдделі мемлекеттік органдар, сарапшылар, жəне өзге де мүдделі тұлғалар 
тартылуы мүмкін.

 1-параграф. Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасының конкурстық 
құжаттамасын, оның ішінде оған өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу 

кезінде, əзірлеу, келісу, сараптама жүргізу, сондай-ақ бекіту
 16. Конкурстық құжаттаманы əзірлеуші мемлекеттік орган мемлекеттік инвестициялық 

жобаның инвестициялық ұсынысына берілетін МЖƏ жобасын іске асыру орындылығы 
туралы экономикалық қорытындыны алғаннан кейін инвестициялық ұсыныс, оған берілген 
қорытындылар жəне басқа да тиісті сараптамалар қоса берілген өтінімді, мемлекеттiк 
жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уəкiлеттi органның тиісті бөлiнетiн бюджеттiк 
бағдарламасының қаражаты есебінен конкурстық құжаттаманы əзірлеу немесе түзету (МЖƏ 
жобаларын сүйемелдеу бойынша заңды тұлғалар тартылған жағдайда) мəселесін одан 
əрі тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
уəкілетті органға енгізеді.

17. Инвестициялық ұсыныстарда қамтылған тиісті бюджет комиссиялары мақұлдаған МЖƏ 
жобалары бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган 
конкурстық құжаттаманы əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органның тиісті бөлінетін 
бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын МЖƏ жобаларының 
тізбесін қалыптастырады.

18. Инвестициялық ұсыныстарға берілетін экономикалық қорытындылардың негізінде 
жəне бюджет комиссияларының қорытындыларына сəйкес МЖƏ жобасының конкурстық 
құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын МЖƏ жобаларының техникалық-
экономикалық негіздемелерін (қажет болған жағдайда) əзірлеуді немесе түзетуді қамтитын 
МЖƏ жобаларының конкурстық құжаттамаларын əзiрлеу немесе түзету жүзеге асырылады.

19. Конкурстық құжаттама, оның ішінде оған тиісті өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 
енгізу кезінде (бұдан əрі – конкурстық құжаттама), мемлекеттік жəне (немесе) орыс тілдерінде, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере 
отырып, Заңмен жəне осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен МЖƏ жобасының ерекшелігін 
ескере отырып өзге де тілдерде де əзірленеді. 

20. Заңның 37-бабының 2-тармағына сəйкес конкурстық құжаттама мынадай ақпаратты 
қамтиды:

1) əлеуетті жекеше əріптестердің қойылатын біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын 
құжаттарға қойылатын талаптар;

2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес құрылым бойынша əзірленетін МЖƏ жобасының 
сипаттамасын қамтитын ақпараттық парақ;

3) МЖƏ объектісінің орналасқан жері;
4) МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік қолдаудың болжамды түрлері мен көлемдері, 

сондай-ақ шығындарды өтеу мен кірістерді алу көздері;
5) МЖƏ шартының жобасы;
6) үздік конкурстық өтінімді айқындау өлшемшарттарының сипаты;
7) МЖƏ жобасының параметрлері көрсетілуге тиіс валютаны (валюталарды) көрсету жəне 

оларды салыстыру мен бағалау мақсатында бірыңғай валютаға келтіру үшін қолданылатын 
валюта (валюталар) бағамы;

8) конкурстық өтінім берілетін тілге қойылатын талаптар;
9) əлеуетті жекеше əріптестің өз конкурстық өтінімін конкурстық өтінімдер ұсыну мерзімі 

өткенге дейін өзгерту немесе кері қайтарып алу құқығына нұсқау;
10) конкурстық өтінімнің мазмұны, конкурстық өтінімдерді ұсыну тəсілі, орны, мерзімі жəне 

олардың күші, сондай-ақ конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізу шарттары;
11) МЖƏ жобасының конкурстық құжаттамасының мазмұны бойынша түсіндірулерді 

алу тəсілдері;
12) конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу рəсімдері, орны, күні мен уақыты.
21. Конкурстық құжаттамаға тиісті саланың уəкілетті органы салалық сараптама жүргізеді.
Конкурстық құжаттаманың салалық сараптамасын ол енгізілген кезден бастап 10 (он) 

жұмыс күні ішінде салалық орталық мемлекеттік органдар (республикалық жобалар бойынша) 
не жергілікті салалық мемлекеттік органдар (жергілікті жобалар бойынша) жүргізеді жəне ол 
мыналарға:

саланың одан əрі дамуына ықпал ететін ағымдағы жай-күйінің проблемаларын;
МЖƏ жобасы мақсаттарының салада орын алған проблемаларды шешуге сəйкестігін;
МЖƏ жобасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сəйкестігін бағалау, оның 

ішінде тиісті салада (аяда, өңірде) тауарларға, жұмыстарға жəне көрсетілетін қызметтерге 
қажеттіліктердің бар болуын көрсету, сондай-ақ МЖƏ жобасының болжамды түпкілікті 
нəтижесінің болуын, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
тапсырмаларына немесе актілеріне сəйкестікті;

ұсынылған схема бойынша МЖƏ жобасын іске асыру мүмкіндігі мен орындылығын;
техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатындығын;
МЖƏ объектісінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 қарашадағы № 710 

қаулысымен бекітілген, МЖƏ іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын 
объектілер тiзбесіне тиесілілігін;

жекеше əріптестің жəне ол ұсынатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
тұтынушылар мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету қағидатын негізге ала отырып, МЖƏ 
жобасын іске асырудың балама нұсқаларын;

МЖƏ жобасын іске асырған жəне мұндай іске асыру болмаған жағдайда саладағы ахуалды;
МЖƏ жобасын іске асырудан түскен пайданы бөлуді;
МЖƏ жобасын іске асырудың экономиканың сабақтас салаларына (аяларына) болжамды 

мультипликативті əсерін; 
ұсынылатын кіріс алу жəне шығындарын өтеу көздерін, мемлекеттік қолдау мен 

бағалық шешімдерді, оның ішінде инвестициялық жəне операциялық шығындардың барлық 
құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасының оңтайлылығын бағалауды; 

конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде 
іске асыру кестесін;

МЖƏ жобасын іске асыру нəтижесінде құрылатын объектінің болжанатын физикалық 
параметрлері жəне техникалық сипаттамаларын бағалауды қамтитын салалық сараптамаға 
жатады.

Ақпараттандыру саласындағы МЖƏ жобалары бойынша конкурстық құжаттамада 
көзделген технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде іске асыру кестесін Қазақстан 
Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сəйкестігіне бағалау жүргізіледі. 

Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы МЖƏ жобалары бойынша конкурстық 
құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде іске асыру 
кестесін Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы 
заңнамасына сəйкестігіне бағалау жүргізіледі. 

Егер МЖƏ жобасы бірнеше салалық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын 
қозғаған жағдайда, көрсетілген салалық мемлекеттік органдар конкурстық құжаттаманың тиісті 
салалық сараптамалар қорытындыларын қосымша ұсынады.

22. МЖƏ жобасы табиғи монополиялар салаларына жатқызылған жағдайда, конкурсты 
ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы табиғи монополиялар салаларында басшылықты 
жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік органмен олар келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күні ішінде мына мəселелерді қарай отырып:

1) табиғи монополиялар саласына жататын көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, 
жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру жəне бекіту 
тəртібі бөлігінде конкурстық құжаттама ережелерінің Қазақстан Республикасының табиғи 
монополиялар салаларындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сəйкес келуін;

2) конкурстық құжаттаманың тарифтер қалыптастырудың экономикалық, қаржылық, 
техникалық жəне басқа да параметрлеріне жəне МЖƏ жобасының техникалық-экономикалық 
негіздемесі (бұдан əрі - ТЭН) бар болған жағдайда оған сəйкес келуін;

3) конкурсқа қатысушылар ұсынған конкурстық өтінімнің құрамында МЖƏ жобасының тариф 
қалыптастырумен байланысты құжаттар тізбесін келісуін;

4) тариф қалыптастырумен байланысты конкурстық құжаттаманың елеулі шарттарын 
келісуін;

5) МЖƏ жобасының тариф қалыптастырумен байланысты МЖƏ шартына енгізілетін 
ережелер мен қосымшалар бөлігінде МЖƏ шартының жобасын келісуін;

6) МЖƏ-нің жұмыс істеп тұрған объектілерін жаңғырту немесе реконструкциялау кезінде іске 
қосылған негізгі құрал-жабдықтардың өтімділік құнының жұмыс істеп тұрған деңгейінің капитал 
құрушы шығындар есебінен ұлғаюына немесе сақталуына қол жеткізу жəне МЖƏ жобасын 
іске асыру шеңберінде əзірленген жəне іске асырылатын іс-шаралар жоспарына негізделген 
нормативтік шығындарды төмендету жəне (немесе) бар болған жағдайда нормативтен жоғары 
шығындарды жоюды;

7) қызметтер (тауарлар, жұмыстар) бойынша шығыстар, өндірістік шығындарды азайтуды;
8) қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі, ұсынылатын реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемін ұлғайту жəне (немесе) сапасын арттыруды;
9) тарифті (бағаны, алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру тəртібі көрсетілетін қызметтерге 

(тауарларға, жұмыстарға) тарифтің шекті деңгейін;
10) қарыз алудың жəне қарыз ресурстарын өтеудің схемасы мен шарттарын;
11) МЖƏ жобасының негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері – Қазақстан 

Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму болжамының жəне МЖƏ жобалары 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді төлеу болжамының көрсеткіштерін ескере отырып, 
пайданың (кірістіліктің), тартылған активтеріне пайданың, көрсетілетін қызметтерге 
(тауарларға, жұмыстарға) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) өсу 
болжамы шеңберінде субъектілердің көрсетілетін қызметтеріне тарифтер (бағалар, алымдар 
мөлшерлемелерінің) деңгейіндегі қолма-қол ақшаның дисконтталған ағымдарының ішкі 
нормаларын келіседі.

Конкурстық құжаттаманы келісу келісім туралы немесе əрбір қаралатын мəселе бойынша 
келіспеу себептерін немесе конкурстық құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете 
отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

23. Конкурсты ұйымдастырушы республикалық МЖƏ жобаларының конкурстық 
құжаттамасын бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға келісуге жолдайды.

24. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган, егер жоба техникалық жағынан 
күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылса, конкурстық құжаттаманы құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша ол түскен күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, ал жобалардың 
қалғандары бойынша – 10 (он) жұмыс күні ішінде мына мəселелерді:

1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекеттің кепілгерлігін немесе МЖƏ 
жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдікті ұсынуды.

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган мемлекет кепілгерлігін ұсынуды 
көздейтін конкурстық құжаттаманы келісу кезінде, МЖƏ жобасы бойынша жекеше əріптесті 
айқындау жөніндегі конкурс шеңберінде конкурсты ұйымдастырушы беруді ұсынған мемлекет 
кепілгерлігінің көлемін жəне мемлекет кепілгерлігін берумен байланысты конкурстық 
құжаттаманың елеулі шарттарын келіседі;

2) МЖƏ объектісін республикалық меншікке қабылдау немесе республикалық меншіктегі 
бар объектіні МЖƏ жобасын іске асыру үшін беруді қарап, келісуді жүргізеді.

Конкурстық құжаттаманы бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органмен келісу 
келісім туралы немесе келіспеу себептерін немесе конкурстық құжаттаманы пысықтау бойынша 
талаптарды көрсете отырып келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

25. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы, оның ішінде оған өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар енгізу кезінде, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе 
жергілікті уəкілетті органға келісуге жолдайды.

Конкурстық құжаттамаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу кезінде тиісті 
салыстырма кесте, сондай-ақ ұсынылған өзгерістер жəне (немесе) толықтыруларды ескере 
отырып, жаңа редакциядағы конкурстық құжаттама келісуге ұсынылады.

Конкурстық құжаттамаға жəне оған қоса берілетін материалдарға уəкілетті тұлғаның 
жауапты құрылымдық бөлімшесінің (ведомствосының) басшысы əр парағына қол қояды немесе 
беттері нөмірленіп, тігілген түрде ұсынылады. Тігу кезінде соңғы беттің сырты куəландырылады 
жəне бет саны көрсетіледі.

26. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың жобасын келісуге жолдаған 
кезде, байланысушы тұлға – конкурсты ұйымдастырушының өкілінің тегін, атын, əкесінің атын 
(бар болған жағдайда), лауазымын, телефонын жəне электрондық поштасының мекенжайын 
(мекенжайларын) көрсетеді.

27. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган конкурстық 
құжаттама түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оны МЖƏ дамыту орталығына немесе 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органдары айқындайтын заңды тұлғаларға, егер жоба техникалық жағынан күрделі жəне (не-
месе) бірегей болып табылса, осы ұйымға конкурстық құжаттаманы ұсынған күннен бастап 
30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүргізілетін сараптама жүргізу үшін, оның ішінде оған өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар енгізу кезінде жүргізу үшін жолдайды, ал жобалардың қалғандары 
бойынша – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жолдайды.

Бұл ретте инвестициялық ұсыныстың жəне мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысына берілетін МЖƏ жобасын іске асыру орындылығы туралы 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органның экономикалық 
қорытындысының көшірмесі қоса беріледі.

28. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органның 
конкурстық құжаттаманы қарауының жалпы мерзімі, сараптаманы қоса алғанда, техникалық 
жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша 40 (қырық), ал 
жобалардың қалғандары бойынша – 25 (жиырма бес) жұмыс күнінен аспауы тиіс.

29. Конкурстық құжаттама бойынша жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпарат ұсыну 

қажет болған жағдайларда, МЖƏ-ні дамыту орталығынемесе облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптаманы 
жүргізуге уəкілетті заңды тұлғалар құжаттар пакеті түскен күннен бастап 5 (бес жұмыс) 
жұмыс күні ішінде (бір реттен артық емес) тиісті сұрау салуларды, сұрау салудың көшірмесін 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органға жолдайды. 
Жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты немесе қосымша мерзімдердің қажеттігі 
туралы хабарламаны конкурстық құжаттаманы əзірлеуші сұрау салу түскен күннен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде жолдайды.

30. Бұл ретте жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты ұсынудың қосымша мерзімі 
күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

Сұрау салуды жолдаған күннен бастап, қажетті ақпаратты ұсынғанға дейін сараптама 
жүргізу мерзімдері тоқтатылады.

Сұрау салуға сəйкес қажетті ақпараттар мерзімге сəйкес ұсынылмаған жағдайда конкурстық 
құжаттама əзірлеушіге қараусыз кейін қайтарылады. 

31. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган МЖƏ-
ні дамыту орталығынемесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптама жүргізуге уəкілетті 
заңды тұлғалар жасаған конкурстық құжаттама сараптамасының қорытындысының негізінде 
конкурстық құжаттаманы келісу келісім туралы немесе əрбір қаралатын мəселе бойынша 
келіспеу себептерін немесе конкурстық құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете 
отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

32. Жергілікті атқарушы органдар айқындайтын сараптама жүргізуге уəкілетті заңды 
тұлғалар конкурстық құжаттама сараптамасына тартылмаған жағдайда мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі жергілікті уəкілетті орган тиісті қорытындыны өздігінен дайындайды.

33. Конкурстық құжаттаманың сараптама қорытындысы мыналарды:
конкурстық құжаттаманың паспортын;
конкурстық құжаттаманың Қазақстан Республикасының МЖƏ туралы қолданыстағы 

заңнамасының талаптарына сəйкестігін бағалауды;
ақпараттық парақты бағалауды, оның ішінде жекеше əріптеске ұсыну жоспарланған 

мемлекеттік қолдау шаралары мен шығындарды өтеу жəне кірістерді алу көздерін бағалауды; 
конкурстық құжаттама шарттарын бағалауды;
МЖƏ шартының жобасын бағалауды қамтиды.
конкурс ұйымдастырушыға, жобалық топқа, жекеше əріптесті айқындау бойынша конкурстық 

комиссияға, өзге де мүдделі тұлғаларға:
конкурстық құжаттаманың сапасын арттыру;
МЖƏ жобасын басқару сапасын арттыру;
МЖƏ жобасын іскес асыру тиімділігін жəне тəуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету 

бойынша ұсынымдарды қамтиды.
34. Конкурстық құжаттаманың, оның ішінде оған өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 

енгізу кезіндегі сараптаманың нəтижесі оң қорытынды оң немесе теріс қорытынды болып 
табылады, ол мынадай бөліктерден тұрады:

1) сараптама қорытындысының кіріспе бөлігі сараптаманың атауы мен жүргізу күні туралы 
мəліметтерді, сондай-ақ МЖƏ жобасы туралы жалпы ақпаратты қамтиды;

2) сараптама қорытындысының негізгі (талдамалық) бөлігінде осы Қағидаларға сəйкес 
жүргізілген бағалау нəтижелері көрсетіледі;

3) қорытынды бөлікте сараптама қорытындылары бойынша əзірленген ұсынымдар мен 
тұжырымдар жазылады.

35. Оң қорытынды МЖƏ жобасын басқару сапасын арттыру бойынша, оның ішінде МЖƏ 
жобасын іске асыру тиімділігін жəне тəуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету бойынша мүдделі 
тұлғаларға ұсынымдары бар түсіндірмелерді қамтуы мүмкін.

Теріс қорытынды дайындалған жағдайда конкурс ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы 
пысықтауға жəне оны қайта сараптау жүргізу үшін енгізуге құқылы.

36. Конкурстық құжаттама құрамында МЖƏ шартының жобасына бағалау мыналарды:
1) шарт жобасының Заңның 46-бабына сəйкестігін талдауды;
2) шарт жобасының конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестігін талдауды;
3) сыртқы жағдайлардың МЖƏ жобасын іске асыруға əсерін бағалауды қоса алғанда, 

мемлекеттік əріптес пен жекеше əріптестің тəуекелдерін талдауды;
4) МЖƏ субъектілерінің қызметін мемлекеттік қолдау шараларын, көлемі мен ұсыну 

шарттарын, сондай-ақ МЖƏ субъектілерінің шығындарын өтеуі мен кірістерді алуын талдауды; 
5) тараптардың жауапкершіліктерін, МЖƏ жобасын іске асыру шеңберінде туындауы мүмкін 

дауларды қарау шарттарын талдауды; 
6) конкурстық құжаттама құрамында МЖƏ шартының жобасына тұжырымдар мен 

ұсынымдарды қамтиды.
37. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган конкурстық 

құжаттаманы келіседі жəне МЖƏ-ні дамыту орталығынемесе облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын 
сараптама жүргізуге уəкілетті заңды тұлғалар жасаған конкурстық құжаттама сараптамасының 
қорытындысын конкурсты ұйымдастырушыға жолдайды.

38. МЖƏ-ні дамыту орталығыжүргізген конкурстық құжаттамаға МЖƏ жобасы бойынша 
республикалық бюджеттен шығыстарды тудыратын бір немесе бірнеше мемлекеттік қолдау 
шараларын, жекеше əріптестің шығыстарын өтеу жəне кірістерді алу көздерін ұсынуды 
енгізу мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын конкурстық құжаттама сараптамасының оң 
қорытындысы болған жағдайда, конкурстық құжаттаманы əзірлеуші мемлекеттік орган МЖƏ 
жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мəселесін республикалық бюджет 
комиссиясының қарауына шығару үшін өтінімді бюджеттік жоспарлау жəне бюджетті атқару 
жөніндегі орталық уəкілетті органға жолдайды.

39. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті 
атқарушы органдары айқындайтын сараптама жүргізуге уəкілетті заңды тұлғалар жүргізген 
конкурстық құжаттамаға МЖƏ жобасы бойынша жергілікті бюджеттен шығыстарды тудыратын 
бір немесе бірнеше мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше əріптестің шығыстарын өтеу жəне 
кірістерді алу көздерін ұсынуды енгізу мүмкіндігі туралы ұсынымдарды қамтитын конкурстық 
құжаттама сараптамасының оң қорытындысы болған жағдайда мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі жергілікті уəкілетті орган МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
қабылдау мəселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

 40. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган оңайлатылған конкурстық 
рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс үшін дайындалған 
МЖƏ жобасы бойынша жергілікті бюджеттен шығыстарды тудыратын бір немесе бірнеше 
мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше əріптестің шығыстарын өтеу жəне кірістерді 
алу көздерін қамтитын конкурстық құжаттама бойынша қорытынды дайындайды (заңды 
тұлғалардың сараптама өткізуінсіз) жəне қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының 
қарауына шығарады.

41. Ұлттық валютаның шетел валютасының бағамына қатысты айтарлықтай өзгеру 
себебінен техникалық шешімдердің өзгеруін талап етпейтін, жаңа объектiлердi құруға 
(құрылысына) не бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған МЖƏ жобасының сметалық 
құны ұлғайған жағдайда, кейіннен ведомстводан тыс кешенді сараптамасын жүргізе отырып 
ТЭН-ге жəне (немесе) ЖСҚ-ға түзету жүргізіледі, бұл ретте МЖƏ-ні дамыту орталығы немесе 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы 
органдары айқындайтын сараптаманы жүргізуге уəкіле тті заңды тұлғалар сараптамасы жəне 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган қорытындысы қажет емес.

