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(Жалғасы 18-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 27 наурыз              №23/қе               Астана қаласы 

Қауіпсіздік сертификатын беру және қолдану 
қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» Қазақстан Республика-
сының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңы 13-бабының 21-7) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қауіпсіздік сертификатын беру жəне қолдану қағидалары бекітілсін.
2. Күші жойылды деп танылсын: 
1) «Қауіпсіздік сертификатын беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1240 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді м емлекеттік тіркеу тізілімінде № 12766 болып тіркелген, 2016 
жылғы 19 қаңтарда «Əдiлет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2) «Қауіпсіздік сертификатын қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1241 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12794 болып тіркелген, 2016 
жылғы 26 қаңтарда «Əдiлет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

 3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-қызметі (Қоңқашев Ш.Р.):
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақс тан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің  Төрағасы К.МƏСІМОВ

КЕЛІСІЛГЕН   КЕЛІСІЛГЕН
Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрі   министрі
________________ Д. Абаев  _________________ Б. Атамқұлов
2018 жылғы 30 наурыз  2018 жылғы 28 наурыз 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті
Төрағасының 2018 жылғы 27 наурыздағы  №23/қе бұйрығымен  бекітілген

Қауіпсіздік сертификатын беру жəне қолдану қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы қауіпсіздік сертификатын беру жəне қолдану қағидалары (бұдан əрі - Қағида-

лар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңы 13-бабының 21-7) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне қауіпсіздік сертификатын беру жəне қолдану тəртібін айқындайды. 

2. Қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) қауіпсіздік сертификаты – шифрлауды қолдайтын хаттамаларды қамтитын трафикті 

өткізу үшін қолданылатын электрондық цифрлық символдардың жиынтығы;
2) интернет-ресурс – аппараттық-бағдарламалық кешенде орналастырылатын, бірегей 

желілік адресі жəне (немесе) доменді каты бар жəне Интернетте жұмыс істейтін, мəтіндік, 
графикалық, аудиокөрінімді немесе өзге де түрде бейнеленетін электрондық ақпараттық ресурс;

3) байланыс операторы – Қазақстан Республикасы аумағында тіркелген байланыс 
қызметтерiн көрсететін жəне (немесе) байланыс желілерін пайдаланатын жеке немесе 
заңды тұлға;

4) трафикті өткізу – байланыс қызметтерін (телекоммуникация желілерін) пайдаланушылар 
арасында жалғанымды орнату жəне ақпарат беру процесін жүзеге асыру;

5) абонент – байланыс қызметтерін көрсетуге шарт жасалған жеке немесе заңды тұлға.
2-тарау. Қауіпсіздік сертификатын беру тəртібі

3. Қауіпсіздік сертификатын беру байланыс операторының ұлттық қауіпсіздік органдарына 
(бұдан əрі – ҰҚО) Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша қауіпсіздік сертифи-
катын беруге өтініші негізінде жүргізіледі.

4. Қауіпсіздік сертификатын беру байланыс операторының электрондық ақпаратты 
тасығышына жазу (қайта жазу мүмкіндігінсіз) арқылы 10 күн жұмыс күні ішінде жүргізіледі 
жəне Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша ҰҚО анықтамасымен расталады.

5. Қауіпсіздік сертификатының жазылуы бар электрондық ақпаратты тасығыш берілген 
жəне қайтарып алынған қауіпісіздік сертификаттарының Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша есеп журналында тіркеледі жəне ҰҚО жүргізеді.

6. Қауіпсіздік сертификатының жарамдылық мерзімі ол берілген сəттен бастап 10 жыл-
ды құрайды.

7. Байланыс операторы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін 
күнтізбелік 30 күн бұрын жаңа қауіпсіздік сертификатын беру үшін ҰҚО жүгінеді.

3-тарау. Қауіпсіздік сертификатын қолдану тəртібі
8. Қауіпсіздік сертификатын пайдалануды байланыс операторлары күшіне енген сот 

шешімімен немесе Қазақстан Республик асының заңдарымен рұқсат етілмеген ақпаратты теле-
коммуникация желісі бойынша таратуды шектеу мақсатында жүзег е асырады.

9. Байланыс операторлары трафикті  өткізуді Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 
шілдедегі «Байланыс туралы» № 567 Заңының 26-бабы 3-1-тармағының 4)-тармақшасына 
сəйкес қауіпсіздік сертификатын қолдана отырып, шифрлауды қолдайтын хаттамаларды 
пайдалану арқылы жүзеге асырады.

10. Байланыс операторлары байланыс қызметтерін көрсетуге шарттар жасалған абонент-
терді сервистерге немесе ресурстарға қолжетімділікті ұсынуды өзгерту туралы хабарлан-
дырады.

11. Байланыс операторлары байланыс қызметтерін көрсетуге шарттар жасалған өздерінің 
абоненттеріне қауіпсіздік сертификатын таратуды қамтамасыз етеді.

Қауіпсіздік сертификатының байланыс операторларымен қолданылуына ҰҚО мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады.

12. Байланыс операторы өзінің ресми интернет-ресурсына шифрлауды пайдаланатын 
интернет-ресурстарға қолжетімділік ұсыну шарттары туралы ақпаратты, сондай-ақ қауіпсіздік 
сертификаты мен оны Интернетке қолжетімділігі бар техникалық құралдарына орнату жөніндегі 
нұсқаулықты орналастырады. 

13. Қауіпсіздік сертификатын қолданған кезде байланыс операторлары оны қолданудың 
ұйымдастырушылық жəне техникалық шарттары туралы ақпараттың құпиялылығын 
қамтамасыз етеді. 

Қауіпсіздік сертификатын беру жəне қолдану қағидаларына 1-қосымша
Нысан

Қауіпсіздік сертификатын беруге өтініш
________________________________________________________________________
    (жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы)
________________________________________________________________

байланыс операторының жеке сəйкестендіру нөмірі жəне бизнес - 
сəйкестендіру нөмірі

атынан 
_________________________________________________________________________
Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болса)
_________________________________________________________________________
лауазымының атауы
 негізінде əрекет ететін ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефон: жұмыс/ұялы

№ _________ электрондық ақпаратты тасығышқа (қайта жазу мүмкіндігінсіз) қауіпсіздік 
сертификатын беруді сұраймын.
Қолы: ____________
Күні: 20___жылғы «____» _____________
МО (бар болса)

Қауіпсіздік сертификатын беру жəне қолдану қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Қауіпсіздік сертификатын беру туралы

 анықтама
Осымен, _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы, 
тұрғылықты жері жəне заңды мекенжайы, телефоны)

________________________________________________________________________
тіркеу нөмірі

 ________________________________________________________________________
байланыс операторы жеке тұлғасының жеке сəйкестендіру нөмірі немесе заңды 

тұлғаның бизнес - сəйкестендіру нөмірі 

қауіпсіздік сертификатының берілгені куəландырылады.

Сертификаттың жарамдылық мерзімі – берілген күнінен бастап 10 жыл.
Басшы _________ ________________________________________
  қолы           Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болса) 
Күні: 20___ жылғы «_____» _____________
МО (бар болса)
Алдым: ________________ _____________________________________
                       қолы                    Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болса)
Күні: 20___жылғы «_____» _____________

Қауіпсіздік сертификатын беру жəне қолдану қағидаларына 3-қосымша

Нысан 
Берілген жəне қайтарып алынған қауіпісіздік сертификаттарының

есеп журналы
№ Байланыс 

операторы
Жеке тұлғаның 
тегі, аты, əкесінің 
аты (бар болса) 
немесе заңды 
тұлғаның атауы

Өтініштің 
тіркеу 
нөмірі

Күні Электрондық 
тасығыштың 

нөмірі

Алу/ 
қайтарып 
алу туралы 
белгі (қолы)

Ескерту 
(қайтарып 

алу 
негізі)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 19 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16782 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 27 наурыз              №24/қе           Астана қаласы 

Қалааралық және халықаралық байланыс операторлары 
желілерін интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу 

қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» Қазақстан Республика-
сының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының 13-бабы 21-6) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары желілерін 
интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу қағидалары бекітілсін.

2. «Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары желілерін интернет-тра-
фикпен алмасу нүктесіне жалғау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушы 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 65 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13152 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 2 наурызда «Əдiлет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-қызметі (Қоңқашев Ш.Р.):
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық  қауіпсіздік 
комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің Төрағасы К.МƏСІМОВ

КЕЛІСІЛГЕН   КЕЛІСІЛГЕН
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрі    министрі
_________________ Д. Абаев  _________________ Б. Атамқұлов
2018 жылғы 30 наурыз  2018 жылғы 22 наурыз

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының
2018 жылғы 27 наурыздағы №24/қе бұйрығымен бекітілген

Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары желілерін интернет-
трафикпен алмасу нүктесіне қосу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары желілерін интернет-тра-

фикпен алмасу нүктесіне қосу қағидалары (бұдан əрі-Қағидалар) «Қазақстан Республикасының 
ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 
желтоқсандағы Заңының 13-бабы 21-6) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне қалааралық 
жəне халықаралық байланыс операторлары желілерін интернет-трафикпен алмасу нүктесіне 
қосу тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі анықтамалар пайдаланылады:
1) интернет-трафик – белгілі уақыт аралығында Интернетпен қосылу арқылы жіберілетін 

жəне алынатын ақпарат көлемі;
2) трафикті өткізу – байланыс қызметтерін (телекоммуникация желілерін) пайдаланушылар 

арасында жалғанымды орнату жəне ақпарат беру процесін жүзеге асыру;
3) қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы – қалааралық жəне халықаралық 

байланыс жолдарын, қалааралық жəне халықаралық коммутация станцияларын иеленетін жəне 
(немесе) пайдаланатын əрі трафик транзиті жəне басқа байланыс операторларына желілік 
ресурстарды беру бойынша қалааралық жəне халықаралық телефон байланысы қызметтерін 
көрсететін тіркелген байланыс операторы;

4) интернет-трафикпен алмасу нүктесі – Қазақстан Республикасының аумағында қала-
аралық жəне халықаралық байланыс операторларының интернет-трафигін өткізу (алмасу) 
жөніндегі аппараттық-бағдарламалық кешен;

5) BGP (Border Gateway Protocol) хаттамасы – Интернет желісінде трафикті маршруттауға 
арналған шектес шлюзінің 4 нұсқадағы хаттамасы;

6) автономды жүйе – Интернет желісінде маршруттаудың бірыңғай саясатын иеленетін 
байланыс операторлары басқаратын IP-желілер мен маршрутизаторлардың жүйесі;

7) желілік маршрут – деректер қозғалысының байланыс желілеріндегі жолы;
8) префикс – IP-желісінен/кіші желіден құралатын, BGP хаттамасындағы желілік маршрутты 

жария ету үшін пайдаланатын маршруттық ақпарат;
9) RIPE NCC ұйымы – IP-желілерін/кіші желілерді Интернет желісінде бөлуді, тіркеуді 

орындайтын халықаралық ұйым;
10) жаһандық бөлінген маршруттық ақпараттың дерекқоры – тіркеу ақпаратын, IP-желілерін/

кіші желілерді жəне автономды жүйелерді маршрутау саясаттарының жарияланымдарын 
сақтауға арналған RIPE NCC ұйымының интернет-ресурсы. 

2-тарау. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары желілерін интер-
нет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу тəртібі

3. Интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу үшін қалааралық жəне халықаралық бай-
ланыс операторлары Қазақстан Республикас ы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Мемлекеттік 
техникалық қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорына 
(бұдан əрі – МТҚ) осы Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша интернет-трафик-
пен алмасу нүктесіне қосудың техникалық шарттарын беруге өтініш (бұдан əрі – өтініш) жібереді.

4. МТҚ өтінішті алған сəттен бастап 5 жұмыс күні ішінде қалааралық жəне халықаралық 
байланыс операторына осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша техникалық 
шарттар береді.

Өтініште дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда, МТҚ өтінішті алған сəттен бастап 3 
жұмыс күні ішінде қалааралық жəне халықаралық байланыс операторына қараудан бас тарту 
себептері негізделген интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосудың техникалық шарттарын 
беруден бас тарту туралы жазбаша түрде дəлелді жауап жібереді.

5. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы техникалық шарттарды алғаннан 
сəттен бастап 7 жұмыс күні ішінде МТҚ интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосуға əзірлігі 
туралы жазбаша түрде хабарлайды.

6. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторынан интернет-трафикпен алма-
су нүктесіне қосуға əзірлігі туралы ақпаратты алған сəттен бастап 7 жұмыс күні үшінде МТҚ 
берілген интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосудың техникалық шарттарына сəйкес ин-
тернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу туралы шартты жасасады.

7. Интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу туралы шартқа қол қойылғаннан сəттен ба-
стап 5 жұмыс күні ішінде МТҚ қалааралық жəне халықаралық байланыс операторын интернет-
трафикпен алмасу нүктесіне қосуды жүзеге асырады.

8. Техникалық шарттар күнтізбелік 30 күн ішінде жарамды.
9. Техникалық шарттар жарамдылық мерзімін ұзарту үшін байланыс операторы мерзімі 

аяқталуға дейін 10 күнтізбелік күн бұрын МТҚ еркін нұсқада техникалық шарттар жарамдылық 
мерзімін ұзарту қажеттілігі туралы хабарлама жолдайды.

10. Техникалық шарттар жарамдылық мерзімін ұзарту туралы хабарлама болмаған 
жағдайда, техникалық шарттардың күші жойылады.

11. Қазақстан Республикасы аумағында қалааралық жəне халықаралық байланыс 
операторларының интернет-трафигін өткізу (алмасу) интернет-трафикпен алмасу нүктелері 
арқылы жүзеге асырылады.

12. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары интернет-трафикпен алмасу 
нүктесіне өз желілерін МТҚ берілген техникалық шарттарға сəйкес қосуды қамтамасыз етеді. 

13. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары барлық қатысушылардың 
интернет-трафигін интернет-трафикпен алмасу нүктесі арқылы ақысыз негізде өткізу мен 
алмасуды қамтамасыз етеді.

14. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары бүкіл меншікті желілерінің, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан өздерінің клиенттері желілерінің 
префикстерін интернет-трафикпен алмасу нүктесіне береді.

15. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары интернет-трафикпен алма-
су нүктесіне барлық қатысушылардан трафикті интернет-трафикпен алмасу нүктесі арқылы 
қабылдауды қамтамасыз етеді. 

16. Жаһандық бөлінген маршруттық ақпараттың дерекқорындағы өзінің автономды жүйесінің 
желілерін маршруттау саясаты туралы ақпаратты қалааралық жəне халықаралық байланыс 
операторлары өзекті жай-күйінде қолдап отырады.

17. Интернет-трафикті берген кезде қалааралық жəне халықаралық байланыс оператор-
лары интернет-трафикпен алмасу нүктесімен қосылуларды орнату үшін BGP хаттамасын 
пайдаланады.

18. Өзара іс-қимылды BGP хаттамасы арқылы жасау үшін қалааралық жəне халықаралық 
байланыс операторлары интернет-трафикпен алмасу нүктесімен қосылудың əрбір желілік 
интерфейсінде автономды жүйенің бір ғана нөмірін пайдаланады. 

Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторларының желілерін
интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосудың

техникалық шарттарын беруге өтініш

_________________________________________________________ негізінде əрекет ететін
____________________________________________________________________________
  Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болса)
____________________________________________________________________________
лауазым атауы
атынан_____________________________________________________________________
  қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы

лицензия №_______________________ берілген күні ___________________________
____________________________________________________________________________

қалааралық жəне халықаралық байланыс операторының реквизиттері
____________________________________________________________________________

байланыс қызметтерінің атауы
____________________________________________________________________________

байланыс қызметтерін көрсету аумағы

Интернет-трафик алмасу нүктесіне қосудың техникалық шарттарын беруді сұрайды.
______________
 қолы

20___жылғы «____» ______________

МО (бар болса)

Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторларының желілерін интернет-
трафикпен алмасу нүктесіне қосу қағидаларына 2-қосымша

Нысан 

Байланыс желілерін интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосудың 
№_______ техникалық шарттары

Объектінің атауы мен мекенжайы: ___________қаласы, __________ көшесі, 
__________________________________________________________ ғимараты.
Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторының атауы:_____________
________________________________________________________________
Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы арнасының атауы жəне 
сəйкестендіру нөмірі: ________________________________________________
_________________________________________________________________

Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторының интернет-трафикпен алмасу 
нүктелерінің белсенді жабдығына қосу нүктесі: №_____________ оптикалық жалғастырғыштағы 
№ ______ оптикалық сөре, №________________________ оптикалық порттары.

Қосу интерфейс __________Gbps
Пирингілік сессияларды орнатуға арналған IP мекенжайлары: _____________
AS Route Servers IP мекенжайлары мен нөмірлері:________________________

1. Оптикалық патч-кордтар жүргізу бойынша:
1) оптикалық патч-кордтар жүргізу бойынша жұмыстарды оларды орындау алдында 

мемлекетік техникалық қызметтің өкілімен келісу (телефон ___________________);
2) оптикалық сөрелер арасында оптикалық патч-кордтар қолданыстағы металл 

құрылыстары бойынша кеңірдектенген түтікшелерде жүргізіледі; 
3) оптикалық патч-кордтардың тиесілігін анықтауға мүмкіндік беретін таңбалауының болуы.