42. Конкурсты ұйымдастырушы осы мəселені тиісті бюджет комиссиясының қарауына 
шығару үшін бюджеттік жоспарлау жəне бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға 
(республикалық жобалар бойынша) немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті 
органға (жергілікті жобалар бойынша) өтінім жолдайды.

Тиісті бюджет комиссиясының шешімі негізінде конкурстық құжаттаманы қайта бекіту 
жүзеге асырылады.

43. Барлық қажетті келісулер мен сараптамаларды, оның ішінде тиісті бюджет комиссияның 
оң шешімін алғаннан кейін, конкурстық құжаттама конкурсты ұйымдастырушының бірінші 
басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның немесе ол уəкілеттік берген тұлғаның 
бұйрығымен (шешімімен) бекітіледі. 

Конкурстық құжаттамаға, сондай-ақ оған қоса берілетін материалдарға конкурсты 
ұйымдастырушының жауапты құрылымдық бөлімшесінің (ведомствоның) басшысы əрбір 
парағына қол қояды.

44. Конкурстық құжаттаманың қолданылу мерзімі бекітілген күннен бастап 3 (үш) жылдан 
аспауы қажет.

 2-параграф. Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасының қаржы-экономикалық 
негіздемесін əзірлеу арқылы мемлекеттік-жекешелік əріптестік компаниясының 

жарғылық капиталына қатысу
 45. МЖƏ жобасының қаржы-экономикалық негіздемесін (бұдан əрі – ҚЭН) əзірлеу, түзету, 

сараптау, сондай-ақ бекіту Қазақстан Республикасының бюджет заңнмасына сəйкес жүзеге 
асырылады.

Жекеше əріптесті конкурс тəсілімен айқындаған жағдайларда, уəкілетті тұлға МЖƏ 
жобасының ҚЭН-іне конкурстық құжаттаманың құрамында сараптама жүргізуді қамтамасыз 
етеді.

Жекеше əріптесті тікелей келіссөздер тəсілімен айқындаған жағдайларда, уəкілетті тұлға 
МЖƏ жобасының ҚЭН-іне МЖƏ жобасына бизнес-жоспардыңғ құрамында сараптама жүргізуді 
қамтамасыз етеді.

46. МЖƏ компаниясының (институционалдық МЖƏ) жарғылық капиталына қатысу үшін 
мемлекеттік бюджеттен қаражаттың бөлінуі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына 
сəйкес жүзеге асырылады.

МЖƏ компаниясына мемлекеттік əріптестің немесе жекеше əріптестің қатысуын тоқтату 
шарттары мен тəртібі МЖƏ шартымен айқындалады.

 3-параграф. Бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражатын мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамасын əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар 

жүргізуді, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларына, оның ішінде концессиялық 
жобаларға консультациялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыруға бөлу тəртібі
 47. МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 

əзірлеу немесе түзету, МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консульта-
циялық сүйемелдеу шеңберінде экономикалық сараптаманы қоспағанда, тиісті қажетті 
сараптамаларды жүргізу қаржыландырылады. 

48. МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасына 
сарапталарды, МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеуді қаржыландыру жəне жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе 
жергілікті уəкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасы қаражаты есебінен жүзеге 
асырылады.

49. Бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражаты Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексінің 154-4-бабына сəйкес мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi 
уəкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге 
асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiнің негізінде 
бір қаржы жылы ішінде əр түрлі бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері арасында бөлінуге 
жатады.

50. МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 
əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді, МЖƏ жобаларына, оның 
ішінде концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу жүргізуді бөлінетін бюджеттік 
бағдарламалар қаражаты есебінен қаржыландыру процесі мынадай негізгі кезеңдерді қамтитын 
іс-шаралар кешенін білдіреді:

1) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессия-
лық жобалардың конкурстық құжаттамасын əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті 
сараптамалар жүргізуді, МЖƏ жобаларына, оның ішінде концессиялық жобаларға консульта-
циялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыруға өтінімдер беру;

2) мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уəкiлеттi органның 
тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын 
консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн қалыптастыру жəне бекіту;

3) МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 
əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді, МЖƏ жобаларына, 
оның ішінде концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыру.

51. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамасын əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сарап-
тамалар жүргізуді, МЖƏ жобаларына, оның ішінде концессиялық жобаларға консультациялық 
сүйемелдеу жүргізуді қаржыландыруға өтінімдерді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
немесе жергілікті уəкілетті органға береді.

52. МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 
əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға өтінім 
мыналар:

1) салалық сараптаманың оң қорытындысы;
2) МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 

əзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге техникалық тапсырманың 
жобасы;

3) МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 
əзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізудің құнын есептеу қоса 
берілген, инвестициялық ұсыныстан тұрады.

МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 
əзірлеуге немесе түзетуге мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті 
уəкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасы бойынша бөлінген қаражатты игеру 
кезеңі бір жылдан асуы мүмкін бірақ тиісті бюджет комиссиясының ұсынысында айқындалған 
мерзімнен аспауы керек.

53. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган МЖƏ жобасы инвестициялық 
ұсынысқа оң экономикалық қорытынды негізінде жəне республикалық бюджет туралы заңмен 
белгіленген Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖƏ жобалары бойынша мемлекеттік 
міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер лимиттерін ескере 
отырып, МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 
əзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қорытындыларды 
қалыптастырады жəне республикалық бюджет комиссияның қарауына енгізеді.

54. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган инвестициялық ұсынысқа оң 
экономикалық қорытынды негізінде жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органмен 
белгіленген облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана жергілікті атқарушы 
органдарының МЖƏ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік 
концессиялық міндеттемелер лимиттерін ескере отырып, МЖƏ жобаларының, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын əзірлеуге немесе түзетуге, сондай-
ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қорытындыларды қалыптастырады жəне тиісті бюджет 
комиссияның қарауына енгізеді.

55. Инвестициялық ұсыныстарда қамтылған бюджет комиссиялары мақұлдаған МЖƏ 
жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық немесе жергілікті уəкілетті орган мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе 
жергiлiктi уəкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен 
жүзеге асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн 
қалыптастырады.

56. Əрбір МЖƏ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша атауды жəне 
қаржыландыру сомасын қамтитын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi 
уəкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге 
асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi дайындалуын 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган жүзеге асыратын 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органмен немесе облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органымен бекітіледі.

57. Мемлекеттiк басқарудың тиiстi саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын 
атқарушы орган МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтердi қаржыландыруға арналған өтiнiмдi мемлекеттiк 
жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уəкiлеттi органға жiбередi.

58. МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 
бойынша көрсетілетін қызметтерді қаржыландыруға арналған өтінім мынадай негізгі 
мəліметтерді:

1) МЖƏ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның атауын;
2) бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі туралы ақпаратты;
3) көрсетілетін қызметтердің түрлері жəне олардың мəлімделетін құнын қамтиды.
59. Өтінімге, сондай-ақ мыналар қоса беріледі:
1) мынадай негізгі мəліметтер көрсетілуі тиіс қызметтер көрсету жөніндегі техникалық 

тапсырманың жобасы:
көрсетілетін қызметтерді тартудың мақсаты мен міндеттері;
қызметтер ұсынуға қойылатын жалпы талаптар;
қызметтер ұсыну мерзімдері;
қызметтер ұсынудың тікелей нəтижелерінің көрсеткіштері (индикаторлары);
2) көрсетілетін қызметтердің мəлімделген жалпы құнының негіздемесі;
3) көрсетілетін қызметтер тарту қажеттілігін негіздейтін өзге де мəліметтер.
60. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган МЖƏ 

жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша 
қызметтер көрсетуге арналған қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Бюджет комиссиялары мақұлдаған əрбір МЖƏ жобасы, оның ішінде концессиялық жобаны 
консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қаржыландыру көлемі 
бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган МЖƏ 
жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша 
көрсетілетін қызметтердің тізбесін қалыптастырады, ол мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық немесе жергілікті уəкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының 
қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

61. Тиiстi бюджет комиссиясы қарау нəтижелерi бойынша мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi 
орталық немесе жергілікті уəкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының 
қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық 
жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн, сондай-
ақ əрбiр жоба бойынша қаржыландырудың түрлерi мен көлемдерiн айқындайды.

62. МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 

(Жалғасы 27-бетте) 
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бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесі əрбір жоба бойынша атауын жəне қаржыландыру 
сомасын қамтиды. 

63. Тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражатының қалған сомасына тізімдемелерге 
өзгерістер жəне (немесе) толықтыруларды қалыптастыру, тиісті бюджет комиссияның қарауына 
енгізу жəне бекіту осы Параграфта белгіленген тəртіпте жүзеге асырылады.

64. Тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша МЖƏ жобаларының, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын 
МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың ТЭН-ін əзірлеуді немесе 
түзетуді қамтитын МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамасын əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуді, 
МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді 
қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражаты қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе 
ішінара пайдаланылған жағдайларда, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері тиісті бюджетті 
соңғы нақтылауға дейін бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін қайтаруды 
қамтамасыз етеді.

65. Пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған бюджет қаражатын қайтару кейіннен 
түсімдердің жəне төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер 
бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, белгіленген 
тəртіппен əзірленген жəне қабылданған тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу 
туралы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның бұйрығына немесе 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органының 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның 
бұйрығы немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті 
атқарушы органының шешімі негізінде тиісті бюджет комиссияларының тиісті шешімінсіз 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органның тиісті бюджеттік 
бағдарламаларын қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады.

66. МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 
əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді, МЖƏ жобаларын, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруға тиісті 
бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджет қаражаты қаржы жылы ішінде 
пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған жағдайларда, екінші жарты жылдықта 
тиісті бюджетті нақтылағаннан кейін, бюджеттік бағдарлама əкімшісімен тиісті мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін 
қайтаруына жол берілмейді.

67. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе 
жергiлiктi уəкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен 
жүзеге асырылатын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiнің 
негізінде, МЖƏ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасының 
ажырамас бөлігі болып табылатын МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық 
жобалардың ТЭН-ін əзірлеуді немесе түзетуді қамтитын МЖƏ жобаларының, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ 
қажеттi сараптамаларын жүргізуді, МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.

68. МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын 
əзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді, МЖƏ жобаларын, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыру Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасында жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік-
жекешелік əріптестік саласындағы жəне концессиялар туралы заңнамасында белгіленген 
тəртіппен жүзеге асырылады.

69. МЖƏ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасының 
ажырамас бөлігі болып табылатын МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық 
жобалардың ТЭН-ін əзірлеуді немесе түзетуді қамтитын МЖƏ жобаларының, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасын əзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ 
қажеттi сараптамаларын жүргізуге, МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеуге арналған шарт бойынша өнім берушінің міндеттемелеріне 
тиісті сараптамалар өткізу нəтижелері бойынша ескертулер мен ұсыныстар туындаған, оның 
ішінде жобаға экономикалық сараптама жүргізген кезде жобаны бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі пысықтауға қайтарған жағдайда, күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде шарттың жалпы құны 
шегінде өнім берушінің МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамасын, МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді міндетті пысықтауы туралы талап қосылады.

70. Бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе 
жергілікті уəкiлеттi органға МЖƏ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамасын əзірлеу немесе түзету, МЖƏ жобаларын, оның ішінде концессиялық 
жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша iс-шараларын iске асыру барысы туралы 
ақпаратты, тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiне (оныншы) дейiн ұсынады.

 3-тарау. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты жəне тікелей 
келіссөздерді жүргізу тəртібі

 1-параграф. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу 
71. Жекеше əріптесті айқындау конкурс тəсілімен, оның ішінде:
екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып;
оңайтылған тəртіппен жүргізіледі.
Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада Заңның 31-бабының 1-тармағының 

1) тармақшасына сəйкес конкурс түрін айқындайды.
Конкурс Заңның 31-бабына сəйкес жабық болуы мүмкін.
72. Заңда белгіленген құзыретке сəйкес конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік қолдау 

шараларын беруді жəне (немесе) мемлекеттік бюджеттен төлемдерді жүзеге асыруды көздейтін 
кезде орталық мемлекеттік орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органы болатын жағдайларды қоспағанда, конкурсты 
ұйымдастырушы мемлекеттік əріптес болып табылады.

73. Конкурсты ұйымдастырушы конкурс кезеңінде қажетті жағдайда МЖƏ жобаларын 
консультациялық сүйемелдеу бойынша заңды тұлғаларды тартады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген заңды тұлғаларды тарту үшін, конкурсты 
ұйымдастырушы – мемлекеттік орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға МЖƏ 
жобасын консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қаржыландыруға 
өтінімді жолдайды.

74. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше əріптесті айқындау үшін конкурстық комиссия 
(бұдан əрі – Комиссия) құрады.

Комиссияның төрағасы конкурсты ұйымдастырушының бірінші басшысы болып табылады 
(конкурсты ұйымдастырушы жергілікті атқарушы орган болғанда – облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың əкімінің орынбасарынан төмен емес).

Комиссия хатшысы конкурсты ұйымдастырушының құрылымдық бөлімше басшысының 
орынбасарынан төмен емес өкілі болып табылады.

Комиссияның құрамына мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті 
органдардың өкілдері кіреді (конкурсты ұйымдастырушы орталық мемлекеттік орган болғанда 
– бірінші басшылар орынбасарларынан төмен емес; конкурсты ұйымдастырушы орталық 
мемлекеттік орган болғанда – бірінші басшылар орынбасарларынан төмен емес), сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының өкілдері кіреді.

Конкурсты ұйымдастырушы жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін 
акцияларының елу жəне одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама түрде тиесілі 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар болған жағдайларда Комиссия 
құрамына сондай-ақ тиісті саланың уəкілетті органының өкілі (өкілдері) кіреді.

Комиссия құрамына өзге мемлекеттік органдары, ұйымдарды кіре алады.
Комиссияның жұмыс органы конкурсты ұйымдастырушы болып табылады.
75. Комиссия мынадай функцияларды:
1) конкурс ұйымдастырушысы Комиссия отырысына енгізген біліктілік іріктеу нəтижелері 

бойынша əлеуетті жекеше əріптесті конкурс қатысушы ретінде тану туралы шешім қабылдау 
(жекеше əріптесті айқындау бойынша конкурсқа рұқсат беру туралы хаттама);

2) біліктілік іріктеуден өткен конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін қарау 
жəне іріктеу;

3) үздік конкурстық өтiнiмдi айқындау;
4) конкурстық өтінімі үздік деп танылған əлеуетті жекеше əріптеспен не жалғыз əлеуетті 

жекеше əріптеспен МЖƏ шартының талаптарын нақтылау бойынша келіссөздер жүргізу;
5) өтініш берушіні жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс жеңімпазы деп тану;
6) жекеше əріптесті айқындау бойынша конкурсты өткізу үшін қажетті осы Қағидаларда 

көзделген оның ішінде өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Комиссияның барлық шешімдері хаттамамен ресімделеді.
Комиссияның шешімі дауыс берумен қабылданады жəне Комиссия мүшелерінің жалпы 

санының көпшілік дауысы ол үшін берілген жағдайда қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең 
болған жағдайда, Комиссияның төрағасы дауыс берген шешім қабылданған болып есептеледі.

Комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда, осы Комиссияның кез келген мүшесі 
хаттамаға қоса берілетін ерекше пікірге құқылы.

Комиссияның отырысы өкілетті болып есептеледі (кворум болса), егер оның құрамының 
үштен екісінен кем емесі қатысып отырса.

Отырыс хаттамаларына отырысқа қатысқан Комиссияның барлық мүшелері, сондай-ақ 
Комиссия хатшысы қол қояды.

76. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу мынадай реттіліктегі іс-
шараларды орындауды көздейді:

1) конкурсты ұйымдастырушының əлеуетті жекеше əріптестерді мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті органмен бір мезгілде хабарлаумен жекеше əріптесті айқындау жөніндегі 
конкурсты өткізу туралы хабарлауы;

2) жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғаларға 
конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың көшірмесін ұсыну;

3) конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларға оның ережелерін түсіндіру, 
талқылау жəне түзету;

4) біліктілік іріктеуді жүргізу.
Егер мұндай шарт конкурстық құжаттамада көзделген болса, конкурстық өтінімді енгізген 

соң біліктілік іріктеу жүргізуге жол беріледі;
5) əлеуетті жекеше əріптестің конкурстық өтінімді, сондай-ақ конкурстық өтінімнің 

қамтамасыз етуін енгізуі;
6) Комиссияның конкурстық өтінімдерді қарауы;
7) Комиссияның конкурстық өтінімі үздік деп танылған əлеуетті жекеше əріптеспен 

келіссөздердің тиісті хаттамасын ресімдей отырып, МЖƏ жобасын жəне МЖƏ шартының 
талаптарын нақтылау бойынша келіссөздерді жүргізу;

Екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып конкурс өткізуді көздейтін МЖƏ жобалары 
бойынша:

Комиссия конкурстық өтінімі жақсы деп танылған əлеуетті жекеше əріптеспен ТЭН не ЖСҚ 
енгізу мерзімдерін нақтылау бойынша келіссөздер жүргізеді;

ТЭН не ЖСҚ енгізгеннен кейін (ведомстводан тыс кешенді сараптама нəтижелерін қоса 
алғанда, қажетті сараптамалардың нəтижелерін қоса бере отырып) Комиссия əлеуетті жекеше 
əріптеспен МЖƏ жобасын жəне МЖƏ шартының талаптарын нақтылау бойынша, тиісті 
келіссөздер хаттамасын ресімдей отырып, келіссөздер жүргізеді.

 8) конкурсты ұйымдастырушының МЖƏ шартының жобасын бюджетті атқару жөніндегі 
орталық немесе жергілікті уəкілетті органға, сондай-ақ табиғи монополиялар салаларында 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органға келісу үшін жолдауы;

 9) конкурстың жеңімпазын айқындау;
10) тиісті бюджет комиссияларының қарауына МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді қабылдау мəселесін шығару;
МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, МЖƏ жобасы 

бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мəселесін тиісті бюджет комиссияларының 
қарауына шығару талап етілмейді.

МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің болмауын мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті орган тиісті хат ресімдей отырып растайды;

11) əрбір жеке МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасы (ерекше маңызды жобалар бойынша) немесе 
маслихат шешімінің жобасы тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі шығарылғаннан кейін 15 
(он бес) жұмыс күні ішінде əрбір қабылданған міндеттемелердің көлемі туралы ақпарат енгізіле 
отырып (МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдауды көздейтін МЖƏ 
жобалары бойынша) уəкілетті орган əзірлейді жəне енгізеді.

12) осы Қағидалардың 74-тармағында көрсетілген Комиссияның шешімінің негізінде, сондай-
ақ МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдауды көздейтін МЖƏ жобалары 
бойынша тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде, Қазақстан Республикасы Бюджет 
кодексінің 162 жəне 163-баптарына сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын (ерек-
ше маңызды жобалар бойынша) немесе мəслихаттың шешімін қабылдау қорытындылары 
бойынша уəкілетті орган конкурстың жеңімпазымен МЖƏ шартын жасасады;

13) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 162-бабына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің МЖƏ бойынша мемлекеттік мiндеттемелердi қабылдауын бюджеттi атқару жөнiндегi 
орталық уəкiлеттi орган тиісінше əрбiр жекелеген Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі 
(ерекше маңызы бар МЖƏ жобасы) негізінде, өзге де МЖƏ жобалары бойынша тиісті бюджет 
комиссиясының оң шешімі негізінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 163-бабына сəйкес жергiлiктi атқарушы 
органдардың МЖƏ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдауы тиісінше 
əрбiр жекелеген МЖƏ жобасы бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана 
мəслихатының шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады.

14) мемлекет кепілгерлігін ұсыну көзделген МЖƏ жобасы бойынша, МЖƏ шартын 
жасасқаннан кейін, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Үкіметі шешімінің негізінде кепілгерлік шарты жасалады;

15) МЖƏ шартын, оның ішінде МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер 
болмаған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның немесе оның 
аумақтық бөлімшелерінің тіркеуі.

МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган (республикалық жобалар бойынша) немесе 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган (жергілікті жобалар бойынша) МЖƏ 
жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің жоқ екені туралы растайтын хатты енгізген 
кезде МЖƏ шартын тіркеу тиісті бюджет комиссиясының шешімінсіз жүзеге асырылады;

16) жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс нəтижелері туралы мəліметтерді жариялау.
Мемлекеттік құпияларды қамтитын немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия мəліметтерді 

қоспағанда, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурстың нəтижелері, сондай-ақ жекеше 
əріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурстың нəтижелері туралы мəліметтерді конкурсты 
ұйымдастырушы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға бір мезгілде хабарлай 
отырып, өзінің ресми интернет-ресурсында жəне мерзімді баспасөз басылымдарында 
мемлекеттік жəне орыс тілдерінде орналастырады.