2. Қосу бойынша:
1) арналарды пайдалану кезінде IETF STD1 құжатында айқындалған стандарттарды 

сақтау қажет;
2) арналарды оптикалық-талшықты кабель арқылы қосқан кезде 10BASE-T, 100BASE-TX, 

1000BASE-T типтегі өзінің интерфейстерінің трафик алмасу нүктесіне қосу баптауларындағы 
дуплекстің жылдамдылығы мен режимі айқындалады;

3) EtherChannel технологиясы бойынша қосылған жағдайда, LACP хаттамасын 
қоспағанда, интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу интерфейстерінде RPF, ARP proxy, 
Broadcastforwarding, Spanningtree, IP redirects, арна деңгейіндегі хаттамалар (LLDP и др.), 
сондай-ақ сыртқы Ethernet-фреймдер (CDP, Layer 2 keepalive, жəне т.б.) жіберуді бастама-
лаушы өндірушілер жабдығының хаттамалары ажыратылады. QoS саясатарын пайдалануға 
жол берілмейді;

4) байланыс операторы интернет-трафик алмасу нүктесіне қосылу үшін пайдаланыла-
тын барлық логикалық интерфейстерінің MAC-мекенжайларын МТҚ өкіліне хабарлайды. 
Интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосылу үшінбайланыс операторы пайдаланатын 
əрбір физикалық интерфейске МТҚ алдын ала келісілген байланыс операторының жабдығын 
ауыстыру кезеңдерін қоспағанда, бір ғана MAC-мекенжайын пайдалануға рұқсат беріледі; 

5) интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосылудың барлық интерфейстерінде МТҚ бөлген 
IP-мекенжайлары мен желілік маскалар ғана пайдаланылады;

6) интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосылудың əр интерфейсі арқылы ARP 
жəне ICMPv6 Neighbor Discovery қоспағанда, осы интерфейс арқылы зерттелген MAC-
мекенжайларына ғана Ethernet-фреймдердіғ мына түрлерін жіберуге рұқсат етіледі: 0x0800 - 
IPv4, 0x0806 - ARP, 0x86dd - IPv6. Мультикаст Ethernet-фреймдерін, ICMPv6 NeighborDiscovery 
қоспағанда, тек қана мультикастты VLAN-да жіберуге жол беріледі; 

7) ортақ VLAN-да пирингілік сессияларды орнатуға BGP4 хаттамасы пайдаланылады. 
BGP4 хаттамасы арқылы өзара іс-қимыл жасау үшін интернет-трафикпен алмасу нүктесіне 
қосылудың əрбір интерфейсінде бір ғана AS нөмірі пайдаланылады; 

8) интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосылудың логикалық интерфейстерінде IPv4/
IPv6 MTU 1500 байт мəні орнатылады;

9) интернет-трафикпен алмасу нүктесінің əрбір роут-серверімен BGP-сессиялар орнату; 
10) іске қосылған арналардың жүктемесі 80% жеткен кезде мемлекеттік техникалық 

қызметке қосымша порт қосуға қосымша өтініш беріледі;
11) байланыс операторы интернет-трафикпен алмасу нүктесіне меншікті желілерін 

префикстің 24 бит (/24) ұзындығымен анонстайды. Префикстің ұзындығы ерекше желілерді 
төменгі байланыс операторларынан (downstream) ғана ананстауға жол беріледі; 

12) интернет-трафикпен алмасу нүктесіне қосу интерфейстерінде байланыс оператор-
ларының қандай да бір префикстерді фильтрлеу механизмдерін пайдалануына рұқсат 
етілмейді. Сондай-ақ, интернет-трафик алмасу нүктесінен алынатын желінің кез келген тора-
бына арналған трафикке ықпал ету механизмдерін (өткізу қабілетін шектеу, трафикті басымды 
ету) пайдалануға жол берілмейді. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 19 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16781 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 27 наурыз             №25/қе             Астана қаласы 

Қазақстан Республикасының телекоммуникация 
желілерін орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс 

істеу қағидаларын бекіту туралы

 «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 21-бабының 
2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін 
орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс істеу қағидалары бекітілсін.

2. «Телекоммуникациялар желілерінің өзара іс-қимыл жасауы мен орталықтан басқарудың 
бірыңғай қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2015 жылғы 29 қаңтардағы №66 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10465 болып тіркелген, 2015 жылғы 3 сəуірде «Əдiлет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-қызметі (Қоңқашев Ш.Р.):
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық  мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды  қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің Төрағасы К.МƏСІМОВ

КЕЛІСІЛГЕН   КЕЛІСІЛГЕН
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрі   министрі
________________ Д. Абаев  _________________ Б. Атамқұлов
2018 жылғы 30 наурыз  2018 жылғы 28 наурыз 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 
2018 жылғы 27 наурыздағы №25/қе бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған 
басқару жүйесінің жұмыс істеу қағидалары

  1-тарау. Жалпы ережелер
   1. Осы Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған 

басқару жүйесінің жұмыс істеу қағидалары (бұдан əрі- Қағидалар) «Байланыс туралы» 
2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі - Заң) 21-бабының 
2-тармағына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін 
орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс істеу тəртібін айқындайды. 

2. Қағидалар Қазақстан Республикасының бірыңғай телекоммуникациялар желісін құрайтын 
телекоммуникация желілеріне қолданылады.

3. Қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады:

1) Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару 
жүйесі (бұдан əрі - ТЖОБ жүйесі) – телекоммуникациялар желілерін орталықтандырылған 
басқару үшін аппараттық-бағдарламалық кешенді жəне байланыс арналарын қамтитын, 
басқарушы өлшемдерді қалыптастыру жəне олардың орындалуын бақылау жөніндегі 
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар кешені;

2) байланыс операторы – Қазақстан Республикасы аумағында тірелген байланыс қызмет-
терін көрсететін жəне (немесе) байланыс желілерін пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға;

3) қалааралық байланыс операторы – қалааралық байланыс желісін, қалааралық коммута-
ция станцияларын иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын əрі қалааралық телефон байланысы 
қызметтерін көрсететін тіркелген байланыс операторы;

4) халықаралық байланыс операторы – халықаралық байланыс желісін, халықаралық 
коммутация станцияларын иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын əрі халықаралық телефон 
байланысы қызметтерін көрсететін тіркелген байланыс операторы;

5) қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы - қалааралық жəне халықаралық 
байланыс желілерін, қалааралық жəне халықаралық коммутация станцияларын иеленетін жəне 
(немесе) пайдаланатын əрі трафик транзиті жəне басқа байланыс операторларына желілік 
ресурстарды беру бойынша қалааралық жəне халықаралық телефон байланысы қызметтерін 
көрсететін тіркелген байланыс операторы;

6) абонент – байланыс қызметтерін көрсетуге шарт жасалған жеке немесе заңды тұлға;
7) шетелдік байланыс операторлары - Қазақстан Республикасы аумағынан тыс байланыс 

қызметтерін көрсететін жеке немесе заңды тұлғалар;
8) интернет-трафик – белгілі уақыт аралығында Интернетпен қосылу арқылы жіберілетін 

жəне алынатын ақпарат көлемі;
9) трафикті өткізу – байланыс қызметтерін (телекоммуникация желілерін) пайдаланушылар 

арасында жалғанымды орнату жəне ақпарат беру процесін жүзеге асыру;
10) халықаралық түйісу нүктесі - Қазақстан Республикасының халықаралық байланыс 

операторының халықаралық коммутациялық станциясын басқа мемлекеттердің байланыс 
операторларының халықаралық коммутациялық станцияларымен қосуға арналған 
телекоммуникациялар құралдары;

11) ТЖОБ жүйесінің торабы - ТЖОБ жүйесінің жабдығы орналасқан объект;
12) ТЖОБ жүйесінің орталық торабы - ТЖОБ жүйесін басқарудың кіші жүйесі орналасқан 

объект;
13) ТЖОБ жүйесінің байланыстыру арнасы (бұдан əрі - байланыстыру арнасы) - ТЖОБ 

жүйесінің екі торабын қосатын жəне байланыс операторының желілеріндегі ассиметриялы 
трафик туралы ақпаратты жіберуді қамтамасыз ететін байланыс арнасы;

14) ТЖОБ жүйесін басқару арнасы (бұдан əрі - басқару арнасы) – ТЖОБ жүйесінің 
торабын орталық тораппен қосатын жəне ТЖОБ жүйесінің торабы мен басқару орталығы 
арасында қызметік ақпаратты (бейнебақылау жүйесінің деректері, трафиктің жай-күйі туралы 
статистикалық деректер, басқару параметрлері туралы мəліметтер, инфрақұрылымның жай-
күйі туралы деректер) жіберуді қамтамасыз ететін байланыс арнасы.

4. Қалааралық жəне (немесе) халықаралық байланыс операторларының шетелдік байланыс 
операторларымен өзара іс-қимылы тек қана ТЖОБ жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 

5. Қалааралық жəне (немесе) халықаралық байланыс операторлары шетелдік байланыс 
операторларымен трафик алмасуды Заңның 25-бабы 3-тармағының талаптарына сəйкес 
жүзеге асырады. 

6. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары осы Қағидаларда айқындалған 
тəртіппен өзінің байланыс желілері ТЖОБ жүйесіне қосылғаннан кейін ғана оларды пайдалануға 
енгізуді жүзеге асырады.

2-тарау. Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін 
орталықтандырылған басқару жүйесінің жұмыс істеу тəртібі

1-параграф. Халықаралық түйісу нүктелерін ұйымдастыру, тіркеу жəне пайдалану
7. Қазақстан Республикасының қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы өзінің 

халықаралық коммутациялық станциясын шетелдік байланыс операторларының халықаралық 
коммутациялық станциясымен қосу үшін халықаралық түйісу нүктесін ұйымдастыруды жүзеге 
асырады.

8. Халықаралық түйісу нүктесін тіркеу үшін қалааралық жəне халықаралық байланыс 
операторы халықаралық түйісу нүктесінің мақсаты мен пайдалануға енгізудің міндеті туралы 
ақпаратты, трафиктің түрлері мен оның көлемдері туралы мəліметтерді қоса бере отырып, 
Қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің «Мемлекеттік техникалық қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорына (бұдан əрі - МТҚ) өтініш жолдайды.

9. Халықаралық түйісу нүктесін тіркеуге өтінішті алғаннан кейін МТҚ 10 жұмыс күні ішінде 
қалааралық жəне халықаралық байланыс операторына халықаралық түйісу нүктесінің тіркеу 
нөмірін жібереді.

10. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы тіркеу нөмірін алғаннан кейін 
халықаралық түйісу нүктесін пайдалануға енгізуді жүзеге асырады.

Халықаралық түйісу нүктесін пайдалану қалааралық жəне халықаралық байланыс 
операторы оны тіркеу туралы өтініште көрсеткен мақсаты мен міндетіне сəйкес жүзеге 
асырылады. 

11. Басқа мемлекеттердің байланыс операторларымен халықаралық түйісу нүктесінің 
сыйымдылығы өзгерген жағдайда, қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары 
жоспарлы өзгертуге дейін кем дегенде 10 жұмыс күн бұрын, ал төтенше жағдайдарда 5 жұмыс 
күн бұрын Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша, МТҚ шетелдік байланыс 
операторларымен түйісу нүктесінің сыйымдылығын өзгерту туралы хабарлама жолдайды. 

12. Халықаралық түйісу нүктесін таратқан жағдайда қалааралық жəне халықаралық 
байланыс операторлары Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша, МТҚ шетелдік 
байланыс операторларымен түйісу нүктесін тарату туралы хабарлама жолдайды. 

2-параграф. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар кешені, басқарушы 
өлшемдерді қалыптастыру

3. МТҚ ТЖОБ жүйесі арқылы Заңның 14 жəне 41-1 баптарының талаптарын орындауға 
бағытталған ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар кешені мен басқарушы өлшемдерді 
қалыптастыруды жүзеге асырады.
3-параграф. Байланыс құралдарына жəне оларды басқаруға қолданылатын талаптар, 
байланыс желілерінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, байланыс желілерін 

пайдалануға енгізу жəне олардың орындалуына бақылау жасау
14. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 тамыздағы «Қауіпсіздіктің жалпы 

талаптары, жедел іздестіру іс-шараларын өткізу кезінде телекоммуникациялық жабдыққа 
қойылатын функционалдық жəне техникалық талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» 
№ 805 қаулысына сəйкес, байланыс құралдарына жəне оларды басқаруға қолданылатын 
талаптар.

15. Өзінің телекоммуникация желілерін ТЖОБ жүйесіне қосу үшін қалааралық жəне 
халықаралық байланыс операторы Қағидалардың 4-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
МТҚ ТЖОБ жүйесіне қосудың техникалық шарттарын беруге өтініш жолдайды.

16. МТҚ қалааралық жəне халықаралық байланыс операторының өтінішін алғаннан кейін 
техникалық мүмкіндік болған жағдайда 30 жұмыс күні ішінде Қағидалардың 5-қосымшасына 
сəйкес ТЖОБ жүйесіне қосылудың техникалық шарттарын береді.

Өтініште дұрыс емес ақпарат көрсетілген жағдайда, мемлекеттік техникалық қызмет 3 
жұмыс күні ішінде қалааралық жəне халықаралық байланыс операторына бас тарту себептері 
негізделген ТЖОБ жүйесіне қосылудың техникалық шарттарын беруден бас тарту жібереді. 

 17. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы күнтізбелік 30 күннің ішінде 
берілген ТЖОБ жүйесіне қосылудың техникалық шарттарына сəйкес ТЖОБ жүйесіне қосылу 
жөніндегі қажетті іс-шараларды жүргізуге жəне мемлекеттік техникалық қызметке ТЖОБ 
жүйесіне қосылуға əзірлігі туралы хат жолдайды.

 Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторынан ТЖОБ жүйесіне қосылуға əзірлігі 
туралы осы Қағидалармен көрсетілген мерзімдерде жазбаша растауы болмаған жағдайда, 
техникалық шарттардың күші жойылады.

 18. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы берілген ТЖОБ жүйесіне 
қосылудың техникалық шарттарына сəйкес байланыс арнасын таратуға дейін 5 жұмыс күн 
бұрын мемлекеттік техникалық қызметті жазбаша хабардар етеді.

4-параграф. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторларының ТЖОБ 
жүйесінің жұмыс істеуіне қажетті байланыс желілерін жəне арналарын ұсынуы
19. МТҚ ТЖОБ жүйесінің жұмыс істеуіне қажетті байланыстыру арналары мен басқару 

арналарының санын, сондай-ақ олардың өткізу қабілетін есептеуді жүргізеді жəне қалааралық 
жəне халықаралық байланыс операторларына орындалған есептеулердің нəтижелерімен 
хат жібереді.

Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары алынған есептеулерге сəйкес 
өз қаражаты есебінен ТЖОБ жүйесінің жұмыс істеуіне қажетті байланыстыру арналары мен 
басқару арналарын, сондай-ақ байланыс желілерін ұсынады. 

20. МТҚ қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы орналасқан нүктелерде 
байланыстыру арналары мен басқару арналарын ТЖОБ жүйесінің тораптарына қосуды 
жүргізеді.

21. Байланыстыру жəне басқару арналарының жұмысында кідірулер немесе зақымдалулар 
орын алған жағдайда МТҚ қалааралық жəне халықаралық байланыс операторын жазбаша 
хабардар етеді. 

Хабарламаны алғаннан кейін қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы оларды 
қалпына келтіру немесе олар зақымдалған жағдайда арналарды ауыстыру бойынша бірінші 
кезектегі жəне кідіртуге болмайтын шаралар қолданады.

22. Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторының жаңа телекоммуникация 
желілерін ТЖОБ жүйесіне қосқан жағдайда, МТҚ қосудан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде 
байланыстыру арналарының өткізу қабілетінің көлемін есептеуді жүргізеді жəне ол ұлғайған 
жағдайда қалааралық жəне халықаралық байланыс операторларына байланыстыру арналарын 
кеңейту үшін қажетті көлемді көрсете отырып, хат жібереді. 

МТҚ көрсеткен көлемге сəйкес қалааралық жəне халықаралық байланыс операторлары 
байланыстыру арналарының өткізу қабілетін жоғарылатады. 

Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған 
басқару жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Кімге: Қазақстан Республикасы
Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 

 
          Шетелдік байланыс операторларымен халықаралық түйісу нүктесін тіркеуге

ӨТІНІШ
__________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы)
__________________________________________________________________________

(шетелдік байланыс операторының атауы)
__________________________________________________________________________ 

трафик алмасуды жүзеге асыру үшін 
__________________________________________________________________________

(халықаралық түйісу нүктесінің мақсаты мен пайдалануға енгіуздің міндеті)
__________________________________________________________________________

(түйісу нүктесінің географиялық координаттары, жабдық пен оның орналасқан орны 
туралы мəліметтер)

__________________________________________________________________________
(техникалық параметрлері: трафиктің көлемі, түрі)

халықаралық түйісу нүктесін тіркеу жүргізуді сұрайды.
__________________________
          (қолы, күні)

М.О. (бар болса)

Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған 
басқару жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына 2-қосымша

Нысан 
Шетелдік байланыс операторларымен түйісу нүктесінің

сыйымдылығын өзгерту туралы
ХАБАРЛАМА

Түйісу нүктесінің тіркеу нөмірі №_______________________________________
                 (мемлекеттік техникалық қызмет берген)
__________________________________________________________________________

(шетелдік байланыс операторының атауы)
__________________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы)

шетелдік байланыс операторларымен трафик алмасуды жүзеге асыру үшін 
__________________________________________________________________________

(түйісу нүктесінің географиялық координаттары, жабдық пен оның орналасқан орны 
туралы мəліметтер)

__________________________________________________________________________
(жаңа техникалық параметрлері: трафиктің көлемі, түрі)

түйісу нүктесінің сыйымдылығын өзгертетіні туралы хабарлайды. 