2-параграф. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы 
хабарлама жəне конкурстық құжаттама көшірмесін ұсыну

 77. Техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша 
жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпарат мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті органға бір мезгілде хабарлана отырып, конкурсты ұйымдастырушы өзінің 
ресми интернет-ресурсында орналастырады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық 
аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында (бір жылдан кем емес) МЖƏ дамыту 
орталығының интернет-ресурсында мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жекеше əріптесті 
айқындау жөніндегі конкурсты өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік 60 (алпыс) күн бұрын, ал 
жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде – кемінде күнтізбелік 30 
(отыз) күн бұрын орналастыру қамтамасыз етіледі.

Жобалардың қалғандары бойынша – жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу 
күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал жекеше əріптесті айқындау жөніндегі 
конкурсты қайта өткізу кезінде – кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын орналастырылады.

Хабарламаны өзге де интернет-ресурстарда жəне мерзімді баспасөз басылымдарында 
қосымша орналастыруға жол беріледі. 

Бұл ретте көрсетілген мерзімдер хабарламаның Қазақстан Республикасының барлық 
аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымында бірінші орналасу күнінен бастап 
есептеледі.

78. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпарат МЖƏ жобасы, 
жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу күні, орны жəне уақыты туралы 
мəліметтерді қамтиды.

79. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу 
туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап, əлеуетті жекеше əріптеске (оның уəкілетті 
өкіліне) конкурстық құжаттаманың көшірмесін қағаз немесе электрондық жеткізгіште ұсынады.

Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмесін арнайы құрылған 
интернет-ресурс (веб-портал) немесе басқа да электрондық тəсілмен ұсынады.

Конкурстық құжаттаманың көшірмесі қағаз жеткізгіште əлеуетті жекеше əріптестің сұрау 
салуы бойынша ұсынылады.

Конкурсты ұйымдастырушы ұсынылған конкурстық құжаттама үшін конкурстық 
құжаттаманың көшірмесін жасау шығынынан аспайтын төлемді ала алады.

80. Конкурсты ұйымдастырушы:
1) конкурстық құжаттаманың көшірмесін алуға арналған, тиісінше ресімделген əлеуетті 

жекеше əріптес өкілінің өкілеттіктерін құжаттық растаудың болуын тексереді;
2) егер жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс өткізу туралы хабарландыруда 

конкурстық құжаттаманың көшірмесін алу үшін ақыны алу туралы нұсқау қамтылған болса, 
əлеуетті жекеше əріптестің немесе оның уəкілетті өкілінің мұндай ақы төлегені туралы құжаттық 
растаудың болуын тексереді;

3) конкурстық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына қажетті мəліметтерді 
(реттік нөмір, алған уақыты мен күні, əлеуетті жекеше əріптестің атауы, мекенжайы жəне өзге 
де мəліметтер) енгізеді;

4) əлеуетті жекеше əріптестің уəкілетті өкіліне конкурстық құжаттаманың көшірмесін қол 
қою арқылы ұсынады. 

3-параграф. Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру, талқылау жəне түзету
 81. Конкурстық құжаттаманы алған тұлғалар қажет болған жағдайда конкурсты 

ұйымдастырушыға конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салады.

Түсіндіру туралы сұрау, егер жоба техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей 
болып табылатын болса, конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға 
дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмеуі тиіс, ал жобалардың қалғандары бойынша – 
конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 15 (он бес) 
күннен кешіктірілмеуі тиіс. 

Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде олар туралы 
мəліметтер конкурстық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген тұлғалар, 
егер жоба техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатын болса, 
конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 15 (он 
бес) күннен кешіктірмей, ал жобалардың қалғандары бойынша – конкурстық өтінімдерді 
ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей конкурстық 
құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салады.

Конкурсты ұйымдастырушы сұрау салу тіркелген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған 
жауап жолдайды жəне сұрау салудың кімнен түскенін көрсетпей, конкурсты ұйымдастырушы 
конкурстық құжаттама ұсынған барлық əлеуетті жекеше əріптестерге осындай түсіндірмені 
хабарлайды.

Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың мазмұны бойынша түсіндірмелерді 
арнайы құрылған интернет-ресурс (веб-портал) немесе басқа электрондық тəсілмен жолдауға 
құқылы.

Əлеуетті жекеше əріптестерден ұсыныстар түскен жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы 
қажеттігіне қарай бəсекелі диалогты ұйымдастырады.

Бəсекелі диалог əрбір мүдделі əлеуетті жекеше əріптестің қажеттіліктері мен мүм-
кіндік терін ескере отырып, МЖƏ жобасының техникалық, қаржылық, заңды жəне басқа 
да қажетті параметрлері, мемлекеттік қолдау шаралары, жекеше əріптесті іріктеу 
өлшемшарттары бойынша оңтайлы шешімдерді жəне басқа да шешімдерді қалыптастыру 
үшін ұйымдастырылады.

Бəсекелі диалог қорытындылары хаттамамен ресімделеді.
Бəсекелі диалогқа қатысушылардың барлығы оны жүргізу барысында алынған ақпараттың 

құпиялылығын сақтайды.
Конкурсты ұйымдастырушы техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей болып 

табылатын жобалар бойынша конкурстық өтінімдерді ұсынудың мерзімі өткенге дейін 
күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірілмейтін мерзімде, ал жобалардың қалғандары бойынша 
– конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 15 (он бес) 
күннен кешіктірілмейтін мерзімде, кейіннен конкурстық құжаттамаға сараптама жүргізуді 
қамтамасыз ете отырып, өз бастамасымен немесе əлеуетті жекеше əріптестің сұрау салуына 
жауап ретінде конкурстық құжаттамаға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізе алады.

Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу кезінде – күнтізбелік 10 
(он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде енгізе алады. Енгізілген өзгерістердің жəне (немесе) 
толықтырулардың міндетті күші болады.

Бұл ретте конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттамаға өзгерістер жəне (неме-
се) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен 
кешіктірмей осы шешім жөнінде əлеуетті жекеше əріптестердің барлығын хабардар етеді.

Конкурсты ұйымдастырушы сараптама нəтижелерін алған күннен бастап 1 (бір) 
жұмыс күнінен кешіктірмей, конкурстық құжаттамаға енгізілген өзгерістердің жəне (неме-
се) толықтырулардың мəтінін барлық əлеуетті жекеше əріптестерге ұсынады. Бұл ретте 
конкурсты ұйымдастырушы əлеуетті жекеше əріптестердің осы өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды конкурстық өтінімдерде ескеруі үшін конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімін 
кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн мерзімге, ал жекеше əріптесті айқындау жөніндегі қайта 
конкурс кезінде – кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн мерзімге ұзартады.

82. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы түсіндіру үшін əлеуетті жекеше 
əріптестермен кездесу өткізе алады.

Бұл ретте конкурсты ұйымдастырушы осы кездесу барысында ұсынылған, дереккөздері 
көрсетілмеген конкурстық құжаттаманы түсіндіру туралы сұрау салуларды, сондай-ақ осы 
сұрау салуларға жауаптарды қамтитын хаттаманы əзірлейді.

Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы хаттама 
ресімделген жəне қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей Комиссияға 
жəне конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама ұсынған барлық əлеуетті жекеше 
əріптестерге аталған хаттаманың көшірмесін жібереді.

83. Егер конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша əлеуетті жекеше əріптес-
термен кездесу əлеуетті жекеше əріптестердің немесе олардың уəкілетті өкілдерінің конкурстық 
құжаттамада белгіленген кездесуді өткізу күні мен уақытында келмеуі себебінен өткізілмеген 
жағдайда, конкурсты ұйымдастырушы көрсетілген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде 
мұндай факт туралы Комиссияны жазбаша түрде хабардар етеді.

  4-параграф. Біліктілік іріктеу
 84. Əлеуетті жекеше əріптестердің олардың қойылатын біліктілік талаптарына сəйкестігін 

растайтын құжаттардың ұсынылуы конкурстық құжаттамада көрсетілген мерзімде жүзеге 
асырылады.

85. Əлеуетті жекеше əріптес оның біліктілік талаптарына сəйкестігін растау үшін конкурсты 
ұйымдастырушыға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес растау құжаттарын ұсынады.

Əлеуетті жекеше əріптес біліктілік талаптарына сəйкестігіне анық емес ақпарат ұсынған 
жағдайда, соттың осындай əлеуетті жекеше əріптесті жосықсыз əлеуетті жекеше əріптес деп 
таныған сəтінен бастап одан əрі үш жыл ішінде жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа 
қатысуға жіберілмейді.

Біліктілік талаптары бойынша əлеуетті жекеше əріптес ұсынған ақпараттың анықтығын 
жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізудің кез келген кезеңінде Комиссия, 
конкурсты ұйымдастырушы, уəкілетті мемлекеттік орган белгілеуі мүмкін.

Əлеуетті жекеше əріптестің біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпаратты ұсынуы 
фактісін анықтаған тұлғалар, осындай фактіні анықтаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен 
кешіктірмей бұл туралы конкурсты ұйымдастырушыны жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті органды анық емес ақпаратты ұсыну фактісін растайтын құжаттардың 
көшірмесін хабарламаға қоса отырып, жазбаша хабардар етеді.

Конкурсты ұйымдастырушы осындай факт анықталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 
күннен кешіктірмей сотқа біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпаратты ұсынған əлеуетті 
жекеше əріптесті жосықсыз əлеуетті жекеше əріптес деп тану туралы талап арыз береді.

Конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға 
соттардың əлеуетті жекеше əріптесті жосықсыз əлеуетті жекеше əріптес деп тану туралы 
заңды күшіне енген шешімдерін мұндай шешімді алған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде жібереді.

Соттардың заңды күшіне енген шешімдерінің негізінде қалыптасатын жосықсыз əлеуетті 
жекеше əріптестер тізбесін өзінің интернет-ресурсында осындай тізбені орналастыратын 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган жүргізеді. 

86. Конкурсты ұйымдастырушы əлеуетті жекеше əріптестердің Заңның 32-бабында 
белгіленген біліктілік талаптарына сəйкестігін айқындау мақсатында біліктілік іріктеуді 
құжаттарды ұсыну мерзімі аяқталған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Əлеуетті жекеше əріптестердің конкурстық құжаттамада белгіленген біліктілік талаптарына 
сəйкестігін растайтын құжаттарға қойылатын талаптарға сəйкес келмеуі анықталған жағдайда, 
конкурсты ұйымдастырушы əлеуетті жекеше əріптеске тиісті құжаттарды ұсыну мерзімдерін 
көрсете отырып, анықталған сəйкессіздіктерді жою жөнінде хабарлайды.

Хабарламаны жолдаған күннен бастап жəне тиісті құжаттарды ұсынғанға дейін біліктілік 
іріктеуді өткізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

Тиісті құжаттарды хабарламада белгіленген мерзімнен кеш ұсынған не оларды уақтылы 
ұсынбаған əлеуетті жекеше əріптес біліктілік талаптарына сəйкес емес деп танылады.

Біліктілік іріктеу нəтижелері əлеуетті жекеше əріптестердің Заңның 32-бабында бекітілген 
біліктілік талаптарына сəйкес не сəйкес емес туралы конкурс ұйымдастырушысының 
қорытындысы түрінде ресімделеді. 

87. Біліктілік іріктеу нəтижелері Комиссия қарауына шығарылады.
Комиссия біліктілік іріктеуден өткен əлеуетті жекеше əріптестерді айқындайды жəне оларды 

тиісті хаттаманы ресімдеумен конкурс қатысушылары деп таниды (жекеше əріптесті айқындау 
бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама).

Заңның 32-бабында белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес келетін əлеуетті жекеше 
əріптес біліктілік іріктеуден өтті деп есептеледі.

Жекеше əріптесті айқындау бойынша конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы 
конкурсты ұйымдастырушы Комиссияның шешімі қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде əлеуетті жекеше əріптестерге жолдайды.

5-параграф. Конкурстық өтінім
 88. Конкурстық өтінім əлеуетті жекеше əріптестің конкурстық құжаттамада белгіленген 

талаптар мен шарттарға келісім білдіру нысаны болып табылады.
Конкурстық өтінім конкурстық құжаттамада белгіленген нысан бойынша жазбаша түрде 

ресімделеді.
89. Конкурстық өтінімді əлеуетті жекеше əріптестер оларды ұсынудың түпкілікті мерзімі 

өткенге дейін тігілген түрінде, əрбір беті нөмірленген жəне қолы қойылған, соңғы бетіне оның 
қолы жəне мөрімен (жеке тұлғаға, егер мұндай болса) куəландырылған, əлеуетті жекеше 
əріптестің толық атауы мен пошталық мекенжайы (егер ол «кешіккен» болып жарияланса, 
конкурстық өтінімді ашпай қайтару мақсатында), конкурсты ұйымдастырушының толық атауы 
мен пошталық мекенжайы, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурстың атауы, сондай-
ақ «(жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс атауын көрсету) ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС» 
жəне «(конкурстық өтінімдері ашу күні мен уақытын көрсету) ДЕЙІН АШЫЛМАСЫН» деген 
мазмұндағы мəтін жазылып жабылған «конвертте» ұсынады.

90. Белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін ұсынылған конкурстық өтінімі бар конверт 
конкурстық өтінімдерді тіркеу журналында тіркелмейді, ашылмайды жəне əлеуетті жекеше 
əріптеске қайтарылады.

91. Конкурстық құжаттамада белгіленген мерзім ішінде конкурсты ұйымдастырушы 
конкурстық өтінімдері бар конверттерді қабылдайды.

92. Конкурсты ұйымдастырушы:
1) əлеуетті жекеше əріптес атынан өтінімі бар конвертті ұсынған əлеуетті жекеше əріптес 

өкілінің өкілеттігін құжаттамалық растаудың болуын тексереді;
2) тиісінше ресімделген конкурстық өтінімдері бар конверттерді қабылдайды жəне 

конкурстық өтінімдерді тіркеу журналына енгізеді;
3) конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін енгізілген конкурстық 

өтінімге өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;
4) конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін оны кері қайтарған 

жағдайда конкурстық өтінімді қайтаруды қамтамасыз етеді.
93. Əлеуетті жекеше əріптестің конкурстық өтінімі мынадай:
1) əлеуетті жекеше əріптес осы жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға 

конкурстық өтінімді бұрын ұсынған;
2) конкурстық өтінім осы жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға конкурстық 

өтінімдерді қабылдау мерзімі өткеннен кейін келіп түскен жағдайларда қабылданбайды.
94. Əлеуетті жекеше əріптес конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімінің аяқталуынан 

кешіктірмей:
1) енгізілген конкурстық өтінімді өзгерте жəне (немесе) толықтыра алады;
2) өзі енгізген конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді қайтару құқығын жоғалтпастан, өзінің 

конкурстық өтінімін кері қайтара алады.
Конкурстық өтінімдерге оларды ұсынудың түпкілікті мерзімі өткеннен кейін өзгерістер 

енгізілмейді.
Конкурстық өтінімді қайтарып алу туралы хабарлама əлеуетті жекеше əріптестің 

қолы қойылған жəне мөр қойылған (жеке тұлғаға, егер болған жағдайда) конкурсты 
ұйымдастырушының атына еркін түрдегі өтініш ретінде ресімделеді.

95. Конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі, конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімге 
сəйкес болады.

96. Əлеуетті жекеше əріптес конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді:
1) конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі өткеннен кейін өзінің конкурстық өтінімін кері 

қайтарып алмайтынына не өзгертпейтініне жəне (немесе) толықтырмайтынына;
2) оны жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп айқындаған 

жағдайда, МЖƏ шартын жасасатындығына кепіл ретінде енгізеді.
97. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді 

қамтамасыз ету МЖƏ шарты бойынша болжанған инвестициялардың құнының оннан бір 
пайызы мөлшерінде енгізіледі.

98. Егер əлеуетті жекеше əріптес екі кезеңдік рəсімдер пайдаланыла отырып, жекеше 
əріптесті айқындау жөніндегі конкурстың бірінші кезеңіне қатысса, ол конкурстық өтінімді 
қамтамасыз етуді енгізбейді.

99. Əлеуетті жекеше əріптес конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:
1) конкурсты ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында 

көзделген шотқа енгізілетін кепілдікті ақшалай жарнаны;
2) банк кепілдігін таңдайды.
Əлеуетті жекеше əріптестің оның конкурстық өтінімінің қолданылу мерзімі өткенге дейін 

енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығының үшінші 
тұлғаларда туындауына əкеп соқтыратын əрекеттер жасауына жол берілмейді.

Осы Қағидалардың 100-тармағында көрсетілген əрекеттерді қоспағанда, конкурсты 
ұйымдастырушының əлеуетті жекеше əріптес енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны 
пайдалануына жол берілмейді.

100. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді мынадай 
жағдайлардың бірі орын алған кезде:

1) əлеуетті жекеше əріптес конкурстық өтінімдер ұсынудың түпкілікті мерзімі өткеннен 
кейін конкурстық өтінімді кері қайтарып алғанда не өзгерткенде жəне (немесе) толықтырғанда;

2) конкурс жеңімпазы деп айқындалған əлеуетті жекеше əріптес МЖƏ шартын жасасудан 
жалтарғанда қайтармайды.

101. Осы Қағидалардың 100-тармағында көзделген жағдайлардың бірі орын алған кезде 
конкурстық өтінімді қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджет кірісінің есебіне жатқызылады.

102. Конкурсты ұйымдастырушы əлеуетті жекеше əріптеске ол енгізген конкурстық өтінімді 
қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде қайтарады:

1) осы əлеуетті жекеше əріптестің конкурстық өтінімдер ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге 
дейін өзінің конкурстық өтінімін кері қайтарып алуы;

2) жекеше əріптестік айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға рұқсат ету туралы хаттамаға 
қол қойылғанда қайтарады. Көрсетілген жағдай жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа 
қатысушылар деп танылған əлеуетті жекеше əріптестерге қолданылмайды;

3) жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол 
қойылғанда қайтарады. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған жекеше 
əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

4) МЖƏ шартының күшіне енуі;
5) əлеуетті жекеше əріптестің конкурстық өтінімінің қолданылу мерзімінің өтуі.

 6-параграф. Конкурстық өтінімдерді қарау
  103. Конкурстық өтінімдерді қарау жəне іріктеуді конкурстық құжаттамада белгіленген үздік 

конкурстық өтінімді айқындау өлшемшарттарын ескере отырып, Комиссия жүзеге асырады, 
оның ішінде мынадай өлшемшарттарын:

1) МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер төлемдерінің көлемі;
2) МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді төлеу мерзімі;
3) МЖƏ жобасын іске асыру үшін тартуға жататын жекеше əріптестің қаражат көлемі;
4) МЖƏ объектісін салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту жəне (немесе) пайдалану 

мерзімдері (айлар, жылдар);
5) МЖƏ шарты объектісінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері;
6) жергілікті қамту үлесі бойынша ақпарат;
7) іске асырылған жобалар тəжірибесі (объектілерді салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту 

жəне (немесе) пайдалану (өздігінен немесе қатысушы ретіндегі басқа тұлғалармен бірге) МЖƏ 
шартындағы объектіге ұқсас тəжірибенің бар болуы);

8) білікті мамандардың бар болуы;
9) өндірілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шекті 

бағалары (тарифтері), МЖƏ шартында көзделген қызметті жүзеге асыру кезінде осындай 
бағаларға (тарифтерге) үстемелер;

10) жекеше əріптестің өзіне қабылдайтын тəуекелдері;
11) МЖƏ жобасын дайындауға əлеуетті жекеше əріптестің қатысу деңгейі (жобаның 

бастамашысы немесе бəсекелі диалогтың шеңберінде қатысу).
Əрбір өлшемшартқа қатысты конкурстық құжаттамада мынадай параметрлер белгіленеді:
1) өлшемшарттың бастапқы сандық мəні;
2) өлшемшарттың бастапқы сандық мəнінің азаюы немесе көбеюі;
3) жекеше əріптесті айқындау өлшемшартының маңыздылығын ескеретін өлшеу 

коэффициенті.
Жекеше əріптесті айқындау өлшемшарттарын бағалау тəсілдері конкурстық құжаттамада 

белгіленеді.
104. Комиссия конкурстық өтінімдері бар конверттерді конкурстық құжаттамада көрсетілген 

мерзімде Комиссия мүшелерінің жалпы санының үштен екісінен кем емесі қатысып отырса, 
конкурсты ұйымдастырушының (мемлекеттік əріптестің) уəкілетті өкілінің, сондай-ақ əлеуетті 
жекеше əріптестердің немесе олардың уəкілетті өкілдерінің қатысуымен ашады.