__________________________
            (қолы, күні)

М.О. (бар болса)

Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған 
басқару жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына 3-қосымша

Нысан 

Шетелдік байланыс операторларымен түйісу нүктесін тарату туралы
ХАБАРЛАМА

Түйісу нүктесінің тіркеу нөмірі №_______________________________________
(мемлекеттік техникалық қызмет берген)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    (жеке тұлғаның Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы)
__________________________________________________________________________
     (түйісу нүктесін тарату себебі)
себебі бойынша____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(түйісу нүктесінің географиялық координаттары, жабдық пен оның орналасқан орны 
туралы мəліметтер)

түйісу нүктесін таратады. 
__________________________
           (қолы, күні)

М.О. (бар болса)

Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған 
басқару жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына 4-қосымша

Нысан 
Телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару жүйесіне

қосылуға техникалық шарттар беруге
ӨТІНІШ

Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы 
___________________________атынан __________________________________
                                                                                 (байланыс операторы)
негізінде əрекет ететін ________________________________________________
  (Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болса), лауазымы)
Қазақстан Республикасының Телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару 

жүйесіне қосылудың техникалық шарттарын беруді сұрайды:

Байланыс операторы
Заңды мекенжайы/тұрғылықты жері
Бизнес-сəйкестендіру нөмірі/
Жеке сəйкестендіру нөмірі
Қосылу мекенжайы
Арналар саны
Өткізу қабілеті
Жауаптының Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болса)
Жауаптының телефоны

20___ жылғы «____»______________ 
__________________________
(қолы, күні)
М.О. (бар болса)

Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған 
басқару жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына 5-қосымша

Нысан 
20___ жылғы «____»______________ 

Телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару
жүйесіне қосылуға арналған

№___ ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР
Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторының 
атауы
Объектінің атауы мен мекенжайы
Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторы 
сыртқы интернет-арнасының атауы
Қалааралық жəне халықаралық байланыс операторынан 
Қазақстан Республикасының Телекоммуникация желілерін 
орталықтандырылған басқару жүйесіне дейін қосу 
параметрлері
Қазақстан Республикасының Телекоммуникация желілерін 
орталықтандырылған басқару жүйесінен қалааралық 
жəне халықаралық байланыс операторына дейін қосу 
параметрлері
Қазақстан Республикасының Телекоммуникация желілерін 
орталықтандырылған басқару жүйесіне қосылуға 
қойылатын талаптар
Мемлекеттік техникалық қызметтің нөмірлеуіне сəйкес 
арнаның нөмірі
Техникалық шарттың жарамдылық мерзімі
Мемлекеттік техникалық қызмет атынан жаупты тұлға

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 19 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16783 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 8 желтоқсан           №196        Астана қаласы 

«Ұрпақ және гендер» (коды 611105227, индексі ҰГ, 
кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысаны мен оны толтыру 
жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 8) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Мыналар:
1) «Ұрпақ жəне гендер» (коды 611105227, индексі ҰГ, кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;
2) «Ұрпақ жəне гендер» (коды 611105227, индексі ҰГ, кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Əлеуметтік 
жəне демографиялық статистика басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

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

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

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Əлеуметтік 
жəне демографиялық статистика басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялауға жатады.

Қазақстан Респ убликасы
Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді      экономика министрлігі Статистика
              комитеті төрағасының 
Жалпымемлекеттік статистикалық      2017 жылғы 8 желтоқсандағы
байқаудың статистикалық нысаны     №196 бұйрығына 1-қосымша

Статистикалық нысан  
www.stat.gov.kz
интернет-ресурсына 
орналастырылған 

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, 
сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

1 сағатқа 
дейiн 1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 

артық 

Статистикалық нысан коды 611105227

ҰГ       
Ұрпақ жəне гендер

Біржолғы

Тапсыру мерзімі – 31 шілдені қоса  Есепті кезең  

Үй шаруашылықтарында тұратын 18-79 жас аралығындағы адамдардың пік ірі сұралады 

1. Елді мекеннің (қала, аудан, ауылдық округ) атауы _____________________________
 _________________________________________________________________________

2. ƏАОЖ бойынша елді мекеннің коды1 ...........................

3. Елді мекен типінің к оды (1 - қала, 2- ауыл) ……………………………………………..………  

4. Пəтердің (үй шаруашылығының) ID ……………………………………………………

5. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше______________________________________________

6. Үйдің № ................................................................................... ..................................

7. Пəтердің № ………………………………………………….……………………………

8. Респонденттің реттік нөмірі..................................................................................
 
9. Интервьюердің коды ..............................................................................................

10. Сұхбат жүргізілген күн..........  айы    жылы 
_____________________________
1ƏАОЖ – Əкімшілік – аумақтық оъектілер жіктеуіші ҚР ҰЖ 11-2009

Сұхбат басталғанда қатысып отырған басқа да адамдар
_________________________________________________________________________
1. РЕСПОНДЕНТ
1.01 Респонденттің жынысын көрсетіңіз.
        1 – ер             2 – əйел
1.02 Өзіңіздің туған айыңызды жəне жылыңызды атауды сұраймын.
         ай |___|___|          жыл           |___|___|___|___|
1.03 Сіз Қазақстан Республикасында тудыңыз ба?

1   – иə   ↓  2 – жоқ ↓
1.04 a.  Сіз Қазақстан Республикасының
             қай елді мекенінд е тудыңыз?
             Туған жеріңіз (облыс/қала)

_____________________________

 б. Сіз қай елде тудыңыз?
 Туған еліңі з __________________
1.05 Қазақстан Республикасында
тұрақты тұруды бастаған ай мен 
жылды атаңыз
айы |___|___| жылы |___|___|___|___|

1.06 Карточкада көрсетілген жауаптардан қайсысы Сіздің қазіргі уақытта негізінде немен 
айналысатыныңызды анық сипаттайды?

1.0- карточканы көрсетіңіз: Қызмет түрі. 
1 – ұйымда, кəсіпорында жалдану бойынша жұмыс 
2 – жекелеген жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс
3 – шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс 
4 – қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс
5 – жұмыс беруші
6 – дербес (жеке ауланы есепке алғанда) қызметкерлер
7 – отбасылық ұйымдардың, шаруа немесе фермер қожалықтарының көмек көрсетуші 

(ақы төленбейтін) қызметкерлері 
8 – өндірістік кооператив мүшелері 
9 – жұмыссыз 
10 – студент, оқушы
11 – оқу демалысы
12 – зейнеткер 
13 – əскери немесе баламалы қызметте болу
14 – үй шаруашылығын жүргізумен айналысады
15 – анасы жүктілігіне, босануына байланысты демалыста
16 – ата-анасының біреуі немесе отбасы мүшесі бала күтімі бойынша демалыста 
17 – ұзақ уақыт немесе үнемі науқастанып қалады 
18 – басқасы 

1.1 Білім

1.07 Сіз алған ең жоғары білім деңгейін атаңыз.

1 – жоғары білімнен кейінгі білім
2 – жоғары білім
3 – техникалық жəне кəсіптік білім
4 – жалпы орта білім     6 – бастауыш білім
5 – негізгі орта білім  7 – ешқандай білім деңгейі жоқ 
1.08 Осы білімді алған ай мен жылды атаңыз.
        айы |___|___|     жылы |___|___|___|___|
1.09 Соңғы 12 айда Сіз формальды білім алу үшін оқуға түстіңіз бе?
        1 – иə                 2 – жоқ
1.2 Баспана
1.10 Асүйді, ванна мен дəретхананы қоспағанда Сіздің баспанаңызда неше бөлме бар? 

(Сіздің баспанаңызда жұмысқа/бизнеске ғана пайдаланылатын бөлмелерді, дəліздер мен 
қосалқы бөлмелерді қоса санамаңыз)

Бөлмелер саны _________
1.11 Сіз осы баспанада қашаннан бастап тұрасыз немесе қашан көшіп келдіңіз?
         айы |___|___|  жылы |___|___|___|___|
1.12 а. Сіздің үй шаруашылығыңыз осы тұрғынжайдың иесі ме, оны жалға алған немесе 

ол жалдау ақысыз берілген бе?
1 – иесі
2 – жалгер немесе жалдау ақысын төлеуші қосалқы жалгер
3 – баспана жалдау ақысыз берілген
4 – басқасы
б. Сіздің баспанаңыз кепілге немесе ипотекаға алынған ба?
1 – иə  2 – жоқ
в. Бұл баспана: жалға алынады.
1 – мемлекеттік, коммуналдық, ерікті немесе коммерциялық емес ұйымнан
2 – отбасы мүшелерінің бірі жұмыс істейтін жұмыс берушіден/кəсіпорыннан
3 – жеке адамнан немесе фирмадан 
1.13 Сіз өз баспанаңызға қаншалықты қанағаттанасыз? 0-ден 10-ға дейінгі шəкіл бойынша, 

мұндағы «0» «мүлде қанағаттанбаймын», «10» «толық қанағаттанамын», ал «5» «орташа» 
дегенді білдіреді, қай сан Сіздің тұрғын үймен қанағаттанушылығыңыздың дəрежесін ба-
рынша анық көрсетеді? Мына карточкаға қараңыз жəне шəкілдегі мəнді атауыңызды өтінем.

1.13- карточканы көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі

Мүлде 
қанағаттан-

        Толық     
қанағаттанамын

Білмеймін

баймын        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97

2. СЕРІКТЕСТІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР
2.1 Қазіргі серіктес немесе жұбайы
2.01 Сізде қазіргі уақытта кемінде үш ай бойы қарым-қатынас жасап жүрген жұбайыңыз 

немесе серіктесіңіз, яғни сондай адам бар ма?
 1 – иə                 2 – жоқ
2.02 Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың туған айы мен жылын атаңыз
айы |___|___| жылы |___|___|___|___|

2.03 Сіздің серіктесіңіз ер ме немесе əйел ме?
1 – ер  2 – əйел
2.04 
а. Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз Қазақстан Республикасында туған ба?
    1 – иə                1–  2 – жоқ ↓
б. Ол қай елде туған?
Туған елі (ISO 3166) ___________________________________
в. Оның Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұруды бастаған айы мен жылын атаңыз?
ай |___|___|  жыл |___|___|___|___|
2.05 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз алған ең жоғарғы білім деңгейін атаңыз
1 – жоғары білімнен кейінгі білім
2 – жоғары білім
3 – техникалық жəне кəсіптік білім
4 – жалпы орта білім
5 – негізгі орта білім
6 – бастауыш білім
7 – ешқандай білім деңгейі жоқ 
2.06 Карточкада көрсетілген жауаптардан қайсысы қазіргі уақытта оның немен айналыса-

тыны туралы анық сипаттайды?
1.06-карточканы көрсетіңіз: Қызмет түрі

1 – кəсіпорында жалдану бойынша жұмыс 
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(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 

2 – жекелеген жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс
3 – шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс 
4 – қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс
5 – жұмыс беруші
6 – дербес (жеке ауланы есепке алғанда) қызметкерлер
7 – отбасылық ұйымдардың, шаруа немесе фермер қожалықтарының көмек көрсетуші 

(ақы төленбейтін) қызметкерлері 
8 – өндірістік кооператив мүшелері 
9 – жұмыссыз 
10 – студенттер
11 – оқу демалыстары
12 – зейнеткерлер 
13 – əскери немесе баламалы қызметте болу
14 – үй шаруашылығын жүргізумен айналысады
15 – жүктілікке жəне босану бойынша демалыс
16 – бала күтіміне бойынша демалыс
17 – ұзақ уақыт немесе үнемі науқастанып қалады 
18 – басқасы жүктілікке жəне босану бойынша демалыс

бала күтіміне бойынша демалыс

2.07 Сіздің серіктесіңізде/жұбайыңызда кəдімгі күнделікті істерді орындауға оған мүмкіндік 
бермейтін физикалық немесе психикалық ауытқулары немесе мүгедектігі бар ма?

1 – иə  2 – жоқ
2.08 а. Сіз серіктесіңізбен/жұбайыңызбен заңды некеде тұрасыз ба?
1 – иə ↓  2 – жоқ

 б. Сіздер некеге отырған ай мен жылды атаңыз
айы |___|___|  жылы |___|___|___|___|

2.09 а. Сіздің серіктестік қатынастарыңыз тіркелген бе (мұсылмандық некелер)? 
1 – иə ↓  2 – жоқ

б. Өз қатынастарырыңызды тіркеген, ай мен жылды атаңыз?
айы |___|___|  жылы |___|___|___|___|

2.10 а. Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз Сізбен бірге, сол үй шаруашылығында тұра ма?
1 – иə ↓  2 – жоқ

б. Сіздер қашаннан бастап бірге тұра бастадыңыздар, ай мен жылды атаңыз?
айы |___|___|  жылы |___|___|___|___|

2.2 Бөлек тұратын қазіргі серіктесі немесе жұбайы

Бақылау: Серіктестерімен бірге тұратын респонденттер бұл бөлімнің сұрақтарына 
жауап бермейді.

2.11 Сіздердің қарым-қатынастарыңыз басталған ай мен жылды атаңыз.
айы |___|___| жылы |___|___|___|___|

2.12 а. Сіздер бөлек тұрасыздар, өйткені Сіз жəне (немесе) Сіздің серіктесіңіз осыны 
қалайды немесе Сіздерді жағдай мəжбүрлейді. Карточкада көрсетілген нұсқаулардан жау-
абын таңдаңыз.

2.122.12а карточкасын көрсетіңіз

1 – мен бөлек 
тұрғанымызды 
қалаймын
                  ↓
                  б

2 – мен де, серіктесім/ 
жұбайым да бөлек 
тұрғанды қалаймыз
                               ↓
                       б → в

3 – менің сер іктесім/ 
жұбайым де(да)   біздің 
бөлек тұрғанымызды 
 қалайды            ↓

в

4 – бізді жағдай 
мəжбүрлейді
                       ↓
                        г

б. Неге Сіздің (респондент) бөлек 
тұрғыңыз келеді? Ең басты себепті 
таңдауды өтінемін.
2.12б. карточкасын көрсетіңіз
1 – қаржылық себептерге байланысты
2 – тəуелсіздікті сақтау үшін
3 – балалар үшін
4 – əзір бірге тұруға дайын емеспіз
5 – басқ  а

в. Неге Сіздің 
серіктесіңіз/ 
жұбайыныз бөлек 
тұрғысы келеді? Ең ба-
сты себепті таңдауды 
өтінеміз.
2.12в. карточкасын 
көрсетіңіз
1 – қаржылық се-
бептер
2 – тəуелсіздікті сақтау 
3 – балалар үшін 
4 – əзірге бірге тұруға 
дайын емеспіз 
5 – басқа 
97 – білмеймін 

г. Бұл қандай жағдай? 
Ең басты жағдайды 
таңдауды өтінеміз.
 2.12г. карточкасын 
көрсетіңіз
1 – жұмыс 
2 – қаржы 
3 – баспана 
4 – құқықтық мəселе
5 – менің серіктесімнің 
басқа 
отбасы бар 
6 – басқа 

2.13 Сіз онымен бір кездері заңды некеде болғансыз ба?
1 – иə ↓  2 – жоқ

2.14 Сіздер ажырасуды ресімдеген ай мен жылды атаңыз.
          айы|___|___|  жылы |___|___|___|___|
2.15 Оның қазіргі уақытта тұратын жеріне дейінгі жол Сіздің қанша уақытыңызды алады?
         _____сағат_____минут
2.16 Сіз онымен қаншалықты жиі кездесесіз?
Аптасына     Айына      Жылына _____ бір рет:

2.3 Серіктестік қарым-қатынастар сапасы
2.17 Сіз өзіңіздің серіктесіңізбен/жұбайыңызбен қарым-қатынасыңызға қаншалықты 

қанағаттанасыз? Өтініш, мына карточкаға қараңыз жəне шəкілдегі мəндерді атаңыз.
1.13- карточканы көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлде 
қанағаттанбаймын

 Толық 
қанағаттанамын 

 Білмеймін

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97
2.18 Қазір мен жұптардың арасында келіспеушіліктердің туындауы мүмкін сұрақтарды 

атап өтемін. Соңғы 12 айда Сізде жəне Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың арасында [үйдегі 
жұмысты орындау бойынша жəне тағы басқа] келіспеушілік жиі туындады? Өтінем, карточ-
када көрсетілген нұсқалардан жауапты таңдаңыз.

2.18- карточканы көрсетіңіз      2.18: Жиілік.

Ешқашан Анда-санда Кейде Жиі Өте жиі Жағдайға қарай
a. Үйдегі жұмыстарды 
орындау

1 2 3 4 5

б. Ақша 1 2 3 4 5
в. Бос уақытты өткізу 1 2 3 4 5
г. Достармен қарым-
қатынас

1 2 3 4 5

д. Сіздің ата-анаңызбен 
жəне оның ата-анасымен 
қарым-қатынас 

1 2 3 4 5

е. Бала туу жайындағы 
мəселе

1 2 3 4 5

ж. Балаларды тəрбиелеу 
мəселелері

1 2 3 4 5 99

Бақылау: Егер респондент «ешқашан» 1 жауабын таңдаса, 2.20 сұраққа өтіңіз.
2.19 Жұптарда өзекті келіспеушіліктер туындағанда олар жағдайларды əртүрлі шешеді. 

Сіздің серіктесіңізбен/жұбайыңызбен өзекті келіспеушіліктер туындағанда Сіз қаншалықты 
жиі [нұсқаларды қойыңыз]? Өтінем, карточкада көрсетілген нұсқалардан жауапты таңдаңыз.

2.18- карточканы көрсетіңіз2.18: Жиілік.

Ешқашан Анда-санда Кейде Жиі Өте жиі 
a. Көнесіз де, талқылаудан құтыласыз 1 2 3 4 5
б. Келіспеушіліктің себебі болған мəселені 
сабырмен талқылайсыз

1 2 3 4 5

в. Қызу дауласасыз немесе дауыс 
көтересіз

1 2 3 4 5

г. Бұл туралы айтудан бас тартасыз 1 2 3 4 5

2.20 Кейде тіпті өздерінің серіктестерімен тату адамдар да өздерінің қарым-қатынасы 
мен некесінің болашағы бар ма деп ойлайды. Соңғы 12 айда Сіз қарым-қатынасты үзу ту-
ралы ойладыңыз ба?