Конкурсты ұйымдастырушыға, кворум болмаған жағдайда немесе Комиссия төрағасының 
немесе оны алмастыратын тұлғаның шешімімен конкурстық өтінімдерді ашу орны, өткізілетін 
уақыты мен күні туралы конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі.

Енгізілген өзгерістер міндетті күшке ие болады жəне олар туралы конкурсты 
ұйымдастырушы конкурстық құжаттама ұсынған барлық əлеуетті жекеше əріптестерге, сондай-
ақ Комиссия мүшелеріне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органды қоса алғанда, 
мүдделі мемлекеттік органдар жəне ұйымдарға дереу хабардар етеді.

Конкурсты ұйымдастырушы барлық мүдделі тұлғаларға жоғарыда көрсетілген өзгерістер 
туралы арнайы құрылған интернет-ресурс (веб-портал) немесе өзге электрондық тəсіл 
арқылы хабарлайды.

105. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін ашу кезінде:
1) Комиссияның жұмыс органы осы конкурс бойынша ақпаратты жариялайды жəне 

қатысушыларды мыналар:
Комиссияның құрамы;
конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған əлеуетті жекеше əріптестердің саны;
конкурстық өтінімдерді тіркеу журналында тіркелген конкурстық өтінімдерді белгіленген 

мерзімде ұсынған əлеуетті жекеше əріптестер ақпаратты жариялайды жəне хабар етеді;
2) конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi ашу үшiн тұлғаны төраға айқандайды;

3) Комиссияның хатшысы:
өтінімдер бар конверттерді ашудың тиісті хаттамасын ресімдейді. 
106. Ашу хаттамасының көшірмесі конкурстық өтінімді ұсынған барлық əлеуетті жекеше 

əріптестерге немесе олардың уəкілетті өкілдеріне Комиссияның көрсетілген отырысы өткен 
күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.

107. Комиссия барлық конкурстық өтінімдерді қарайды.
Егер бір ғана конкурстық өтінім ұсынылған жағдайда, берілген өтінімді Комиссия осы 

тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес қарайды.
108. Комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін қарау кезінде:
1) конкурстық өтінімдердің толықтығы жəне тиісінше рəсімделуі тұрғысынан зерделейді;
2) Комиссияның жұмыс органы арқылы конкурстық өтiнiмдердi қарау, бағалау жəне 

салыстыруды жеңiлдету мақсатында олардың конкурстық өтiнiмдерiне байланысты 
материалдар мен түсiндiрулердi сұратады;

3) конкурстық өтінімдерде қамтылған мəліметтерді нақтылау мақсатында Комиссия 
комиссияның жұмыс органы арқылы тиісті мемлекеттік органдардан, жеке жəне заңды 
тұлғалардан қажетті ақпаратты сұратады;

Конкурстық Комиссия конкурстық өтінімдерді ашқан кезден бастап 5 (бес) жұмыс күнінің 
ішінде талап етілетін құжаттардың болмауы немесе олардың тиісінше ресімделмеуі бөлігінде 
(ресімді белгілері) конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті жекеше 
əріптестерді қажет болған жағдайда жұмыс органы конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру 
хаттамасын жасай алады.

Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында мынадай ақпарат болуға тиіс:
талап етілетін құжаттардың болмауы немесе олардың тиісінше ресімделмеуі бөлігінде 

(ресімді белгілері) конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті жекеше 
əріптестердің тізбесі; 

конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкестікке келтіруі қажет құжаттар тізбесі; 
құжаттарды ұсыну мерзімі, 10 (он) жұмыс күнінен көп емес.
Комиссияның жұмыс органы конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасының 

көшірмесін əлеуетті жекеше əріптестерге қол қойылған күні жолдайды.
Белгіленген мерзімнен кеш ұсынылған құжаттама қабылданбайды.
Əлеуетті жекеше əріптес конкурстық өтінімді алдын ала рұқсат беру хаттамасы 

талаптарына сəйкестендіру енгізілген конкурстық өтінімді өзгерту жəне (немесе) толықтыру 
болып есептелмейді;

4) конкурстық өтінімдерді конкурстық құжаттамада белгіленген үздік конкурстық өтінімді 
айқындау өлшемшарттарына сəйкес бағалайды;

5) үздік конкурстық өтінімді айқындайды.
109. Комиссия отырысын өткізбей тұрып, конкурстық өтінімді қарауға жол берілмейді.
110. Комиссия конкурстық өтінімі үздік деп танылған əлеуетті жекеше əріптеспен МЖƏ 

жобасын жəне МЖƏ шартының талаптарын нақтылау бойынша келіссөздер жүргізеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе облыстардың, республикалық маңызы бар 

қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын МЖƏ жобаларын 
сүйемелдеу бойынша заңды тұлғалар МЖƏ субъектілері арасындағы келіссөздер процесінде 
консультациялық қызметтерді көрсете алады.

111. Келіссөздер жүргізуге дайындық кезеңінде МЖƏ жобасы жəне МЖƏ шарты бойынша 
ескертулер мен ұсыныстарды Комиссия жазбаша түрде əлеуетті жекеше əріптеске жіберіледі.

Келіссөздер жүргізу қорытындылары бойынша Комиссия шешім қабылдайды.
Келіссөздер барысында жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс шарттарына 

өзгерістер енгізуге жол берілмейді.
112. Егер конкурстық өтінімі үздік деп танылған əлеуетті жекеше əріптес Комиссияның 

ескертулері мен ұсыныстарына сəйкес конкурстық өтінімді жəне МЖƏ шартының талаптарын 
талқылаудан жəне нақтылаудан бас тартқан не оның ұсыныстары жекеше əріптесті айқындау 
жөніндегі конкурс шарттары тұрғысынан қолайсыз болып табылған жағдайда, онда Комиссия 
бұл конкурстық өтінімді қарамайды жəне үздік конкурстық өтінімді жаңадан таңдайды.

Бұл ретте осындай конкурстық өтінімді үздік деп тану туралы Комиссияның шешімі 
жойылады жəне осы əлеуетті жекеше əріптес конкурс жеңімпазы болып танылмайды.

Комиссия конкурсқа ұсынылған қалған өтінімдер арасында үздік конкурстық өтінімді 
таңдайды.

Осындайлар болмаған жағдайда конкурс өтпеген деп танылады.
Конкурстың жеңімпазы болып конкурстық өтінімі үздік деп танылған, онымен келіссөздер 

өткізілген, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы танылады. 
113. Мына жағдайларда:
1) егер белгіленген мерзімде конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық өтінімдер түспесе;
2) егер ұсынылған барлық конкурстық өтінімдер не жалғыз конкурстық өтінім конкурстық 

құжаттама талаптарына сай келмесе; 
3) осы Қағидалардың 112-тармағында белгіленген жағдайда, конкурс өткізілмеген болып 

есептеледі.
114. Конкурсты ұйымдастырушы МЖƏ шартының жобасын, оның ішінде оған өзгерістер 

жəне (немесе) толықтырулар енгізген кезде, үздік конкурстық өтінімді айқындау туралы 
хаттама көшірмелерін қоса бере отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті 
уəкілетті органдарға жəне (табиғи монополиялар салаларында іске асырылатын МЖƏ жобасы 
бойынша) табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік 
органға келісуге жолдайды.

МЖƏ шартының жобасын, оның ішінде оған өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізген 
кезде келісу келісім туралы немесе əрбір қаралатын мəселе бойынша келіспеу себептерін 
көрсете отырып келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

115. МЖƏ шартының мазмұны Заңның 46-бабына сəйкес айқындалады.
Конкурстық құжаттаманың құрамында сараптамадан өткен МЖƏ шартының бастапқы 

жобасына енгізілетін барлық өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар Комиссия хаттамасында 
осы өзгерістер жəне (немесе) толықтырулардың себептерін негіздей отырып көрсетіледі.

116. Бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган МЖƏ шартының 
жобасын, құзыретіне кіретін мəселелер бойынша, ол түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күні ішінде келіседі.

Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік 
орган көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) қалыптастыру жəне бекіту тəртібі бөлігінде МЖƏ шартының жобасын ол 
ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде келіседі.

МЖƏ шартының жобасын табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге 
асыратын мемлекеттік орган көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру жəне бекіту тəртібі бөлігінде келісу 
кезінде инвестициялық бағдарламаны жəне мыналарды айқындайтын МЖƏ шартының 
ережелерін:

1) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) қосылатын шығындарды қалыптастыруды;
2) шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының техникалық жəне технологиялық 

нормалары шегінде шығыстар баптарын, сондай-ақ нормативтік техникалық шығындарды 
қалыптастыруды;

3) тарифті (баға, алым мөлшерлемесін) қалыптастыру кезінде есепке алынбайтын 
шығыстар тізбесін белгілеуді;

4) инвестициялар көлемі жəне инвестицияланған капиталды қайтару тəртібін;
5) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) енгізілетін пайданы қалыптастыру мен шектеуді;
6) негізгі құралдардың тозуын есептеу əдістерін қолдануды;
7) объектіні пайдалану сапасының өлшемшарттарын;
8) объектіні пайдалану сапасын айқындау тəртібін;
9) үшінші тұлғаларға МЖƏ объектісін шектеулі мақсатты пайдалануды ұсынуды;
10) объектілерге күрделі жөндеу жүргізуді немесе оларды жаңғыртуды қаржыландыру 

мерзімдері (кезеңдері) мен көздерін;
11) тарифтерді қалыптастырумен жəне бекітумен байланысты жекеше əріптестің құқықтары 

мен міндеттерін;
12) негізгі құралдарға жəне табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметасында көзделген 

амортизациялық аударымдар қаражатын пайдалану бағыттарына қайта бағалау жүргізуді;
13) МЖƏ жобасы бойынша өндірілетін өнімдердің, жұмыстардың жəне көрсетілетін 

қызметтердің көлемі мен сапасын бақылауды жүзеге асыруды қоса алғанда, табиғи 
монополиялар салаларындағы қызметін бақылауды жүзеге асыруды келіседі.

117. МЖƏ шартының жобасын конкурсты ұйымдастырушы бюджетті атқару жөніндегі 
орталық уəкілетті органның жəне табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге 
асыратын уəкілетті мемлекеттік органның келісуі қорытындысы бойынша ұсынымдар болған 
жағдайда пысықтайды. 

МЖƏ шартының жобасын келісулерді ескере отырып, жекеше əріптесті айқындау 
жөніндегі конкурстың қорытындысы бойынша Комиссияның шешімімен үздік конкурстық өтінім 
айқындалады, МЖƏ шартының жобасы бекітіледі, ал өтінім беруші жекеше əріптесті айқындау 
жөніндегі конкурстың жеңімпазы болып танылады.

Егер МЖƏ жобасын қаржыландыру мемлекеттік кепілдікпен жəне (немесе) мемлекет 
кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен болжанатын жағдайда, 
Комиссияның конкурстың қорытындылары туралы шешімі Қазақстан Республикасының бюджет 
заңнамасына сəйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның МЖƏ жобасының 
қаржылық сараптамасының қорытындысы ескеріле отырып қабылданады.

118. Комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді.
119. МЖƏ шартын жасасу мерзімі жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс 

қорытындыланған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайды.
120. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау 

жөніндегі орталық уəкілетті органды жергілікті МЖƏ жобалары бойынша жасалған МЖƏ 
шарттары туралы оларды жасасқан кезден бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешікпей хабардар 
етеді. 

7-параграф. Екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті 
айқындау жөніндегі конкурсты өткізудің ерекшеліктері

 121. Конкурсты ұйымдастырушы қолданылу аясын жəне (немесе) МЖƏ объектісін 
техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей ретінде айқындаған жағдайларда, екі 
кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс өткізіледі.

122. Екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі 
конкурстың бірінші кезеңі мыналарды:

1) конкурсты ұйымдастырушының техникалық тапсырманы инвестициялық ұсыныстың 
ережелерін ескере отырып қалыптастыруын көздейді.

Техникалық тапсырма осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес қалыптастырылады;
2) екi кезеңдiк рəсiмдердi пайдалана отырып, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі 

конкурсты өткiзу туралы хабарландыруды жариялауды көздейді.
Екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты 

өткізу дайындығын бастау туралы ақпарат МЖƏ жобасы, техникалық тапсырмаға сəйкес 
əзірленген техникалық ұсыныстарды əлеуетті жекеше əріптес ұсынатын күн, орын жəне уақыт 
туралы мəліметтерді қамтиды;

3) конкурсты ұйымдастырушының əлеуетті жекеше əріптестерге техникалық тапсырма 
ұсынуын көздейді.

Бұл кезеңде конкурсты ұйымдастырушы əлеуетті жекеше əріптестерге біліктілік талаптарын 
да ұсынады;

4) əлеуетті жекеше əріптестің техникалық тапсырмаға сəйкес əзірленген техникалық 
ұсыныстарды ұсынуын көздейді.

Бұл кезеңде əлеуетті жекеше əріптес олардың негізінде конкурсты ұйымдастырушы 
біліктілік іріктеу жүргізетін қойылатын біліктілік талаптарына сəйкестікті растайтын құжаттарды 
да ұсынады;

5) конкурсты ұйымдастырушының техникалық ұсыныстарды қарауын жəне əлеуетті жекеше 
əріптестермен МЖƏ объектісінің техникалық-экономикалық жəне пайдалану сипаттамаларына 
жəне МЖƏ шарты жобасының талаптарына қатысты мəселелерді талқылауын көздейді.

Бұл кезеңде конкурсты ұйымдастырушы МЖƏ жобасының қаржылық, заңдық жəне өзге 
де параметрлері бойынша оңтайлы шешімдерді қалыптастыру қажет болған жағдайда, əрбір 
мүдделі əлеуетті жекеше əріптестің қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, бəсекелі 
диалог ұйымдастырады.

Бəсекелі диалогқа қатысушылардың барлығы оны жүргізу барысында алынған ақпараттың 
құпиялылығын сақтайды.

Бəсекелі диалог қорытындылары хаттамамен ресімделеді;
6) конкурсты ұйымдастырушының конкурстық құжаттамасын əзірлеуін жəне бекітуін 

көздейді.
Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы əзірлеуді əлеуетті жекеше 

əріптестермен МЖƏ объектісінің техникалық-экономикалық жəне пайдалану сипаттамаларына 
жəне МЖƏ шарты жобасының жəне бəсекелі далогтың талаптарына қатысты мəселелерді 
талқылауының нəтижелері негізінде жүзеге асырады;

Конкурстық құжаттама құрамында ТЭН немесе ЖСҚ болмаған жағдайда, конкурсты 
ұйымдастырушы онда конкурстың бірінші кезеңінде ұсынылған техникалық ұсыныстарды қарау 
қорытындылары бойынша МЖƏ объектісін салудың (құрудың) болжамды құнын көрсетеді.

МЖƏ объектісін салудың (құрудың) болжамды құны ұқсас объектілерді салу (құру) 
құнынан аспауға тиіс.

Қазақстан Республикасында ұқсас объектілер болмаған жағдайда, салудың (құрудың) 
болжамды құны конкурстың бірінші кезеңінде ұсынылған техникалық ұсыныстарды қарау 
қорытындылары бойынша ең төмен құны ретінде айқындалады.

Қазақстан Республикасында ұқсас объектілердің жоқ екендігін растау үшін конкурсты 
ұйымдастырушы тиісті уəкілетті органдарға сұратулар жолдайды.

Бұл ретте конкурстық құжаттамада МЖƏ жобасын іске асыру бойынша қаржылық 
шарттарды қамтитын конкурстық өтінімдерді ұсыну бойынша талаптар көзделеді;

7) бірінші кезеңде техникалық ұсыныстарды берген, біліктілік іріктеуден өткен əлеуетті 
жекеше əріптестерге конкурсты ұйымдастырушының жекеше əріптесті айқындау жөніндегі 
конкурстың екiншi кезеңiне қатысуға шақыру жiберуiн көздейді. 

Шақыруды жіберген күннен бастап конкурсты ұйымдастырушы əлеуетті жекеше əріптеске 
(оның уəкілетті өкіліне) конкурстық құжаттаманың көшірмесін қағаз немесе электронды 
жеткізгіште ұсынады.

Конкурсты ұйымдастырушы ұсынылған конкурстық құжаттама үшін конкурстық құжаттаманы 
көшіру шығындарынан аспайтын төлемақы өндіріп алуы мүмкін.

123. Екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі 
конкурстың екінші кезеңі мыналарды:

1) біліктілік іріктеуден өткен əлеуетті жекеше əріптестердің, сондай-ақ конкурстық өтінімді 
қамтамасыз етуді енгізуін көздейді.

Егер көзделген МЖƏ объектісі табиғи монополиялар саласына жататын жағдайда, 
əлеуетті жекеше əріптес Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар салаларындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкес əзірленетін инвестициялық бағдарламаны қоса беру қажет.

Егер көзделген МЖƏ объектісі табиғи монополиялар саласына жататын жағдайда, 
Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар салаларындағы заңнамасының талап-
тарына сəйкес əзірленетін инвестициялық бағдарламаны қоса беру қажет.

Егер жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдасты-
рушының ТЭН-інде көзделген техникалық-технологиялық жəне экологиялық шешімдерді 
қабылдаған жағдайда, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы МЖƏ 
жобасының ТЭН-імен конкурстық өтінімнің құрамында осындай шешімдер қабылдағаны 
туралы қосымша кепілхат береді.

Егер жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы конкурсты ұйымдастыру-
шының конкурстық құжаттамада келтірілген маркетингтік жəне (немесе) институционалдық жəне 
(немесе) əлеуметтік-экономикалық шешімдерді қабылдаған жағдайда, онда жекеше əріптесті 
айқындау жөніндегі конкурсқа қатысушы МЖƏ жобасының ТЭН-імен конкурстық өтінімнің 
құрамында осындай шешімдер қабылдағаны туралы қосымша кепілхат береді.

Егер конкурстық құжаттамада ТЭН не ЖСҚ болмаған жағдайда, конкурсқа қатысушылар 
конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес МЖƏ жобасын іске асыру үшін қаржылық 
жағдайларды қамтитын өтінімдер береді.

2) осы Қағидалардың 76-тармағының 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) жəне 16) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың жүзеге асырылуын көздейді.

 8-параграф. Оңайлатылған конкурстық рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше 
əріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізудің ерекшеліктері  

124. Оңайлатылған конкурстық рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті айқындау 
жөніндегі конкурс мынадай шарттардың барлығы сақталған жағдайда өткізіледі:

1) жергілікті МЖƏ жобасын іске асыру жүзеге асырылады;
2) МЖƏ жобасының үлгілік конкурстық құжаттамасы пайдаланылады;
3) МЖƏ үлгілік шарты пайдаланылады;
4) МЖƏ жобасы табиғи монополиялар саласына жатпайды;
5) МЖƏ объектісінің құны төртмиллиондық айлық есептік көрсеткіштен аспайды. 
125. Оңайлатылған конкурстық рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті 

айқындау жөніндегі конкурс мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның мемлекеттік 
инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына беретін МЖƏ жобасын іске асырудың 
орындылығы туралы экономикалық қорытындысының негізінде осы Қағидалардың 
76-тармағының ережелеріне сəйкес өткізіледі.

Бұл ретте оңайлатылған конкурстық рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті 
айқындау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде МЖƏ жобасының конкурстық құжаттамасын бекіту, 
МЖƏ шартына қол қою осы Заңда көзделген сараптамалар жүргізілместен жүзеге асырылады.

Құрылыспен (реконструкциямен) байланысты жобалар бойынша ведомстводан тыс кешенді 
сараптама қорытындысы бар ЖСҚ болуы қажет.

 9-параграф. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурсты өткізудің 
ерекшеліктері

 126. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше əріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурстарды 
Заңның 19-бабының 2) тармақшасына сəйкес тізбесін Қазақстан Республикасы Үкіметі 
айқындайтын объектілерге қатысты өткізеді.

127. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурс осы Қағидаларда көзделген 
конкурстық рəсімдерге сəйкес, мынадай ерекшеліктер ескеріле отырып өткізіледі:

жекеше əріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурс өткізу туралы хабарлама 
жарияланбайды. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа 
жіберілуі мүмкін əлеуетті жекеше əріптестердің шектеулі тобын оларға кейіннен жекеше 
əріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурсқа қатысуға шақыру жібере отырып айқындайды;

жекеше əріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурс өткізудің шарттары, күні, орны мен 
уақыты туралы ақпаратты, сондай-ақ оның нəтижелері туралы мəліметтерді конкурсты 
ұйымдастырушы əлеуетті жекеше əріптестерге жазбаша түрде жібереді;

конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіруді конкурсты ұйымдастырушы конкурстық 
құжаттама берілген барлық əлеуетті жекеше əріптестердің назарына сұрау салудың нысанасын 
көрсете отырып, бірақ сұрау салудың кімнен түскенін көрсетпеспестен, жазбаша түрде жеткізеді;

жекеше əріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурс өткізу барысында жасалған 
хаттамалар жəне осындай конкурстарды өткізу барысында алынған ақпарат бұқаралы ақпарат 
құралдарында жариялауға жəне Интернет желісінде орналастыруға жатпайды.

 10-параграф. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді өткізу
 128. Жекеше əріптесті тікелей келіссөздер негізінде айқындау мынадай:
МЖƏ жобасына өзінің меншік құқығындағы немесе ұзақ мерзімді жалға алынған объектіге 

қатысты əлеуетті жекеше əріптес бастамашылық жасаған;
МЖƏ жобасы əлеуетті жекеше əріптеске тиесілі зияткерлік шығармашылық қызмет 

нəтижелеріне айрықша құқықтарды іске асырумен ажырамас байланыста болатын жағдайларда 
жүзеге асырылады.

129. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді ұйымдастыру жəне жүргізу 
мынадай реттіліктегі сатылар арқылы жүзеге асырылады:

1) əлеуетті жекеше əріптестің МЖƏ жобасына бастамашылық жасауы;
2) МЖƏ жобасының негізгі техникалық-экономикалық өлшемдері жəне бюджеттен 

сұралатын төлемдер жəне (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіле отырып, МЖƏ 
жобасына бастамашылық жасау туралы хабарлама;

3) МЖƏ жобасына бизнес-жоспарға сараптама жасау;
4) МЖƏ шартының əлеуетті тараптары арасында МЖƏ шартының талаптары туралы 

келіссөздер жүргізу;
5) МЖƏ шартын жасасу.
11-параграф. МЖƏ жобасына əлеуетті жекеше əріптестің бастамашылық жасауы 
130. Бұл сатыда əлеуетті жекеше əріптес уəкілетті тұлғаға мыналарды:
əлеуетті жекеше əріптестің атауын жəне мекенжайын;
мемлекетке тиесілігін (заңды тұлғалар үшін), азаматтығын (жеке тұлғалар үшін);
заңды тұлғалардың басшылары немесе иелері жəне əлеуетті жекеше əріптеске өкілдік 

ететін тұлғалар туралы деректерді;
Осы Қағидалардың 128-тармағына сəйкес объектіге қатысты меншік немесе ұзақ мерзімге 

жалға алу құқығын немесе əлеуетті жекеше əріптеске тиесілі зияткерлік шығармашылық қызмет 
нəтижелеріне айрықша құқықтарды растайтын құжаттарды;

əлеуетті жекеше əріптесте тиесілі зияткерлік шығармашылық қызмет нəтижелеріне айрықша 
құқықтардың болуы туралы тиісті уəкілетті органның растайтын хатты; 

Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес құрылымда əзірленген МЖƏ жобасына бизнес-
жоспар. Бұл ретте МЖƏ жобасының қаржы-экономикалық моделін МЖƏ жобасының 
бастамашысы əзірлейді жəне МЖƏ жобасына бизнес-жоспар құрамында ұсынады.

Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес əлеуетті жекеше əріптестің біліктілік талаптарына 
сай келуін растайтын құжаттарды қамтитын жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей 
келіссөздерге қатысуға өтінімді енгізеді.

Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінім МЖƏ 
шартын жасасудың офертасы болып табылады.

131. Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінім 
берілген уəкілетті тұлға оның түскен күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде:

түскен өтінім шеңберінде тауарларға, жұмыстарға жəне көрсетілетін қызметтерге нақты 
қажеттілікті көрсете отырып, жобаның техникалық күрделі жəне (немесе) бірегей болып 
табылатын жобаларға жататынын көрсетумен, МЖƏ жобасын іске асырудың қажеттігін; 

таңдап алынған жекеше əріптесті айқындау тəсілінің негізділігін;
 «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын əзірлеу немесе түзету, 

оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, 
іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу жəне бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) сəйкес 
МЖƏ жобасының өлшемшарттарына сəйкестігін айқындайды. 

Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінімді 
қарау қорытындылары бойынша уəкілетті тұлға қорытындыны дайындау кезінен бастап 2 (екі) 
жұмыс күні ішінде бірінші басшы не оны алмастыратын тұлға не ол уəкілеттік берген тұлға 
қол қойған, МЖƏ жобасына бастамашылық жасаған əлеуетті жекеше əріптеске жіберілетін 
қорытындыны дайындайды.

Бұл ретте мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше əріптестің шығындарын өтеу жəне 
кірістерді алу көздерін ұсынудың экономикалық орындылығы, оның ішінде болжамды мүмкіндігі 
осы Қағидалардың 3-тарауының 13-параграфына сəйкес МЖƏ жобасына бизнес-жоспарға 
сараптама жүргізу шеңберінде айқындалады.

Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінім 
берілген уəкілетті тұлға түскен өтінімді нақтылау жəне (немесе) талқылау қажет болған 
жағдайда, əлеуетті жекеше əріптестен қосымша материалдарды сұрайды жəне (немесе) 
хаттаманы (хаттамаларды) ресімдей отырып, алдын ала келіссөздер жүргізеді. 

Түскен өтінімді нақтылау жəне (немесе) талқылау қажеттігі туралы хабарлама жолданған 
күннен бастап əлеуетті жекеше əріптестің қажетті ақпаратты ұсыну күніне дейін жəне (немесе) 
алдын ала келіссөздердің соңғы хаттамасына қол қойған күнге дейін уəкілетті тұлға қорытынды 
дайындау мерзімін тоқтатады. 

Түскен өтінімді нақтылау жəне (немесе) талқылау қорытындылары бойынша əлеуетті 
жекеше əріптес бұған дейін енгізілген өтінімді түзете алады.

Алдын ала келіссөздерге қатысудан жазбаша түрде бас тартқан, өтінімді қайтарып алған 
жағдайда жəне (немесе) қажетті ақпаратты əлеуетті жекеше əріптес хабарламаны алған күннен 
бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде бермеген жағдайда, енгізілген жекеше əріптесті 
айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінім қаралмайды.

132. Уəкілетті тұлғаның қорытындысында МЖƏ жобасын іске асыру қажеттігі айқындалған 
жағдайда, уəкілетті тұлға (тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы) қорытындыны дайындаған 
кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде əлеуетті жекеше əріптестің Заңның 32-бабында 
белгіленген біліктілік талаптарына сəйкестігін айқындау мақсатында біліктілік іріктеу жүргізеді.

Əлеуетті жекеше əріптестің біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттарға 
қойылатын талаптарға сəйкес келмеулер анықталған жағдайда, тікелей келіссөздерді 
ұйымдастырушы тиісті құжаттарды ұсыну мерзімдерін көрсете отырып, əлеуетті жекеше 
əріптеске анықталған сəйкессіздіктерді жою туралы хабарлайды.

Хабарламаны жолдаған күннен бастап жəне тиісті құжаттарды ұсынғанға дейін біліктілік 
іріктеуді жүргізу мерзімдері тоқтатылады.

Тиісті құжаттарды хабарламада белгіленген мерзімнен кеш ұсынған не оларды уақтылы 
ұсынбаған əлеуетті жекеше əріптес біліктілік іріктеуден өтпеген деп танылады.

Біліктілік іріктеу нəтижелері əлеуетті жекеше əріптестің Заңның 32-бабында белгіленген 
біліктілік талаптарына сəйкес келетіндігі не сəйкес келмейтіндігі туралы уəкілетті тұлғаның 
(тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының) қорытындысы түрінде ресімделеді.

12-параграф. МЖƏ жобасының негізгі техникалық-экономикалық параметрлері 
жəне бюджеттен сұралатын төлемдер жəне (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары 

көрсетіле отырып, МЖƏ жобасына бастамашылық жасау туралы хабарлама
133. Уəкілетті тұлға жоспарланған МЖƏ жобасы туралы қысқаша ақпаратты, əлеуетті 

жекеше əріптестердің оны іске асыруға мүдделілігі туралы баламалы ұсыныстарды ұсыну 
талаптарын көрсете отырып, өзінің ресми интернет-ресурсында, Қазақстан Республикасының 
барлық аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында (біреуден кем емес), МЖƏ 
дамыту орталығының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қосымша ақпартты өзге де интернет-ресурстарда жəне мерзімді баспасөз басылымдарында 
орналастыруға жол беріледі.

134. Хабарламада түскен өтініш шеңберінде тауарларға, жұмыстарға жəне көрсетілетін 
қызметтерге нақты қажеттіліктер, жобаның техникалық күрделі жəне (немесе) бірегей болып 
табылатын жобаларға жататындығы, баламалы өтінімді ұсынудың түпкілікті мерзімі көрсетіледі.

Бұл ретте хабарламада тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық 
атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркəсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған 
жерінің атауына жəне өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, 
көрсетілетін қызметтің МЖƏ жобасына бастамашы болған əлеуетті жекеше əріптеске 
тиесілілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларды белгілеуге тыйым салынады.

135. Жоспарланған МЖƏ жобасын іске асыруға мүдделі əлеуетті жекеше əріптестер балама 
ұсынысты хабарламада көрсетілген талаптарға, сондай-ақ осы Қағидалардың 130-тармағында 
көрсетілген жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімге 
сəйкес ұсынады.

136. Техникалық күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша 
күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде жəне қалған жобалар бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күн 
ішінде əлеуетті жекеше əріптестер тарапынан жазбаша түрде түскен балама ұсыныстар 
болмаған жағдайда немесе балама ұсыныстар осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген 
талаптарға сəйкес келмегенде, біліктілік іріктеуден өткен жобаға бастамашы болған əлеуетті 
жекеше əріптес тікелей келіссөздерге қатысушы болып танылады.

Бұл ретте көрсетілген мерзімдер хабарламаның Қазақстан Республикасының бүкіл 
аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымында алғашқы жарияланған күнінен бастап 
саналады.

137. Баламалы ұсыныстар осы Қағидалардың 135-тармағында көрсетілген талаптарға 
сəйкес келмеген жағдайда, уəкілетті тұлға ол жөнінде баламалы ұсыныс берушілерді баламалы 
ұсыныс келіп түскен сəттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде хабардар етеді.

13-параграф. МЖƏ жобасына бизнес-жоспарға сараптама жасау
138. Осы кезеңде уəкілетті тұлға (тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы) жекеше əріптесті 

айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссияны (бұдан əрі - Тікелей 
келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия) құрады.

Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия төрағасы тікелей келіссөздерді 
ұйымдастырушының бірінші басшысы немесе ол уəкілеттік берген тұлға (егер тікелей 
келіссөздерді ұйымдастырушы жергілікті атқарушы орган болған жағдайда – облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың əкімінің орынбасарынан төмен емес) 
болып табылады.

Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия хатшысы тікелей келіссөздерді 
ұйымдастырушының құрылымдық бөлімше басшысының орынбасарынан төмен емес өкілі 
болып табылады.

Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия құрамына тиісті саланың мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уəкілетті органдарының құрылымдық бөлімше 
басшысының орынбасарынан төмен емес өкілдері кіреді. 

Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия құрамына өзге де мемлекеттік 
органдардың, ұйымдардың өкілдері кіруі мүмкін.

Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссияны жекеше əріптесті айқындау бойынша 
конкурстық құжаттама шеңберінде осы параграфта көзделген ерекшеліктерді ескере отырып 
құруға рұқсат беріледі. 

139. Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия мынадай функцияларды:
1) біліктілік іріктеуден өткен Біліктілік талаптарына сəйкес келетін əлеуетті жекеше əріптесті 

айқындау (тікелей келіссөздерді жүргізушінің қорытындысына сəйкес), жəне оны тікелей 
келіссөздер қатысушысы деп тану;

2) əлеуетті жекеше əріптес енгізген МЖƏ жобасына бизнес-жоспарды, шарт жобасын 
сараптамлар, келісулер жəне тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия ескертулері 
мен ұсынымдарына сəйкес пысықтауға жауапты уəкілетті тұлғаны (тікелей келіссөздерді 
жүргізушіні) айқындау;

3) МЖƏ жобасына бизнес-жоспарды, шарт жобасын қайта пысықтауға жолдау немесе 
мақұлдау; 

4) тікелей келіссөздер нəтижелері туралы шешімдерді қабылдау;
5) тікелей келіссөздер жүргізуге қажетті өзге де функцияларды жүзеге асырады.
140. Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссияның барлық шешімдері хаттамамен 

ресміделеді. 
Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссияның шешімі дауыс беру арқылы 

қабылданады жəне тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия мүшелерінің жалпы 
санының көбі дауыс берсе ғана қабылданды деп есептеледі. 

Дауыстар тең болған жағдайда, тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссиясы төрағасы 
дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі. 

Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссиясы шешімімен келіспеген жағдайда, 
осы Комиссияның əрбір мүшесі ерекше пікір білдіруге құқылы, ол хаттамаға қоса беріледі. 

Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссиясының отырысы, егер оның құрамының 
үштен екісінен кем емесі қатысып отырса, өкілетті болып есептеледі (кворум болса).

141. МЖƏ жобасына бизнес-жоспар тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының немесе 
оны алмастыратын тұлғасы, МЖƏ жобаға бастамашы болған əлеуетті жекеше əріптестің, 
сондай-ақ мүдделі тұлғалардың бірінші басшысы қол қояды.

МЖƏ жобасына бизнес-жоспар, сондай-ақ оған қоса берілетін қосымшалар мен 
материалдар (соңғы беттің сырт жағы тікелей келіссөздерді ұйымдастырушының мөрімен 
куəландырылады жəне бет саны көрсетіледі) тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы мынадай 
келісулер мен сараптамалардан өтеді:

1) жоба табиғи монополиялар салаларына тиесілі болған жағдайда, табиғи монополиялар 
салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік органмен МЖƏ жобасына 
бизнес-жоспрады енгізген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тауарларға, жұмыстарға 
жəне көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру 
жəне бекіту тəртібі бөлігінде келісу.

Бұл ретте табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік орган инвестициялық бағдарламаны жəне мыналарды айқындайтын МЖƏ 
шартының ережелерін:

тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) қосылатын шығындарды қалыптастыруды;
шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының техникалық жəне технологиялық 

нормалары шегінде шығыстар баптарын, сондай-ақ нормативтік техникалық шығындарды 
қалыптастыруды;

тарифті (баға, алым мөлшерлемесін) қалыптастыру кезінде есепке алынбайтын шығыстар 
тізбесін белгілеуді;

инвестициялар көлемі жəне инвестицияланған капиталды қайтару тəртібін;
тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) енгізілетін пайданы қалыптастыру мен шектеуді;
негізгі құралдардың тозуын есептеу əдістерін қолдануды;
объектіні пайдалану сапасының өлшемшарттарын;
объектіні пайдалану сапасын айқындау тəртібін;
үшінші тұлғаларға МЖƏ объектісін шектеулі мақсатты пайдалануды ұсынуды;
объектілерге күрделі жөндеу жүргізуді немесе оларды жаңғыртуды қаржыландыру 

мерзімдері (кезеңдері) мен көздерін;
тарифтерді қалыптастырумен жəне бекітумен байланысты жекеше əріптестің құқықтары 

мен міндеттерін;
негізгі құралдарға жəне табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметасында көзделген 

амортизациялық аударымдар қаражатын пайдалану бағыттарына қайта бағалау жүргізуді;
МЖƏ жобасы бойынша өндірілетін өнімдердің, жұмыстардың жəне көрсетілетін 

қызметтердің көлемі мен сапасын бақылауды жүзеге асыруды қоса алғанда, табиғи 
монополиялар салаларындағы қызметін бақылауды жүзеге асыруды келіседі.

МЖƏ жобасына бизнес-жоспарды келісу келісім туралы немесе əрбір қаралатын мəселе 
бойынша келіспеу себептерін немесе конкурстық құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды 
көрсете отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді;

2) тиісті саланың уəкілетті органының салалық сараптама жүргізуі.
саланың одан əрі дамуына ықпал ететін ағымдағы жай-күйінің проблемаларын;
МЖƏ жобасы мақсаттарының салада орын алған проблемаларды шешуге сəйкестігін;
МЖƏ жобасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сəйкестігін бағалау, оның 

ішінде тиісті салада (аяда, өңірде) тауарларға, жұмыстарға жəне көрсетілетін қызметтерге 
қажеттіліктердің бар болуын көрсету, сондай-ақ МЖƏ жобасының болжамды түпкілікті 
нəтижесінің болуын, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
тапсырмаларына немесе актілеріне сəйкестікті;

ұсынылған схема бойынша МЖƏ жобасын іске асыру мүмкіндігі мен орындылығын;
техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегейлігін;
МЖƏ объектісінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 қарашадағы № 710 

қаулысымен бекітілген, МЖƏ іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын 
объектілер тiзбесіне тиесілілігін;

жекеше əріптестің жəне ол ұсынатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
тұтынушылар мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету қағидатын негізге ала отырып, МЖƏ 
жобасын іске асырудың балама нұсқаларын;

МЖƏ жобасын іске асырған жəне мұндай іске асыру болмаған жағдайда саладағы ахуалды;
МЖƏ жобасын іске асырудан түскен пайданы бөлуді;
МЖƏ жобасын іске асырудың экономиканың сабақтас салаларына (аяларына) болжамды 

мультипликативті əсерін; 
ұсынылатын кіріс алу жəне шығындарын өтеу көздерін, мемлекеттік қолдау мен 

бағалық шешімдерді, оның ішінде инвестициялық жəне операциялық шығындардың барлық 
құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасының оңтайлылығын бағалауды; 

конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде 
іске асыру кестесін;

МЖƏ жобасын іске асыру нəтижесінде құрылатын объектінің болжанатын физикалық пара-
метрлері жəне техникалық сипаттамаларын бағалауды қамтитын салалық сараптамаға жатады.

Ақпараттандыру саласында МЖƏ жобалары бойынша бизнес-жоспарда көзделген 
технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру кестесінің Қазақстан 
Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сəйкестігіне бағалау жүргізіледі. 

Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы МЖƏ жобалары бойынша бизнес-
жоспарда көзделген технологиялық, техникалық шешімдердің, оның ішінде іске асыру 
кестесінің Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы 
заңнамасына сəйкестігіне бағалау жүргізіледі.

Егер МЖƏ жобасы бірнеше салалық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын 
қозғаған жағдайда, көрсетілген салалық мемлекеттік органдар бизнес-жоспардың тиісті салалық 
сараптамалар қорытындыларын қосымша ұсынады; 

3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уəкілетті органның МЖƏ 
жобасының бизнес-жоспарына қорытындыны МЖƏ-ні дамыту орталығыжəне жергілікті 
атқарушы орган айқындаған заңды тұлға, ол тартылған жағдайда, жүргізген сараптама 
негізінде дайындау.

(Жалғасы. Басы 24-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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МЖƏ жобасына бизнес-жоспар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті 
уəкілетті органға мынадай қосымшалармен:

МЖƏ жобасына бизнес-жоспар салалық сараптамасының оң қорытындысы (қорытын-
дылары) ;

осы тармақта көзделген қажетті келісулер мен қорытындылардың нəтижелері;
ұсынылған МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын жан-жақты жəне толық бағалау үшін қажетті 

өзге де материалдар мен мəліметтер бірге жолданады.
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган бизнес-

жоспар жəне материалдар келіп түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде МЖƏ дамыту 
орталығына немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың 
жергілікті атқарушы органдары айқындаған сараптама жүргізуге уəкілетті заңды тұлғаларға, 
оларды тартқан жағдайда, оған сараптама жүргізуге жолдайды.

142. МЖƏ жобасына бизнес-жоспарына сараптама техникалық жағынан күрделі жəне (не-
месе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын енгізген 
күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Жобалардың қалғандары бойынша – МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын енгізген күннен 
бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

143. МЖƏ-ні дамыту орталығы(республикалық жобалар бойынша) немесе облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындаған 
сараптама жүргізуге уəкілетті заңды тұлғалар (жергілікті жобалар бойынша), оларды тартқан 
жағдайда, МЖƏ жобасына бизнес-жоспарына сараптаманы, оның ішінде оған өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар енгізген кезде, МЖƏ жобасына бизнес-жоспарында қамтылған 
ақпаратты бағалау арқылы МЖƏ жобасын іске асыру мүмкіндігі пен орындылығын айқындау 
мақсатында жүргізеді.