 1 – иə  2 – жоқ

2.4 Балалар
2.21 Сіздің серіктесіңізбен ортақ балаларыңыз бар ма? Сіз тек биологиялық анасы/əкесі 

болып табылатын балаларды ғана көрсетіңіз.
1 – иə ↓  2 – жоқ

2.22 Сіздерде қанша ортақ биологиялық бала бар?
_____ бала/балалар

2.23 Болашақта мен барлығын дұрыс қадағалау үшін бұл балалардың ең үлкенінен бастап 
барлығының аттарын атаңыз. 

Жазыңыз. Аты: __________
2.24 a. Қазіргі уақытта [аты] тірі ме(а)? Иногда так бывает, что люди теряют детей. Все 

эти дети живы? 
1 –иə  2 –жоқ  98 – жауаптан бас тарту

б. Пожалуйста, назовите детей, которых сегодня уже нет в живых.

Запишите. Имя: __________

2.25 Баланың тұрпатын айқындаңыз – баланың тұрпатын белгілеңіз
 1 – биологиялық  2 – асыранды            3 – өгей ұл/өгей қыз

2.26 [Аты] жынысы қандай? 
        1 – ұл            2 – қыз

2.27 Оның туған айы мен жылын атаңыз.
ай |___|___|  жыл |___|___|___|___|

2.28 Қайтыс болған айы мен жылын атаңыз.
ай |___|___|  жыл |___|___|___|___|

Бақылау: Келесі бала үшін 2.25сұраққа өтіңіз. Егер басқа балалары жоқ болса, 2.37 
сұраққа өтіңіз

2.29 [Аты] қазіргі уақытта Сізбен бірге бір үй шаруашылығында тұра ма?
        1 – иə          2 – жоқ     3 – уақыт бөлігі

2.30 Карточкада көрсетілген нұсқаулықтардың қайсысы қазіргі уақытта негізінен [аты] не-
мен айналысатыны жайлы дұрыс сипаттайды?

1.06 карточкасын көрсетіңіз: Қызмет түрі
1 – кəсіпорында жалдану бойынша жұмыс 
2 – жекелеген жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс
3 – шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс 
4 – қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс
5 – жұмыс беруші
6 – дербес (жеке ауланы есепке алғанда) қызметкерлер
7 – отбасылық ұйымдардың, шаруа немесе фермер қожалықтарының көмек көрсетуші 

(ақы төленбейтін) қызметкерлері 
8 – өндірістік кооператив мүшелері 
9 – жұмыссыз 
10 – студенттер
11 – оқу демалыстары
12 – зейнеткерлер 
13 – əскери немесе баламалы қызметте болу
14 – үй шаруашылығын жүргізумен айналысады
15 – жүктілікке жəне босану бойынша демалыс
16 – бала күтіміне бойынша демалыс
17 – ұзақ уақыт немесе үнемі науқастанып қалады 
18 – басқасы жүктілікке жəне босану бойынша демалыс

2.31 [Аты] күнделікті істерді орындауға оған мүмкіндік бермейтін физикалық, психологиялық 
ауытқулары немесе мүгедектігі бар ма?

1 – иə  2 –жоқ  98 – жауаптан бас тарту

2.32 [Аты] бір кездері үш айдан артық Сізбен бірге бір үй шаруашылығында тұрды ма?
      1 – иə  2 – жоқ
2.33 [Аты] қаншалықты Сіз жиі қарайлайсыз?
        Аптасына  Айына  Жылына _____ рет:

2.34 [Аты] қаншалықты Сіз жиі кездесесіз? 
        Аптасына  Айына  Жылына _____ рет:

2.35 [Аты] қазіргі уақытта тұратын жерге дейінгі жол Сіздің қанша уақытыңызды алады?
         _____сағат _____минут
2.36 Сіз өзіңіздің [аты] қарым-қатынасыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Өтініш, Мына 

карточкаға қарап жəне шəкілдегі мəндерді атаңыз.

1.13 карточкасын көрсетіңіз :Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлде 
қанағаттанбаймын

 Толық 
қанағаттанамын 

 Білмеймін

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97

2.37 Сіз серіктесіңізбен/жұбайыңызбен бала асырап алдыңыздар ма?
        1 – иə   2 – жоқ

2.38 Сіз неше бала асырап алдыңыз?
        _____ бала/балалар

2.39 Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың өз балалары бар ма?
        1 – иə   2 – жоқ
2.40 Оның неше баласы бар?
        _____ бала/балалар

2.5 Серіктестік қарым-қатынастар мен бала туулар тарихы

Бақылау: Егер респондент қазіргі уақытта серіктесі болса – 2.01 
                сұрақты қараңыз – сұрақ қоя отырып былай бастаңыз: 

2.41 Сіз қашанда бір жұп ретінде əлдебіреумен тұрдыңыз ба немесе Сіз некеде болдыңыз 
ба? (сіздің алдындағы серктесіңізбен немесе некелік қатынастардан басқа)

       1 – иə  2 – жоқ

2.42 Неше серіктеспен қарым-қатынаста болдыңыз?
         ________ серіктеспен қарым-қатынас

Бақылау: Егер респонденте серіктеспен/жұбаймен қарым-қатынас бір реттен артық 
болса, онда бұл жекелеген серіктестік қарым-қатынас ретінде қарастырылады. 

1 2 3 4 5 6 7 8
 2.43 Мен барлығын одан əрі дұрыс қадағалау үшін біріншісінен 
бастап барлық серіктестеріңіздің немесе жұбайыларңыздың 
аттарын атаңыз. Жазыңыз.

Аты …

 2.44 Сіз қашаннан бастап өзіңіздің бірінші/екінші/....серіктесіңіз 
немесе жұбайыңызбен бірге тұра бастадыңыз, айын жəне 
жылын атаңыз 

ай ...
жыл ...

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|   

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
 2.45 a. Сіз заңды некеде тұрғансыз ба? 1 – иə

2 – жоқ 
б. Қашан Сіз заңды некеге тұрдыңыз, айын жəне жылын 
атаңыз. ай ...

жыл ...
|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
 2.46 Оның туған айы мен жылын атаңыз.

ай ...
жыл ...

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
 2.47 Сізде жəне [серіктестігіңіздің/ жұбайыңыздың аты] ортақ 
балаларыңыз бар ма/болған ба? Сіз биологиялық анасы/əкесі 
болып табылатын балаларды ғана көрсетіңіз 

1 – иə
2 – жоқ

 2.48 Сіздерде неше биологиялық ортақ балаларыңыз бар? саны
0 – бірде-бір

2.6 Балалар

1 2 3 4 5
2.49 Болашақта мен барлығын одан əрі дұрыс қадағалау үшін ең үлкенінен бастап бұл 
балалардың барлығының аттарын атаңыз. Жазыңыз.

Аты ...

 2.50 a. Кейде адамдар балаларынан айрылып қалады. Сіздің [серіктестігіңіздің/
жұбайыңыздың аты] барлық балаларыңыз тірі ме?

б. Өтініш, бүгінге қайтыс болған балаларды атаңыз.

1 – иə
2 – жоқ 
98 –жауаптан бас 
тарту

 2.51 Баланың тұрпатын белгілеңіз
(респонденттерден сұрамаңыздар)

1 – биологиялық
2 – асыранды
3 – өгей ұл/өгей қыз

 2.52 (Респонденттен сұрамай) серіктестік қарым-қатынас нөмірін белгілеңіз Нөмір...
Қайтыс болған бала жайлы сұрақ қойғанда өткен шақты пайдаланыңыз.
 2.53 Ал енді мен осы балалардың əрқайсысы туралы бірнеше сұрақ қойғым келеді. [Аты] ұл 
ма немесе қыз ба?

1 – ұл
2 – қыз

 2.54 Оның туылған айы мен жылын атаңыз. ай …
жыл ..

|__|__|

|__|__|__|_

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
Бақылау: Егер бала тірі болса (2.50 сұрақты қараңыз), онда 2.56 сұраққа алдында бақылауға өтіңіз, егер бала қайтыс болса онда жалғастырыңыз 
2.55 2.55 Оның қайтыс болған айы мен жылын атаңыз.

ай …
жыл ..

|__|__|

|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
Оның келесі баласы үшін 2.53 сұраққа өтіңіз. Егер балалары жоқ болса, 2.64 сұраққа өтіңіз
Тек қазіргі уақытта тірі балалар.
 2.56 [Аты] қазіргі уақытта Сізбен бір үй шаруашылығында тұра ма? 1 – иə

2 – жоқ 
3 - уақыт бөлігі

Бақылау: Бала 14 жастан асқан ба? 2.27 т. сұрақты қараңыз
 иə – жалғастыр ↓                  жоқ –2.58 тағы сұраққа өтіңіз

1 2 3 4 5
 2.57 Карточкада көрсетілген нұсқалардың қайсысы [аты] қазіргі уақытта негізінде немен ай-
налысатынын айқын сипаттайды?

 1.06 карточкасын 
көрсетіңіз: Кəсіп түрі

 2.58 [Аты] күнделікті істерді орындауға оған мүмкіндік бермейтін физикалық, психологиялық 
ауытқулары немесе мүгедектігі бар ма?