144. МЖƏ жобасына бизнес-жоспарына сараптаманы, оның ішінде оған өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізген кезде сараптама қорытындысы мыналарды:

МЖƏ туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде МЖƏ 
жобасын іске асыру мүмкіндігін;

МЖƏ жобасына бизнес-жоспарында көрсетілген мемлекеттік қолдаудың түрлері мен 
көлемдерін көрсету, сондай-ақ шығындардың орнын толтыру жəне жекеше əріптестің кірістерді 
алу мүмкіндігін;

тəуекелдерді жəне оларды басқару бойынша шараларды;
институционалдық шешімдерді (тараптардың өзара іс-қимыл тетіктерін, олардың 

жауапкершілігін жəне басқаларды);
МЖƏ жобасын іске асырудың əлеуметтік-экономикалық тиімділігін;
МЖƏ жобасын іске асырудың коммерциялық тиімділігін;
маркетингтік зерттеулердің нəтижелерін, оның ішінде МЖƏ жобасын іске асыру нəтижесінде 

қалыптасқан өнімге (тауарларға, жұмыстарға жəне көрсетілетін қызметтерге) сұраныстарды;
ұсынылған схема бойынша МЖƏ жобасын іске асыру кезінде мемлекеттің пайдалары мен 

шығындарының арақатынасын бағалауға негізделеді.
145. МЖƏ жобасына бизнес-жоспарға сараптаманы, оның ішінде оған өзгерістер жəне 

(немесе) толықтырулар енгізген кезде сараптаманың нəтижесі оң қорытынды немесе теріс 
қорытынды болып табылады, ол мынадай бөліктерден тұрады:

1) сараптама қорытындысының кіріспе бөлігі сараптаманың атауы мен жүргізу күні туралы 
мəліметтерді, сондай-ақ МЖƏ жобасы туралы жалпы ақпаратты қамтиды;

2) сараптама қорытындысының негізгі (талдамалық) бөлігінде осы Қағидаларға сəйкес 
жүргізілген бағалау нəтижелері көрсетіледі;

3) қорытынды бөлікте сараптама қорытындылары бойынша ұсынымдар мен тұжырымдар 
жазылады.

Оң қорытынды МЖƏ жобасын басқару сапасын арттыру бойынша, оның ішінде МЖƏ 
жобасын іске асыру тиімділігін жəне тəуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету бойынша тікелей 
келіссөздерді ұйымдастырушы, Тікелей келіссөздер жөніндегі комиссия жəне өзге де мүдделі 
тұлғаларға ұсынымдары бар түсіндірмелерді қамтуы мүмкін.

Теріс қорытынды дайындалған жағдайда, МЖƏ жобасына бастамашы болған жекеше 
əріптес тікелей келіссөздерді ұйымдастырушымен бірге МЖƏ жобасына бизнес-жоспарды 
пысықтауға жəне оны қайта сараптау жүргізу үшін енгізуге құқылы. 

146. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган МЖƏ-ні 
дамыту орталығынемесе жергілікті атқарушы органдары айқындаған сараптама жүргізуге 
уəкілетті заңды тұлғалар, оларды тартқан жағдайда, МЖƏ жобасына бизнес-жоспарға жүргізген 
сараптама негізінде қорытынды дайындау.

147. Сараптаманы ескере отырып, МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органмен келісудің жалпы мерзімі 
техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатын жобалар бойынша 40 
(қырық), ал жобалардың қалғандары бойынша – 25 (жиырма бес) жұмыс күннен аспайды.

Жергілікті атқарушы органдар айқындаған сараптама жүргізуге уəкілетті заңды тұлғалар 
тартылмаған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган тиісті 
қорытындыны өзі дайындайды. 

МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпарат ұсыну 
қажет болған жағдайларда, МЖƏ-ні дамыту орталығынемесе облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптаманы 
жүргізуге уəкілетті заңды тұлғалар құжаттар топтамасы түскен күннен бастап 5 (бес жұмыс) 
жұмыс күні ішінде (бір реттен артық емес) тиісті сұрау салуларды, сұрау салудың көшірмесін 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органға жолдайды. 
Жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты немесе қосымша мерзімдердің қажеттігі туралы 
хабарламаны МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын əзірлеуші сұрау салу түскен күннен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде жолдайды.

Бұл ретте жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты ұсынудың қосымша мерзімі 
күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

Сұрау салуды жолдаған күннен бастап, қажетті ақпаратты ұсынғанға дейін сараптама 
жүргізу мерзімдері тоқтатылады.

Сұрау салуға сəйкес қажетті ақпараттар мерзімге сəйкес ұсынылмаған жағдайда МЖƏ 
жобасына бизнес-жоспары əзірлеушіге қараусыз кейін қайтарылады. 

148. Мемлекет тарапынан МЖƏ субъектілеріне мемлекеттік қолдау шаралары мен 
бюджеттен төлемдер болмаған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе 
жергілікті уəкілетті орган қорытындылары жəне МЖƏ-ні дамыту орталығынемесе жергілікті 
атқарушы органдары айқындаған сараптама жүргізуге уəкілетті заңды тұлғалар сараптамалары 
талап етілмейді.

Бұл ретте мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган МЖƏ 
жобасына бизнес-жоспарды жоспарланған МЖƏ жобасының Заңның 4-бабында белгіленген 
МЖƏ белгілеріне сəйкестігін келіседі. 

149. МЖƏ жобасына бизнес-жоспарды барлық қажетті келісулер мен сараптамалар 
нəтижелерін жəне Жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі 
комиссия шешімін ескере отырып МЖƏ жобасына бастамашы болған жекеше əріптес тікелей 
келіссөздер ұйымдастырушымен бірге пысықтайды жəне бекітеді.

Бекітілген МЖƏ жобасына бизнес-жоспарға сараптама өткізбей өзгерістер мен 
толықтырулар енгізуге жол берілмейді. 

 МЖƏ жобасына бизнес-жоспары бекітілген сəттен бастап келіссөздерді ұйымдастырушы 
бұл жөнінде жобаға бастамашылық жасаған əлеуетті жекеше əріптесті 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде хабардар етеді.

МЖƏ жобасына бастамашылық жасаған əлеуетті жекеше əріптес хабарлама алынған 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде бекітілген МЖƏ жобасына бизнес-жоспарына 
сəйкес уəкілетті тұлғаға МЖƏ шартының жобасын ұсынады.

МЖƏ шартының мазмұны Заңның 46-бабына сəйкес айқындалады.
МЖƏ шартының жобасын ұсыну мерзімін ұзарту туралы шешімді Жекеше əріптесті 

айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия қабылдайды.
14-параграф. ЖƏ шартының əлеуетті тараптары арасында МЖƏ шартының 

талаптары туралы келіссөздерді жүргізу
150. МЖƏ жобасына бастамашылық жасаған əлеуетті жекеше əріптес енгізген МЖƏ 

шартының жобасы тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссиясының отырысына 
шығарылады. 

Келіссөздердің нəтижелері тараптардың уəкілетті өкілдері қол қоятын жəне тікелей 
келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссия бекітетін хаттамамен ресімделеді. 

151. Тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы МЖƏ шартының жобасын, оның ішінде оларға 
тиісті өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу кезінде, келісуге Тікелей келіссөздерді 
жүргізу жөніндегі комиссия хаттамасының көшірмелерін қоса бере отырып, бюджетті атқару 
жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органға жəне табиғи монополиялар салаларында 
басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік органға (табиғи монополиялар 
салаларында жүзеге асатын МЖƏ жобасы бойынша) жолдайды.

152. Бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті орган МЖƏ шартының 
жобасын, құзыретіне кіретін мəселелер бойынша, ол түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күні ішінде келіседі.

153. Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік орган көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, 
алым мөлшерлемелерін) қалыптастыру жəне бекіту тəртібі бөлігінде МЖƏ шартының жобасын 
оны ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде келіседі.

154. МЖƏ шартының жобасын, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар енгізу кезінде, келісу келісім туралы немесе əрбір қаралатын мəселе бойынша 
келіспеу себептерін немесе конкурстық құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете 
отырып, келіспеу туралы хат түрінде ресімделеді.

155. МЖƏ шартының жобаны тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уəкілетті тұлға) 
бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органның жəне табиғи 
монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік органның 
келісуі қорытындысы бойынша ұсынымдар болған жағдайда пысықтайды жəне тікелей 
келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссиясының бекітіледі. 

Бекітілген МЖƏ жобасына бизнес-жоспарға қайшы келетін МЖƏ шартының жобасын 
тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссиясының хаттамасымен беітуге жол берілмейді. 

156. Тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі комиссияның тікелей келіссөздердің нəтижелері 
туралы шешім қабылдау қорытындылары бойынша тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы 
бюджеттік жоспарлау жəне бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға (республикалық 
жобалар бойынша) немесе жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға 
(жергілікті жобалар бойынша) МЖƏ шарты жобасының келісулер нəтижелерін қоса бере 
отырып, МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мəселесін тиісті 
бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін өтінім жолдайды.

МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, МЖƏ жобасы 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мəселесін тиісті бюджет комиссияларының 
қарауына шығару талап етілмейді.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган тиісті хат ресімдей отырып, МЖƏ жобасы 
бойынша мемлекеттік міндеттемелердің жоқ екендігін растайды.

15-параграф. МЖƏ шартын жасасу
157. Əрбір жеке МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы (ерекше маңызды жобалар бойынша) 
немесе мəслихат шешімінің жобасы (МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер 
қабылдауды көздейтін МЖƏ жобалары бойынша) тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі 
шығарылғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде əрбір қабылданған міндеттеменің көлемі 
туралы ақпаратты енгізе отырып, тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уəкілетті тұлға) 
əзірлейді жəне енгізеді.

158. Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖƏ жобалары бойынша (МЖƏ жобасы бойынша 
мемлекеттік міндеттемелер қабылдауды көздейтін МЖƏ жобалары бойынша) мемлекеттік 
мiндеттемелер қабылдауын Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісінше əрбiр жекелеген 
МЖƏ жобасы бойынша (ерекше маңызы бар жобалар бойынша), Қазақстан Республикасы 
Бюджет кодексінің 162-бабына сəйкес тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде 
өзге МЖƏ жобалары бойынша шешімі негізінде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi 
орган жүзеге асырады.

159. Жергiлiктi атқарушы органдардың МЖƏ жобалары бойынша (МЖƏ жобасы бойынша 
мемлекеттік міндеттемелер қабылдауды көздейтін МЖƏ жобалары бойынша) мемлекеттік 
міндеттемелерді қабылдауы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 163-бабына сəйкес 
тиісінше əрбiр жекелеген МЖƏ жобасы бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала 
жəне астана мəслихатының шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады.

160. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 162 жəне 163-баптарына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысын (ерекше маңызды жобалар бойынша) немесе мəслихаттың 
шешімін қабылдау қорытындылары бойынша тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уəкілетті 
тұлға) əлеуетті жекеше əріптеспен МЖƏ шартын жасасады.

МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, тікелей 
келіссөздерді ұйымдастырушы (уəкілетті тұлға) Тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі 
комиссияның тікелей келіссөздер нəтижелері туралы шешімі негізінде əлеуетті жекеше 
əріптеспен МЖƏ шартын жасасады.

161. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде МЖƏ шартын жасасқаннан кейін 
мемлекет кепілгерлігін ұсыну көзделген МЖƏ жобасы бойынша Қазақстан Республикасының 
бюджет заңнамасына сəйкес кепілгерлік шарты жасалады.

162. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның немесе оның аумақтық 
бөлімшесінің МЖƏ шартын, оның ішінде МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер 
болмаған жағдайда шартты тіркеуі.

МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда, МЖƏ шартын 
тіркеу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның (республикалық жобалар 
бойынша) не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органның (жергілікті жобалар 
бойынша) МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің жоқ екендігін растайтын хаты 
ұсынылған жағдайда, тиісті бюджет комиссиясының шешімінсіз жүзеге асырылады.

163. Мемлекеттік құпияларды қамтитын немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия 
мəліметтерді қоспағанда, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер нəтижелері 
тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы бір мезгілде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органға (республикалық жобалар бойынша) немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уəкілетті органға (жергілікті жобалар бойынша) хабарлай отырып, өзінің ресми 
интернет-ресурсында жəне мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде орналастырады.

164. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті органды жəне МЖƏ дамыту орталығын жергілікті МЖƏ жобалары 
бойынша жасасқан МЖƏ шарттары туралы оны жасасқан кезден бастап 5 (бес) жұмыс күнінен 
кешіктірмей хабардар етеді.

4-тарау. Ерекше маңызды мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары
165. Қажет болған жағдайда тиісті саланың уəкілетті органы Қазақстан Республикасының 

Үкіметіне ерекше маңызды МЖƏ жобаларының тізбесіне іске асырылуы жоспарланатын МЖƏ 
жобасын енгізу бойынша ұсыныс енгізеді. 

Ерекше маңызды МЖƏ жобасын айқындау осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес МЖƏ 
жобасын ерекше маңызды МЖƏ жобасына жатқызу өлшемшарттарына сəйкес жүзеге асады.

166. Ерекше маңызды МЖƏ жобалары бойынша конкурсты не тікелей келіссөздерді 
ұйымдастырушы Ведомствоаралық комиссия құрады, оның құрамына мүдделі уəкілетті 
мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының өкілдері 
жəне өзге де ұйымдардың өкілдері (бірінші басшысының орынбасарларынан төмен емес) кіреді. 

Ведомствоаралық комиссияның құрамы конкурс немесе тікелей келіссөздер 
ұйымдастырушының бірінші басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Ведомствоаралық комиссияның төрағасы конкурс немесе тікелей келіссөздер 
ұйымдастырушының бірінші басшысы болып табылады.

Ведомствоаралық комиссияның хатшысы конкурс немесе тікелей келіссөздер 
ұйымдастырушының құрылымдық бөлімшесінің жетекшісінің орынбасарынан төмен емес 
болып табылады.

167. Конкурс немесе тікелей келіссөздер жүргізу кезінде ведомствоаралық комиссия ерекше 
маңызды МЖƏ жобалары бойынша жекеше əріптесті айқындау үшін конкурстық комиссия 
немесе тікелей келіссөздер комиссиясының функциясын орындайды.

168. Ерекше маңызды МЖƏ жобасын іске асыру үшін мемлекеттік əріптес, жекеше əріптес 
пен жекеше əріптестің кредиторы арасында тікелей келісімді жасасу мынадай реттіліктегі 
кезеңдерді көздейді:

Заңның 47-бабына сəйкес жекеше əріптес жəне (немесе) жекеше əріптестің кредиторы 
мемлекеттік əріптеске тікелей келісім жобасын енгізеді; 

мемлекеттік əріптес тікелей келісім жобасын қарайды жəне Ведомствоаралық комиссия 
отырысына шығарады; 

Ведомствоаралық комиссия тікелей келісім жобасын қарайды жəне қажет болған жағдайда, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші органдар мен жұмыс 
топтарын құру тəртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулыққа сəйкес сарапшылар 
тартылады;

Ведомствоаралық комиссия тікелей келісім тараптарының келіссөздері қорытындысы 
бойынша тікелей келісімнің түпкілікті жобасын мақұлдайды; 

тікелей келісімде мемлекеттік бюджеттен шығыстарға алып келетін ережелер болған 
жағдайда бұл мəселе Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығарылады;

Ведомствоаралық комиссия жəне Республикалық бюджет комиссиясы шешімдерінің 
негізінде тікелей келісімді жасасу.

5-тарау. МЖƏ жобаларының іске асырылу тəртібі
169. Республикалық меншікке жататын МЖƏ объектілері бойынша жасалған МЖƏ 

шарттарының тізіліміне (бұдан əрі – Тізілім) деректер енгізу үшін республикалық МЖƏ жобалары 
бойынша мемлекеттік əріптес мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органға жасалған 
МЖƏ шарттары туралы мынадай мəліметтерді қамтитын ақпаратты олардың тіркелген сəтінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды:

мемлекеттік əріптес пен жекеше əріптестің атауы мен деректемелері;
МЖƏ объектісі;
МЖƏ шартының жасалған күні, қолданылу мерзімі жəне тіркеу нөмірі;
МЖƏ шартының мəтіні;
МЖƏ объектісінің құны;
МЖƏ шартының тізілімге енгізілген күні (Тізілімге жасалған МЖƏ шартына енгізілген 

өзгерістер мен толықтырулар туралы мəліметтерді енгізген жағдайда).

Жасалған МЖƏ шарттары туралы ақпаратты мемлекеттік əріптес заңнамада айқындалған 
тəртіппен тиісті саланың уəкілетті мемлекеттік органының мөрімен расталған немесе 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған баспа жəне электронды түрде 
жолдайды. 

Тізілімді жүргізу үшін қажетті қосымша жəне (немесе) жетіспейтін мəліметтерді немесе 
құжаттарды алу қажет болған жағдайда, мемлекеттік меншікті басқару жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік орган оларды мемлекеттік əріптестен, тиісті саланың уəкілетті мемлекеттік 
органынан сұратады.

Жасалған МЖƏ шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулар туралы мəліметтер осы тармақта белгіленген тəртіппен 
Тізілімге енгізіледі. 

«Аса маңызды», «өте құпия», «құпия» деген белгісі бар МЖƏ шарттарының мəтіндері 
немесе шарттың жария етуге жатпайтын құпия мəліметтерді қамтитын бөлімдері мен бөліктері 
Тізілімге енгізуге жатпайды.

Жасалған МЖƏ шарттары туралы мəліметтер мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі 
уəкілетті органға ақпарат келіп түскен сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде электронды 
түрде Тізілімге енгізіледі.

170. Жасалған МЖƏ шартына өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу Заңда, осы 
Қағидаларда, сондай-ақ МЖƏ шартына сəйкес белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады.

 Жасалған МЖƏ шартына ұсынылатын өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар МЖƏ 
шартының жобасы түрінде (МЖƏ шартына қосымша келісім) ресімделеді.

МЖƏ шартына, оның ішінде МЖƏ жобасын іске асырудың мониторингі жəне (немесе) 
бағалануы нəтижелері бойынша өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған 
жағдайда, мемлекеттік əріптес қосымша келісімді мүдделі мемлекеттік органдармен келісу 
қорытындылары бойынша жекеше əріптеспен МЖƏ шартына қосымша келісім жасасады.

171. МЖƏ шартында көзделген мемлекеттік міндеттемелер көлемін тиісті бюджет 
комиссиясының қарауынсыз өзгертуге жол берілмейді.

МЖƏ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы тиісті бюджет 
комиссиясының ұсынысы негізінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің (ерекше маңызды 
МЖƏ жобалары бойынша) қаулысын немесе мəслихат шешімін қабылдаудың қорытындылары 
бойынша мемлекеттік əріптес жекеше əріптеспен МЖƏ шартына қосымша келісім жасасады.

6-тарау. Мемлекеттік-жекешелік əріптестік объектілерінің жəне шарттарының 
мониторингі, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларының іске асырылуын 

мониторингілеу жəне бағалау тəртібі
172. МЖƏ жобаларын іске асыру бойынша:
республикалық меншікке жататын МЖƏ объектілерінің мониторингі; 
республикалық МЖƏ жобаларының іске асырылу мониторингі; 
МЖƏ шарттарының жəне жергілікті МЖƏ жобаларының іске асырылу мониторингі 

жүргізіледі.
Мониторингілеу МЖƏ жобасының орындалу барысы туралы ақпаратты үзіліссіз жинау, 

талдау жəне түйіндеу процесі болып табылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының МЖƏ жобаларын іске асыруды 

мониторингілеуге қатысуы мынадай ұсынымдар: 
МЖƏ жобаларын іске асыру практикасы мен проблемаларын қарау нəтижелері; 
МЖƏ жобаларын табысты іске асыру практикасын тарату; 
МЖƏ тетіктерін қолдану салалары мен аяларын кеңейту; 
Қазақстан Республикасының МЖƏ саласындағы заңнамасын жетілдіру;
МЖƏ жобаларын сүйемелдеу;
МЖƏ жобаларын іске асыруға ақпараттық жəне əдіснамалық қолдау көрсету мəселелері 

жөнінде ұсынымдар əзірлеумен консультативтік-кеңесші орган шеңберінде жүзеге асырылады.
173. МЖƏ-ға берілген мемлекеттік мүлікке залал келтіретін нысаналы пайдаланбау 

жағдайларының алдын алу республикалық меншікке жататын МЖƏ объектілері мен 
коммуналдық меншiкке жататын МЖƏ объектiлері бойынша МЖƏ шарттары мониторингінің 
(бұдан əрі – МЖƏ объектілері мен шарттарының мониторингі) міндеті болып табылады.

МЖƏ объектілері мен шарттарының мониторингі МЖƏ объектісін нысаналы мақсаты 
бойынша пайдалану жөнінде ақпарат жинау жəне оны талдау жүйесін білдіреді.

174. МЖƏ объектілері мен шарттарының мониторингін:
республикалық меншікке жататын МЖƏ объектілері бойынша – республикалық меншікке 

билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган;
коммуналдық меншікке жататын МЖƏ объектілері бойынша – облыстардың (республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.
175. Жекеше əріптес мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы мынадай 

мəмілелер:
1) мемлекеттік мүлікті қосымша жалдау;
2) мемлекеттік мүлікті кепілге беру;
3) үшінші тұлғалардың мемлекеттік мүлікті жақсартулар жүргізуі;
4) мемлекеттік мүлікті иеліктен шығару жөніндегі мəмілелер бойынша есептерді 

республикалық меншікке жататын МЖƏ объектілері бойынша республикалық меншікке билік 
ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органға, коммуналдық меншікке 
жататын МЖƏ объектілері бойынша – облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына ұсынады.

176. Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мəмілелер туралы 
есептер осындай мəміле жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынылады.

177. Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мəмілелер туралы 
есеп осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылады жəне мынадай 
мəліметтерді қамтиды:

1) мəміленің түрі (қосымша жалдау, кепіл, жақсартулар жүргізу, иеліктен шығару);
2) мəміле деректемелері (шарттың нөмірі мен күні, мəмілені орындау мерзімі, мəміле 

тараптары, мəміледе көзделген төлемдерді төлеу шарттары немесе енгізу тəртібі);
3) мəміле нысанасы болып табылатын мемлекеттік мүліктің сипаттамасы мен құны.
178. Жекеше əріптес бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, есепті 

электронды түрде қалыптастырады, оған ұлттық куəландырушы орталық берген электрондық 
цифрлық қолтаңбамен қол қояды жəне оны бағдарламалық қамтамасыз етудегі есепті жіберуге 
жəне тізілімнің құрылымына енгізуге арналған сервисті пайдалана отырып, мемлекеттік 
мүлік тізілімі арқылы республикалық мүлікке қатысты – мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі 
уəкілетті органға немесе коммуналдық мүлікке қатысты – облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органына жібереді.

Бағдарламалық қамтамасыз ету бағдарламалардың, бағдарламалық кодтардың, сондай-
ақ оларды пайдалану үшін қажетті техникалық құжаттамасы бар бағдарламалық өнімдердің 
жиынтығын білдіреді.

Арнаулы мемлекеттік органдардың жедел басқаруындағы мүлікті жəне мемлекеттік 
материалдық резервті қоспағанда, мемлекеттік мүлікті есепке алудың бірыңғай ақпараттық 
автоматтандырылған жүйесі мемлекеттік мүлік тізілімін білдіреді.

179. Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті орган МЖƏ-ға берілген мемлекеттік 
мүлікті нысаналы пайдалану жөніндегі ақпаратты жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 
30 қаңтарына дейінгі мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға 
ұсынады.

180. МЖƏ жобаларының іске асырылуын мониторингілеуді тиісті саланың уəкілетті органы, 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органдары МЖƏ шарты күшіне енген сəттен бастап жыл сайын жүргізеді.

Жергілікті МЖƏ жобаларының іске асырылуын мониторингілеу шеңберінде мемлекеттік 
əріптестер жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 15 маусымынан кешіктірмей, осы 
Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес толтырылған нысанды одан əрі МЖƏ дамыту орталығына 
жолдау үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органға ұсынады. 

181. МЖƏ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізу үшін мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті орган МЖƏ дамыту орталығын тартады.

182. Тиісті саланың уəкілетті органының бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес, 
жергілікті деңгейде – облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
əкімі орынбасарынан төмен емес тұлға қол қойған МЖƏ жобаларының іске асырылуын 
мониторингілеу жөніндегі ақпаратты осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
МЖƏ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізу үшін тиісті саланың уəкілетті органы, 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органдары есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей, МЖƏ дамыту орталығына 
енгізеді.

183. МЖƏ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізуге арналған ақпарат МЖƏ 
жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың 31 
желтоқсанына дейін шарттары жасалған МЖƏ жобалары бойынша ұсынылады. 

МЖƏ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізу үшін мониторинг бойынша ақпаратқа 
мыналар қоса тіркеледі:

қазынашылық органдарында тіркелгені туралы белгі қойылған МЖƏ шартының көшірмесі 
жəне оған қосымша келісімдер (болған жағдайда); 

бекітілген конкурстық құжаттаманың көшірмесі не қаржы-экономикалық модельді, 
конкурстық құжаттама бойынша экономикалық қорытындылардың көшірмелерін қоса бере 
отырып, МЖƏ жобасының бекітілген конкурстық құжаттамасы.

184. МЖƏ-ні дамыту орталығы ұсыну мерзімі көрсетілген тиісті хабарлама жіберу арқылы 
бағалау жүргізу үшін қажетті жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты өз бетінше 
сұратады жəне алады. 

Егер МЖƏ жобаларының іске асырылуына бағалау жүргізуге арналған ақпарат белгіленген 
мерзімде ұсынылмаса, МЖƏ-ні дамыту орталығы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органға тиісті хабарлама жолдайды.

Хабарламада тиісті саланың уəкілетті органының, облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органының Қағидалардың осы тармағының 
талаптарын орындамағаны туралы, сондай-ақ осы орындамауды Үкіметке енгізуге арналған 
жиынтық есепте көрсету туралы ұсыным көрсетіледі.

185. Жобалық басқару стандарттары қолданылған осы мониторингілеу деректері негізінде 
МЖƏ шартына сəйкес жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуді талдау процесі МЖƏ 
жобаларының іске асырылуын бағалау болып табылады.

186. МЖƏ жобаларын басқару сапасын жақсарту бойынша ұсынымдарды қамтитын есеп 
МЖƏ жобаларының іске асырылуын бағалау нəтижесі болып табылады.

МЖƏ-ні дамыту орталығы МЖƏ жобаларының іске асырылуын бағалау шеңберінде талдау 
жүргізеді, оның қорытындысы бойынша МЖƏ саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша 
ұсынымдары бар талдамалық есеп дайындайды. 

МЖƏ жобаларының іске асырылуын бағалау есебінің құрылымы мыналардан тұрады:
қорытындылары мен ұсынымдары бар МЖƏ жобаларын бағалау жөніндегі жиынтық 

ақпарат; 
есептің негізгі бөлігі;
салыстырма кестені қоса бере отырып (қажет болған жағдайда) МЖƏ саласындағы 

заңнаманы жетілдіру бойынша ұсынымдар .
Есепке МЖƏ жобасының атауы, құны, мақсаты, іске асырылу мерзімі, мемлекеттік жəне 

жекеше əріптестің атауы, сондай-ақ МЖƏ жобасының ағымдағы мəртебесі қамтылған əрбір 
МЖƏ жобасы жөніндегі қысқаша ақпарат қоса беріледі.

Ерекше маңызы бар МЖƏ жобалары бойынша, қажет болған жағдайда, осындай 
жобалардың іске асырылуына жеке бағалау жүргізіледі.

187. МЖƏ жобаларының іске асырылуын бағалау нəтижелерін МЖƏ-ні дамыту орталығы 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға жібереді.

188. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган МЖƏ дамыту орталығының 
есебі деректерді Тізілімге енгізу үшін мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органға 
түскен сəттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, МЖƏ жобаларының іске 
асырылуын бағалау нəтижелерін коммуналдық меншікке жататын МЖƏ объектілері бойынша 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органдарына, мемлекеттік əріптеске жəне жекеше əріптеске жолдайды.

 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру 
қағидаларына 1-қосымша 

Нысан
МЖƏ* жобалары бойынша ақпарат 

____________ (ЖАО/ОМО)**
 ___________ жағдай бойынша (ақпаратты берудің есепті күні көрсетіледі)
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Ескертпе:
* МЖƏ – мемлекеттік-жекешелік əріптестік. 
** ЖАО – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергiлiктi 

атқарушы органы;
ОМО – орталық мемлекеттік орган.
Ақпарат Microsoft Offi ce Excel форматында беріледі, Times New Roman шрифті, мөлшері 

– 14.
Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

«МЖƏ жобасының экономика саласы (аясы)» бағанында мынадай экономика салаларының 
(аяларының) біреуі көрсетіледі: тұрғын үй құрылысы; денсаулық сақтау; инфрақұрылым; 
мəдениет; білім; қоғамдық тəртіпті қорғау; қоршаған ортаны қорғау; жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары; ауыл шаруашылығы; əлеуметтік сала; құрылыс; көлік жəне логистика; 
туризм; дене шынықтыру жəне спорт; энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық.

«МЖƏ жобасының деңгейі» бағанында МЖƏ жобасының республикалық немесе жергілікті 
деңгейі көрсетіледі.

«Жекеше əріптесті айқындау тəсілі» бағанында конкурс (оңайлатылған, бір кезеңдік, екі 
кезеңдік, жабық) не тікелей келіссөздер көрсетіледі.

«Мемлекеттік əріптестің қатысу нысандары, мемлекеттік қолдау шаралары, шығындарды 
өтеу жəне кіріс алу көздері» бағанында мемлекеттік əріптестің қатысу нысандары, көрсетілетін 
мемлекеттік қолдау шаралары жəне шығындарды өтеу жəне кірістерді алу көздері бойынша 
мерзімдері, сомалары мың теңгемен, жылдармен көрсетіледі.

«Жобаның қуаты» бағанында бар болған жағдайда МЖƏ объектісі өнімділігінің ең көп 
заттай, өлшеудің құндық бірлігі, оның ішінде белгілі бір уақыт кезеңіне жататын (ауысым, 
тəулік, ай, тоқсан, жыл) көрсетіледі. Мысалы: ауысымда 500 қабылдауға арналған емхана, 
320 орындық балабақша. 

«Мемлекеттік əріптес» бағанында мемлекеттік əріптес, сондай-ақ мемлекеттік əріптес 
тарапынан жауапты тұлғалардың (тегі, аты, əкесінің аты), байланыстары көрсетіледі.

«Жекеше əріптес» бағанында жекеше əріптес, сондай-ақ жекеше əріптес тарапынан 
жауапты тұлғалардың (тегі, аты, əкесінің аты), байланыстары (жасалған МЖƏ шарттары 
бойынша) көрсетіледі.

«Жобаның мəртебесі» бағанында мынадай мəртебелердің бірі көрсетіледі: іске асырылуға 
жоспарланған не конкурс жарияланған не шарт жасалған. Шарт жасалған жағдайда МЖƏ 
шартының жасалған күні көрсетіледі.

«Интернет-сілтеме» бағанында жоспарланған, іске асырылған МЖƏ жобасы туралы 
ақпаратты қамтитын интернет-ресурсқа қолданыстағы гиперсілтеме көрсетіледі.

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру 
қағидаларына 2-қосымша 

Ақпараттық парақтың құрылымы
Атауы Толтыру үшін ұсынымдар 
1. Жобаның паспорты (жалпы мəліметтер) 
Жобаның атауы жобаның толық атауы көрсетіледі 
Мемлекеттік əріптес мемлекеттік əріптестің толық атауы көрсетіледі
Жобаның қысқаша сипаты жобаның мəні, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік (бұдан əрі – МЖƏ) жобасын техникалық 
күрделі жəне (немесе) бірегей жобаларға жатқызу 
көрсетіледі 

Жобаны іске асыру саласы 
(аясы) 

экономиканың саласы (аясы) көрсетіледі 

Іске асыру орны жобаны іске асыру орны (мекенжайы не орналасқан 
жеріне қойылатын талаптар не сипаты) 

Іске асырудың мерзімдері мен 
кезеңдері 

жобаны іске асырудың мерзімдері мен кезеңдері 
көрсетіледі 

Жобаның құны жобаның құны көрсетіледі 
Жобаның ретроспективасы жобамен байланысты бұрын іске асырылған жұмыстар 

көрсетіледі 
Жобаның мақсаттары мен 
міндеттері 

жобаның мақсаттары мен міндеттері көрсетіледі 

Жекеше əріптесті айқындаудың 
болжамды тəсілі 

Заңның 31-бабына сəйкес жекеше əріптесті айқындау 
тəсілі көрсетіледі 

Жобаның нəтижесі жобаның түпкілікті нəтижесі жəне күтілетін əлеуметтік-
экономикалық əсері көрсетіледі 

Байланыс деректері МЖƏ жобасының тұжырымдамасын əзірлеуші өкілінің 
тегі, аты, əкесінің аты (егер болса), лауазымы, байланыс 
телефоны мен электрондық поштасының мекенжайы 
(мекенжайлары) көрсетіледі 

2. Кіріспе 
Жобаны іске асыру қажеттігінің 
негіздемесі 

1) мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарына сəйкестігі;
2) МЖƏ жобасын əлеуетті жекеше əріптестер тарапынан 
іске асыруға қызығушылықтың болуы туралы ақпарат 
көрсетіледі.

Ұқсас жобаларды іске асыру 
тəжірибесі 

экономиканың осы саласында (аясында) ұқсас МЖƏ 
жобаларын іске асырудың халықаралық жəне/немесе 
қазақстандық оң тəжірибесі көрсетіледі

МЖƏ объектісі жəне МЖƏ 
объектісі құрамына кірмейтін 
өзге де мүлік туралы ақпарат 

1) МЖƏ объектісі МЖƏ объектісі құрамына кірмейтін 
жəне МЖƏ жобасында қолданылатын бірақ өзге де 
мүліктің құқықтық мəртебесі (меншік, теңгерімді ұстаушы, 
шектеулер жəне ауыртпалықтар);
2) жобаны іске асыру барысында жəне оны іске 
асырудан кейін жоба қатысушыларының əрқайсының 
мүліктік құқықтарының көлемі. МЖƏ объектісін 
реконструкциялау немесе дамыту кезінде оның 
ретроспективасы (объектіні пайдалануға беру күні, 
реконструкциялау бойынша жүргізілген жұмыстар жəне 
осы объектімен байланысты басқа да мəліметтер) 
қоса беріледі. Жоспарланған МЖƏ жобасының 
археологиялық жəне басқа да мемлекеттің ерекше 
қорғауындағы объектілер мəселелерін қозғаған 
жағдайда, аталған объектілердің жай-күйі туралы, 
сондай-ақ оларға МЖƏ жобасының əсері туралы 
мəліметтер келтіріледі. 

МЖƏ жобасының табиғи 
монополиялар салаларына 
тиесілігі 

негізгі қаражатты қайта бағалау, соңғы күнтізбелік үш 
жылда іске асырылған инвестициялық бағдарламалар, 
табиғи монополиялар субъектісі қызметінің техникалық 
сараптамасы, объектілердің техникалық жай-күйін 
куəландыру жəне басқа мəліметтер туралы ақпаратты 
қоса алғанда, МЖƏ-ға берілетін табиғи монополиялар 
субъектісінің мүліктік кешені туралы ақпарат көрсетіледі

 3. Институционалдық бөлім 1) тараптардың өзара іс-қимыл жасау тетіктері, 
МЖƏ жобасының əрбір тарапының, оның ішінде 
инвестициялық жəне инвестициядан кейінгі кезеңде 
(тараптар арасындағы өзара іс-қимыл схемасын қоса 
бергенде) үшінші тұлғалардың жауапкершілігі туралы 
ақпарат көрсетіледі;
2) МЖƏ жобасы шеңберінде қызметтің болжамды 
түрлері, сондай-ақ МЖƏ-ға берілуі жоспарланбаған 
қызметтер түрлері туралы ақпарат көрсетіледі

4. Маркетингтік бөлім экономиканың (өңірдің) саласындағы (аясындағы) 
мəселелердің сипаты, оның ішінде МЖƏ жобасын 
іске асыру нəтижесінде түзілетін өнімге (тауарларға/
көрсетілетін қызметтерге) сұраныстың қазіргі кездегі 
жəне болжамды (МЖƏ жобасын іске асыру кезеңінде) 
конъюнктурасын талдау; SWOT-талдау Strengths (күшті 
жақтар), Weaknesses (осал жақтар), Opportunities 
(мүмкіндіктер), Threats (қауіптер) – МЖƏ жобасын 
іске асыру шеңберінде болжанатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мүмкіндіктерін 
жəне қауіптерін, əлеуетті күшті жəне осал жақтарын 
айқындау жəне бағалау) көрсетіледі. Пайдаланылған 
ақпарат көздері жəне өткізілген маркентингтік зерттеу 
бойынша есепті қоса бере отырып, маркетингтік 
зерттеулерді жүргізу əдістемесі міндетті түрде 
көрсетіледі.

5. Қаржылық бөлім 1) МЖƏ жобасы шеңберінде салуға жоспарланған 
инвестициялар көлемі, оның ішінде есептеулермен 
расталған МЖƏ объектісі құрылысының болжамды құны;
2) тарифтердің (бағалардың, алымдар 
мөлшерлемелерінің) елдегі, өңірдегі əлеуметтік-
экономикалық жағдайға ықпалы туралы есептеулер 
мен мəліметтер негіздемелерін қоса бере отырып, 
көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға), 
оның ішінде табиғи монополиялар саласына жататын 
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) 
алдын ала есептеу;
3) мемлекеттік қолдау шараларын, жекеше əріптестің 
шығындарын өтеу жəне кірістерін алу көздерін, оның 
ішінде оларды ұсынудың түрлері, көлемдері, мерзімдері 
жəне шарттарын ұсыну қажеттілігі мен мүмкіндігін талдау 
нəтижелері;
4) МЖƏ жобасының болжамды түпкілікті нəтижесі 
(тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің 
түрі жəне көлемі), сондай-ақ жекеше əріптестің алдын 
ала есептеулер түріндегі негіздемесі бар кірістердің 
болжамды келтірілген таза құны жəне кірістіліктің ішкі 
нормасы;
5) егер мыналарды қамтитын: ұсынылатын реттеліп 
көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) 
жоспарлы жəне нақты көлемі туралы ақпаратты;
көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) түрлері 
бөлінісінде қолданыстағы тарифтер мен тарифтік 
сметалар туралы ақпаратты;
болған жағдайда, реттелмей көрсетілетін қызметтердің 
(тауарлардың, жұмыстардың) көрсетілетін түрлері мен 
көлемдері туралы ақпаратты;
қаржылық есептілікті;
тарифте ескерілетін қолданылатын амортизациялау 
əдістері туралы ақпаратты;
бұрын іске асырылған инвестициялық бағдарламаны 
(жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен 
өлшемдері туралы ақпаратты;
бұрын іске асырылған инвестициялық бағдарламаларда 
нақты орындалу көрсеткіштерін инвестициялық 
бағдарламаларда бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 
туралы ақпаратты;
болған жағдайда, қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің 
бекітілген инвестициялық бағдарламалардағы 
көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіруді; болған 
жағдайда, субъектінің реттеліп көрсетілетін қызметтерін 
(тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың 
дебиторлық берешектерінің деңгейін жəне кредиторлық 
берешекті төлеуді төмендету бойынша кешенді іс-
шараларды;
болған жағдайда, нормативтік шығындарды азайту 
жəне (немесе) нормативтен тыс шығындарды жою 
бойынша іс-шаралар жоспарын қамтитын жұмыс істеп 
тұрған объектілерді жаңғырту немесе реконструкциялау 
жоспарланған жағдайда, соңғы үш жылда жұмыс 
істеп тұрған табиғи монополиялар субъектісі туралы 
ақпаратты көрсетеді.
Жобаны іске асырудың қаржы-экономикалық модельдері 
формулалар мен қабылданған жорамалдарды көрсете 
отырып жасалады. 

6. Əлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

Құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын 
жобалар үшін көрсетіледі:
1) саладағы (өңірдегі) жəне Қазақстан 
Республикасындағы қазіргі əлеуметтік-экономикалық 
жағдайды жəне оның МЖƏ жобасы ескерілместен 
жəне МЖƏ жобасын іске асырған жағдайда даму 
перспективаларын талдау;
2) МЖƏ жобасы бойынша пайдалар мен шығындарды 
талдау;
3) ағымдағы бағалар мен өткен жылдың салыстырмалы 
бағаларындағы тікелей, жанама жəне жиынтық 
макроэкономикалық əсердің есебі;
4) таза қоғамдық пайда, экономикалық таза келтірілген 
табыстың (Economic net present value – ENPV), 
табыстылықтың экономикалық ішкі нормасының 
(Economic Internal Rate of Return – EIRR) көрсеткіштерін 
есептеу;
5) МЖƏ жобасын іске асырудың аралас салалардың 
(көрші өңірлерді дамытуды қосқанда) дамуына əсерін 
талдау;
6) МЖƏ жобасының Қазақстан Республикасының 
экспорттық əлеуетінің өсуіне жəне импортты 
алмастыруына, инновациялардың дамуына əсерін 
талдау көрсетіледі.
Болжамды құны төрт миллион айлық есептік 
көрсеткіштен аспайтын жобалар үшін саладағы (өңірдегі) 
жəне Қазақстан Республикасындағы қазіргі əлеуметтік-
экономикалық ахуалды жəне оның МЖƏ жобасы есепке 
алынбаған жəне МЖƏ жобасын іске асырған жағдайдағы 
даму перспективаларын талдау көрсетіледі.

7. Техникалық-технологиялық 
бөлім 

1) болған жағдайда енгізілуі жоспарланған 
технологиялық инновациялар туралы мəліметтер;
2) əзірленген жобалау-сметалық құжаттамалары, үлгі 
жобалары, үлгі жобалық шешімдері жəне қайталап 
қолданылатын жобаларының бар-жоғы туралы 
мəліметтер;
3) МЖƏ жобасын іске асыру нəтижесінде құрылатын 
объектінің жоспарланған физикалық параметрлері мен 
техникалық сипаттамалары, оның ішінде жоспарланған 
өндірістік қуаты;
4) МЖƏ объектісін жобалаудың, салудың, құрудың, 
реконструкциялаудың, жаңғыртудың жəне пайдаланудың 
жоспарланған мерзімдері;
5) объектiнің орналасқан жері, жер учаскесінің 
(учаскелерінің) сипаттамасы туралы мəліметтер, сондай-
ақ қолданыстағы жəне/немесе жобаны іске асыруға 
қажетті инженерлік-көліктік инфрақұрылым (теміржол 
магистральдары, автокөлік жолдары, құбырлар, электр- 
жəне жылу жүйелері, су құбыры, газ құбыры жəне басқа 
инфрақұрылым) туралы ақпарат.

8. Тəуекелдерді бөлу жобаның əлеуетті қатысушылары арасында 
тəуекелдерді бөлудің талдауы, сондай-ақ:
1) коммерциялық тəуекелдерді бағалау;
2) əлеуметтік тəуекелдерді бағалау;
3) экономикалық тəуекелдерді бағалау;
4) техникалық тəуекелдерді бағалау;
5) қаржылық тəуекелдерді бағалау;
6) жобаның ерекшелігіне байланысты өзге де 
тəуекелдерді бағалау көрсетіледі. 

9. Жоба бойынша тұжырымдар

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру 
қағидаларына 3-қосымша 

Əлеуетті жекеше əріптестердің өздерінің біліктілік талаптарына сəйкестігін растауы 
үшін ұсынатын құжаттар тізбесі:

1) есепшоттарында ақшаның болуын, əлеуетті жекеше əріптестің меншік құқығын жəне 
жылжитын жəне жылжымайтын мүліктің құнын растайтын құжаттардың түпнұсқалары немесе 
нотариат куəландырған көшірмелері; 

2) «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 28 ақпандағы Заңының 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-баптарына немесе халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес жасалған толық алдыңғы екі қаржы жылының 
қаржылық есептілігінің түпнұсқасы. Егер əлеуетті жекеше əріптес қызметін екі жылдан аз 
жүзеге асырса, қаржылық есептілік оның мемлекеттік тіркеуден өту сəтінен басталған кезеңге 
ұсынылады. Еншілес ұйымдары бар ұйымдар негізгі ұйым қызметі жөніндегі қаржылық 
есептілікке қосымша «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы Заңының 17-бабына немесе халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды 
жəне ұсынады. Аса маңызды МЖƏ жобаларына қатысты, егер əлеуетті жекеше əріптес МЖƏ 
жобасын іске асыру мақсатында жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар құрған жаңа заңды тұлға 
болып табылса, онда мұндай құжаттарды осындай əлеуетті жекеше əріптестің құрылтайшысы 
болып табылатын жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар ұсынуы тиіс; 

3) əлеуетті жекеше əріптестің бірінші басшысының немесе уəкілетті өкілінің қолы қойылған 
жəне əлеуетті жекеше əріптестің мөрімен куəландырылған соңғы есеп беру күніне (соңғы қаржы 
жылындағы) «Негізгі құралдар» бухгалтерлік балансының баптарының таратылып жазылуы; 

4) əлеуетті жекеше əріптестің бірінші басшысының немесе уəкілетті өкілінің қолы қойылған 
жəне əлеуетті жекеше əріптестің мөрімен куəландырылған, олардың қалыптасқан күні мен 
болжамды өтеу мерзімі, сондай-ақ берешектің мақсаты (не үшін берешек пайда болды), 
оларды құнсыздандыру бойынша есептелген резервтердің сомасы көрсетілген соңғы есеп 
беру күніне (соңғы қаржы жылындағы) дебиторлық жəне кредиторлық берешектің таратылып 
жазылуы. Банктік қарыздар болған жағдайда банктік қарыздар шарттарының көшірмелерін 
негізгі борышты жəне пайыздарды өтеу кестелерімен қоса беру қажет; 

5) əлеуетті жекеше əріптестің төлем қабілеттілігі, оның таратылуға жатпайтыны, мүлкіне 
тыйым салынбағаны, оның қаржылық-шаруашылық қызметі тоқтатылмағаны, əлеуетті жекеше 
əріптестің жасалған МЖƏ шарттары бойынша оның міндеттемелерді орындамағаны немесе 
тиісінше орындамағаны үшін соңғы үш жыл ішінде заңды күшіне енген сот шешімі негізінде 
жауапкершілікке тартылмағаны туралы кепілхат; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде міндетті түрде аудит өткізу 
белгіленген заңды тұлғалар сондай-ақ соңғы қаржы жылы үшін аудиторлық есепті ұсынады; 

7) заңды тұлға қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайларды 
қоспағанда, заңды тұлға нотариат куəландырған жарғысының көшірмесін ұсынады. Қазақстан 
Республикасының резиденті еместер мемлекеттік жəне (немесе) орыс тілдеріне аударылған 
сауда тізілімінен нотариат куəландырған заңдастырылған үзіндіні ұсынады; 

8) тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама; 
9) кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға тиісті мемлекеттік орган берген заңды 

тұлға құрмай кəсіпкерлікпен айналысуға құқық беретін құжаттың нотариат куəландырған 
көшірмесін, жеке сəйкестендіру нөмірін көрсете отырып нотариат куəландырған жеке бас 
куəлігінің (төлқұжат) көшірмесін ұсынады; 

10) əлеуетті жекеше əріптеске қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қолы 
мен мөрі қойылған, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен 
бекітілген екінші деңгейдегі банктердегі жəне ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің 
үлгі шот жоспарына сəйкес банк немесе банк филиалы алдындағы əлеуетті жекеше əріптес 
міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдында үш айдан астам 
мерзімі өткен берешегі жоқ екендігі туралы анықтамасының түпнұсқасы. Егер əлеуетті жекеше 
əріптес бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің 
клиенті болып табылса, аталған анықтама осындай банктердің əрқайсысынан ұсынылады.

«Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру 
туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 29-бабына сəйкес 
кредиттік бюро беретін кредиттік есепті ұсынуға рұқсат етіледі.

Банк анықтамасы (немесе кредиттік есеп) берілгеніне конкурсты ұйымдастырушыға 
құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы екі айдан артық уақыт өтпеуге тиіс.

Конкурсқа жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың бірлестіктері қарапайым серіктестік 
нысанында қатысқан жағдайда оның қатысушылары өздерінің біліктілік талаптарына сəйкестігін 
растау үшін осы Қағидаларда белгіленген құжаттардан басқа мынадай құжаттарды қоса 
ұсынулары қажет:

бірлескен қызмет туралы келісімшарттың нотариат куəландырған көшірмесі;
қарапайым серіктестік мүшелері арасындағы жасалған ортақ жауапкершілік туралы 

шартының нотариат куəландырған көшірмесі;
конкурс шеңберінде қарапайым серіктестік атынан келіссөздерді жəне басқа да іс-

шараларды жүзеге асыруға шығатын оның өкіліне арналған сенімхаттың нотариат куəландырған 
көшірмесі.

Біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын басқа да құжаттарды əлеуетті жекеше 
əріптестер өз қалауы бойынша ұсынады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес əлеуетті жекеше əріптес біліктілік талаптарына 
сəйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденттері ұсынатын құжаттарды 
немесе конкурстық құжаттаманың тілдеріне аударылған нотариат куəландырған аудармамен 
Қазақстан Республикасының резиденті емес əлеуетті жекеше əріптес біліктілігі туралы ұқсас 
мəліметтерді қамтитын құжаттарды, сондай ақ резиденттіктің апостиль қойылған сертификаты 
(егер халықаралық шартпен өзгеше көзделмесе) ұсынады.

МЖƏ объектісі ақпараттық ресурстар жəне (немесе) ақпараттық жүйелер болған жағдайда, 
əлеуетті жекеше əріптес ақпараттық ресурстарға жəне (немесе) ақпараттық жүйелерге меншік 
жəне (немесе) ие болу құқығы туралы құжаттарды ұсынады.

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру 
қағидаларына 4-қосымша 

Техникалық тапсырманы жасауға нұсқаулық
1. Техникалық тапсырма МЖƏ жобасының тұжырымдамасы негізінде, осы Нұсқаулыққа 

сəйкес екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып, жекеше əріптесті айқындау жөніндегі 
конкурстың бірінші кезеңінде əлеуетті жекеше əріптестердің техникалық ұсыныстарды əзірлеуі 
үшін жасалады.

Техникалық тапсырмаға уəкілетті тұлғаның бірінші басшысы немесе оны алмастыратын 
тұлға не ол уəкілеттік берген тұлға қол қояды.

2. Техникалық тапсырмада мыналар көрсетіледі:
Мемлекеттік-жекешелік əріптестік (бұдан əрі - МЖƏ) жобасының мақсаты;
МЖƏ объектісінің сипаты;
əлеуетті жекеше əріптестердің техникалық ұсыныстарды беру талаптары мен нысаны;
техникалық ұсыныстарды əзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының ұлттық жəне үкіметтік 

емес стандарттарын қолдану туралы талап (бар болған жағдайда);
техникалық ұсыныстарды беру мерзімі;
МЖƏ жобасын іске асырумен байланысты өзге де талаптар.
3. Қажет болған жағдайда техникалық тапсырма мыналарды:
МЖƏ жобасы шығындарының алдын ала мөлшерлерін айқындау жөніндегі талап (МЖƏ 

объектісін құру, оны пайдалану жəне басқалары); 
МЖƏ жобасын іске асырумен байланысты тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге 

қойылатын талаптар;
əлеуетті жекеше əріптестердің біліктілігіне жəне тəжірибесіне талаптар;
МЖƏ жобасын іске асырумен байланысты өзге де қойылатын талаптарды қамтиды.
4. МЖƏ жобасының ерекшелігіне байланысты техникалық тапсырма техникалық реттеу, 

мемлекеттік құрылыс нормалары жəне қағидалары саласындағы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында бекітілген талаптарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасындағы 
өзге де талаптарға қайшы келмеуі тиіс.

5. Техникалық тапсырманы əзірлеу үшін уəкілетті орган қажет болған жағдайда сараптама 
комиссиясын құрады не сарапшыны тартады. 

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру 
қағидаларына 5-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасына бизнес-жоспардың құрылымы
Атауы Толтыру үшін ұсынымдар

Жоба түйіні
1. Жоба сипаттамасы

1.1. Жобаның мақсаттары 
мен міндеттері

жобаның толық атауы, мақсаттары мен міндеттері, жобаның 
мəні көрсетіледі

1.2. Іске асыру орны жобаны іске асыру орны көрсетіледі
1.3. Жобаның құны жəне 
қаржыландыру көздері

жобаның құны жəне қаржыландыру көздері көрсетіледі

1.4. Іске асыру мерзімдері 
мен кезеңдері

жобаны іске асыру мерзімдері мен кезеңдері көрсетіледі

1.5. Жобаның нəтижесі жобаның түпкілікті нəтижесі көрсетіледі
2. Жоба бастамашысының сипаттамасы

2.1. Жоба бастамашысы Мемлекеттік-жекешелік əріптестік (бұдан əрі - МЖƏ) 
жобасына бастамашылық жасаған тұлғаның атауы, МЖƏ 
жобасына бизнес-жоспарды əзірлеуші өкілінің тегі, аты, 
əкесінің аты (егер болса), лауазымы, байланыс телефоны 
мен электрондық почтасының мекенжайы (мекенжайлары);
заңды тұлғаның даму тарихы, құрылтайшылар туралы (жаңа 
құрылған заңды тұлғалар бойынша) немесе концорсиумның 
əрбір қатысушысы туралы деректер (егер жобаға консорциум 
бастамашы болса), МЖƏ жобасына бизнес-жоспарды 
əзірлеу кезіндегі заңды тұлғаның ахуалы көрсетіледі.

2.2. Ұқсас жобаларды іске 
асыру тəжірибесі

МЖƏ жобасына бастамашылық жасаған тұлғаның 
экономиканың осы саласында (аясында) ұқсас МЖƏ 
жобаларын іске асырудың халықаралық жəне/немесе 
қазақстандық оң тəжірибесі көрсетіледі

2.3. МЖƏ объектісі жəне 
МЖƏ объектісі құрамына 
кірмейтін өзге де мүлік 
туралы ақпарат

1) «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңының 44 бабын қолдану негіздемесі 
(меншік құқығындағы немесе ұзақ мерзімді жалға алынған 
объектіге немесе əлеуетті жекеше əріптеске тиесілі 
зияткерлік шығармашылық қызмет нəтижелеріне айрықша 
құқықтарға құқық белгілеуші құжаттар); 
2) МЖƏ объектісі жəне МЖƏ объектісі құрамына кірмейтін, 
бірақ МЖƏ жобасында қолданылатын өзге де мүліктің 
құқықтық мəртебесі (меншік, теңгерімді ұстаушы, шектеулер 
жəне ауыртпалықтар.
МЖƏ объектісін реконструкциялау немесе дамыту кезінде 
оның ретроспективасы (объектіні пайдалануға беру күні, 
реконструкциялау бойынша жүргізілген жұмыстар жəне осы 
объектімен байланысты басқа да мəліметтер) қоса беріледі.
Жоспарланған МЖƏ жобасының археологиялық жəне 
басқа да мемлекеттің ерекше қорғауындағы объектілер 
мəселелерін қозғаған жағдайда, аталған объектілердің жай-
күйі туралы, сондай-ақ оларға МЖƏ жобасының əсері туралы 
мəліметтер келтіріледі.

3. Маркетингтік бөлім 3.1. Ұсынылатын қызметтер түрі
3.2. Нарық сипаттамасы жəне оның даму келешегі:
- тұтынушыларды зерттеу: өнімге (қызметке) талаптар жəне 
оларды қанағаттандыру мүмкіншіліктері;
- бəсекелестерді зерттеу жəне сипаттау;
3.3. SWOT талдау (МЖƏ жобасын іске асыру шеңберінде 
болжанатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің мүмкіндіктерін жəне қауіптерін, əлеуетті күшті 
жəне осал жақтарын айқындау жəне бағалау);
3.4. Тауарларды (қызметтерді) өндірушілер – табиғи 
монополиялар субъектілері үшін баға белгілеу стратегиясы 
келтіріледі.

4. Ұйымдастырушылық 
жоспар

4.1. Осы жобаға қатысты құқықтық күші бар заңнамалық, 
нормативтік жəне өзге де құжаттар;
4.2. Жобаны іске асыру кестесі;
 4.3. Инвестициялық жəне инвестициядан кейінгі кезеңде 
тараптардың өзара іс-қимыл тетіктері, МЖƏ жобасының 
əрбір тарапының, оның ішінде (тараптар арасындағы өзара 
іс-қимыл схемасын қоса бергенде) үшінші тұлғалардың 
жауапкершілігі туралы ақпарат.

5. Өндірістік бөлім 5.1. Кəсіпорынның географиялық жағдайы, көлік жолдары, 
коммуникациялардың болуы (соның ішінде қолданыста бар 
жəне/немесе жобаны іске асыруға қажетті инженерлік-көліктік 
инфрақұрылым туралы ақпарат (теміржол магистральдары, 
автомобиль жолдары, құбыр, электр жəне жылу желілері, су 
құбырлары, газ құбырлары жəне басқа инфрақұрылым);
5.2. Əзірленген жобалау-сметалық құжаттамалардың, 
үлгі жобалардың, үлгі жобалық шешімдер мен қайталап 
қолданылатын жобалардың бар болуы туралы мəліметтер; 
5.3. Технологиясы (соның ішінде енгізуі жоспарланатын 
технологиялық инновациялар туралы мəліметтер, олар 
болған жағдайда) жəне жабдықтардың сипаттамалары;
5.4. Алаңдарға қажеттілік (МЖƏ жобасын іскес асыру 
нəтижесінде құрылатын объектінің жоспарланатын 
физикалық параметрлері мен техникалық сипаттамалары, 
оның ішінде жоспарланатын өндірістік қуаты);
5.5. Өндірістік персоналға қажеттілік (саны, мамандығы, 
біліктілігі); 
5.6. Өндіріс көлемі (жоба табиғи монополиялар салаларына 
тиесілі болған жағдайда, тауарларды, жұмыстарды жəне 
көрсетiлетiн қызметтердi өндiрудің өндірістік циклін, жылу 
жəне электр желілерін, газ бөлу жүйелерін, сондай-ақ сумен 
жабдықтау жəне кəріз жүйелерін дамыту сипаттамасы) 
көрсетіледі;
5.7. Айнымалы жəне тұрақты шығындар есебі келтіріледі.

6. Қаржылық бөлім 6.1. МЖƏ жобасы шеңберінде салуға жоспарланған 
инвестициялар көлемі;
6.2. Тарифтердің (бағалардың, алым мөлшерлемелерінің) 
елдегі, өңірдегі əлеуметтік-экономикалық жағдайға ықпалы 
туралы есептеулер мен мəліметтер негіздемелерін қоса бере 
отырып, көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға), 
оның ішінде табиғи монополиялар саласына жататын 
тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) алдын 
ала есептеу;
6.3. Сұралынатын мемлекеттік қолдау шаралары, жекеше 
əріптестің шығындарын өтеу жəне кірістерін алу көздері, 
оның ішінде олардың түрлері, көлемдері, мерзімдері жəне 
ұсыну шарттары;
6.3. Кіріс жəне шығыстар туралы есеп болжамы;
6.4. Ақша қозғалысы жайлы есеп болжамы келтіріледі.
Осы МЖƏ жобасына бизнес-жоспармен қарастырылған 
ақпаратты растайтын жəне ашып көрсететін қаржылық-
экономикалық үлгілері, кестелер жəне өзге де материалдар 
қоса беріледі. 

7. Жоба тиімділігін 
бағалау

7.1. Қаржылық бағалаудың жай əдістерінің көмегімен жобаны 
талдау (өзін-өзі ақтауы, табыстылығы);
7.2. Жобаны дисконттау əдістерінің көмегімен талдау (таза 
келтірінді құн NPV– Net present value, ішкі табыстық мөлшері 
IRR - internal rate of return);
7.3. Зиянсыздығын талдау;
7.4. Жобаның сезімталдығын талдау;
7.5. Əлеуметтік-экономикалық əсері келтіріледі.

8. Тəуекелдер жəне 
тəуекелдерді төмендететін 
факторлар 

жобаның əлеуетті қатысушылары арасында тəуекелдерді 
бөлудің талдауы, соның ішінде:
1) коммерциялық тəуекелдерді;
2) əлеуметтік тəуекелдерді;
3) экономикалық тəуекелдерді;
4) техникалық тəуекелдерді;
5) қаржылық тəуекелдерді;
6) экологиялық тəуекелдерді;
7) жобаның ерекшелігіне байланысты өзге де тəуекелдерді 
бағалау жəне реттеу шаралары көрсетіледі.

Қосымшалар Осы МЖƏ жобасына бизнес-жоспармен қарастырылған 
ақпаратты растайтын жəне ашып көрсететін материалдар 
қоса беріледі. 

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру 
қағидаларына 6-қосымша

Нысан
Мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы

барлық мəмілелер туралы есебі 
Р/с
№

Мəміле түрі 
(қосымша 

жалдау, кепіл, 
жақсартулар 

жүргізу, иеліктен 
шығару)

Мəміле деректемелері Мəміле 
нысанасы болып 

табылатын 
мемлекеттік 
мүліктің 

сипаттамасы 
мен құны

шарттың 
нөмірі 
мен күні

мəміле 
тараптары

мəмілені 
орындау 
мерзім-
дері

мəміледе 
көзделген 
төлемдерді 

төлеу шарттары 
немесе енгізу 

тəртібі

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру 
қағидаларына 7-қосымша

Нысан
Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасын іске
асыруды мониторингілеу бойынша ақпарат 

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік (бұдан əрі – МЖƏ) жобасының атауы
МЖƏ жүзеге асыру тəсілі, «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңының 7-бабына сəйкес МЖƏ шартының 
түрі
Шарттың нысанасы
Мемлекеттік əріптес
Жекеше əріптес
Инвестициялық шығындардың өтемақысы, мың теңге, барлығы
Операциялық шығындардың өтемақысы, мың теңге, барлығы
Басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, мың теңге, барлығы
Жалдау төлемақысы, мың теңге, барлығы
Қолжетімділік үшін төлемақы, мың теңге, барлығы
«Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 27-бабының 2-тармағына сəйкес мемлекеттік қолдау шаралары
Жобаны басқару жөніндегі топтың болуы 

Тексеру оқиғалары
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Шартқа қол қою (қол қою 
күні, шарттың нөмірі)

күні

Шартты қазынашылық 
органдарында тіркеу (тіркеу 
күні, шарттың тіркеу нөмірі)

күні

Шарттың күшіне енуі күні
Жер учаскесін беру 
(куəліктің нөмірі жəне күні)

күні

Құрылысқа рұқсат беру, өзге 
де рұқсаттамалар (құжаттың 
түрі мен күні)

күні

Қаржылық жабылуы: жобаны 
қаржылық ресурстармен 
қамтамасыз ету (кредиттік 
шарттың күні, нөмірі)

күні

(Жалғасы. Басы 24-27-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