1 – иə
2 – жоқ 

2.59 [Аты] Сізбен 3 айдан артық бір үй шаруашылығында тұрды ма? 1 – иə
2 – жоқ

Бақылау: Бала 14 жасқа толмаған? 2.27 тағы сұраққа қараңыз
 иə – жалғастырыңыз ↓           жоқ –2.61тағы сұраққа өтіңіз
 2.60 Сіз [аты] жиі қарайлайсыз ба?
 А=аптасына А=айына Ж=жылына

Бір рет
 А А Ж
0 – ешқашан

 2.61 Сіз [аты] қаншалықты жиі кездесесіз?
А=аптасына А=айына Ж=жылына

Бір рет
А А Ж
0 – ешқашан

 2.62 [Аты] қазіргі уақытта тұратын жеріне дейінгі жол Сіздің қанша уақытыңызды алады ? сағат ...
минут ...

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
 2.63 Сіз өзіңіздің [аты] мен қарым-қатынасыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Мына 
карточкаға қараңыз жəне шəкілдегі мəндерді атауды өтінем.

1.13 Карточкасын 
көрсетіңіз:
Қанағаттанушылық 
шəкілі

Келесі бала үшін 2.53 сұраққа өтіңіз. Егер балалар жоқ болса, өтіңіз. ↓
Егер сұрақтардың жалғасы 2.73 жəне 2.74 →,2.75 сұраққа өтіңіз

1 2 3 4 5 6 7 8
 2.64 Сіз серіктеспен/жұбайыңызбен [ аты] бала асырап 
алдыңыз ба?

1 – иə
2 – жоқ 

 2.65 Сіз неше бала асырап алдыңыз? саны
0 – біреуі де емес 

Бақылау: Барлық аталған балалар үшін 2.49 0-ден 0 2.63 аралығындағы сұрақтарды қайталаңыз. Алдында айтылған балалардың соңғысынан кейін жалғастырыңыз.
 2.66 Сіз өз серіктесіңіз/жұбайыңыз [аты] бірге тұра 
бастаған кезде оның өз балалары болды ма?

1 – иə
2 – жоқ

 2.67 Оның неше баласы болды? саны
0 – біреуі де емес 

Бақылау: Барлық аталған балалар үшін 2.49-ден 2.63 аралығындағы сұрақтарды қайталаңыз. Алдында аталған балалардың соңғысынан кейін жалғастырыңыз.
  2.68 Серіктеспен/жұбайыңызбен бұл қатынастар қалай 
аяқталды? Өтінем жауапты карточкада көрсетілген 
нұсқалардан таңдаңыз.
 2.68 карточканы көрсетіңіз2.68: Серіктеспен 
қатынастың аяқталуы

1 – айрылыстық
2 – серіктес қайтыс 
болды

2.69 Бұл қашан болды, ай мен жылды атаңыз ай ...
жыл ...

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
Бақылау: Егер серіктес қайтыс болса (2.68 тағы қараңыз), 2.72 тағы алдында нұсқаулыққа өтіңіз. Егер серіктеспен қарым-қатынас айырылысумен аяқталса, жалғастырыңыз

Бақылау: Егер репондент осы серіктеспен некеде болса (2.45), жалғастырыңыз. Егер осы серіктеспен некеде тұрмаған болса, 2.72 сұраққа алдында нұсқаулыққа өтіңіз
1 2 3 4 5 6 7 8

 2.70 а. Сіз ажырастыңыз ба? 1 – иə
2 – жоқ

б. Сіз ажырасқан ай мен жылды атаңыз ай ...
жыл ...

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
 2.71 Ажырасу рəсіміне кім бастама көтерді? 1 – респондент

2 –респондент 
жəне серіктес бірге
3 – серіктес 

Бақылау: Келесі серіктес бойынша деректерді толтыру үшін 2.44 сұрағына өтіңіз. 
Аталған серіктестер бойынша деректерді толтырғаннан кейін сұрауды жалғастырыңыз.

2.72 a. Алдыда айтылғандай біздің пікіртерім бір жынысты серіктестер арасындағы 
қатынастарды да қамтиды. Менің сұрауыма бола ма, Сіздің бұрынғы серіктестеріңіздің ара-
сында Сіздің жынысыңызбен сəйкес келетіні болды ма?

 1 – иə  2 – жоқ

б. Атап айтқанда кім?
Кестенің төменгі жолына бір жынысты серіктестердің нөмірін жазып алыңыз
______________________

2.73 Сіз ешқашан бірге тұрмаған біреуден Сізде бала бар ма?
              1 – иə ↓                                                            2 - жоқ → 2.75 сұраққа өтіңіз            
              97 – білмеймін, жауап беру қиын                  98 – жауаптан бас тарту

 2.74 Сіз ешқашан бірге тұрмаған адамнан Сізде неше бала бар?
_____ бала/балалар

Бақылау: 2.49-2.63 аралығындағы алдында айтылған барлық балалар үшін сұрақты 
қайталаңыз. Респонденттен аталған бала биологиялық, асыранды немесе өгей ұл/өгей 
қыз болып табыла ма (2.51), соны анықтаңыз.

2.75 Сіз берген ақпаратқа қарай (жəне Сіздің қазіргі серіктесіңізді қоспағанда) бұрын Сізде 
(серіктестер саны) серіктеспен қарым-қатынасыңыз болған. Бұл дұрыс па?

 1 - иə → 2.76 сұраққа өтіңіз    2 - жоқ  ↓
 Бақылау: Барлық аталған серіктестермен қарым-қатынас үшін 2.43-ден 2.71 

аралығындағы сұрақтарды қайталаңыз.

2.76 Сіздің берген ақпаратқа қарай, Сізде бүгінгі таңда [биологиялық бала саны –2.51 
тағы сұ  рақты қараңыз] биологиялық бала , [асырап алған бала саны – 2.51 тағы сұрақты 
қараңыз] асыранды бала жəне [өгей ұл/өгей қыз саны –2.51 сұрақты қараңыз] өгей ұл/өгей 
қыз. Бұл дұрыс па?

 1 - иə → 2.78 сұраққа өтіңіз    2 - жоқ  ↓
 _____ биологиялық

_____ асырап алған
_____ өгей ұл/өгей қыз

2.77 Аталған серіктестердің қайсысынан Сізде бұл балалар туды?
Кестенің төменгі жолына серіктестердің/аттарын жазыңыз нөмерлерін.

2.7 Одақты қалыптастыру кезіндегі мақсат

2.78 Сіз алдағы 3 жыл ішінде өз серіктесіңізбен бірге тұруды көздейсіз бе?
1 – əрине жоқ
2 – жоқ шығар
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін
5 –міндеті түрде 

2.79 Сіз бірге тұрып көресіз бе əлде бірд ен некеге тұруды көздейсіз бе? 
1 – тек бірге тұру
2 – бірден некеге тұру
3 – бірінші бірге тұрып, сосын некеге отыру

2.80 Болжаммен, алдағы үш жыл ішінде Сіз біреумен/Сіздің серіктесіңізбен тұрып бастай-
сыз. Өтінемін, айтыңызшы, бұл Сіздің өміріңіздегі əртүрлі аспектілерге қалай   əсер етер еді. 
Мына карточкадан жауаптарды таңдауды өтінем.

2.80 карточкасын көрсетіңіз2.80: жақсы немесе жаман.

Егер Сіз өз серіктесіңізбен тұрып 
бастасаңыз, Сіздің ойыңызша 
ол жағдайды қалай өзгертер еді: 
жақсы жағына немесе жаман 
жағына? Мынандай аспектілерді 
қараңыз...

Жағдай 
айтар-
лықтай 

жақсарады

Жағдай 
жақса-
рады

Жағдай 
жақсармайды 
да, нашарла-
майды да 

Жағдай 
нашар-
лай ды

Жағдай 
айтарлық- 
тай на-

шарлайды

a. сіздің не істегіңіз келеді, соны 
істеу мүмкіндігі

1 2 3 4 5

б. сіз жұмсай алатын ақшаның 
мөлшері

1 2 3 4 5

в. өмірде басқа мақсаттарды 
жүзеге асыру мүмкіндігі

1 2 3 4 5

г. сіздің өмірден ала-
тын қуанышыңыз бен 
қанағаттануыңыз

1 2 3 4 5

 
2.81 Мен серіктеспен тұрып бастауды, орындауға қажетті шарттар туралы бірқатар пікірлерді 

оқып беремін. Өтінем маған айтыңызшы, карточкада көрсетілген жауаптардың біреуін таңдай 
отырып, Сіз қаншалықты бұл пікірлерге келісесіз немесе келіспейсіз. 

2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі.

Толық 
келісемін

Келісуім 
мүмкін

Келіспеймін де, 
келісемін де

Келіспеуім 
мүмкін

Толық 
келіспеймін

a. Алдағы үш жыл 
ішінде өз серіктесіммен 
бірге тұруға қаржылық 
мүмкіндігім болады

1 2 3 4 5

б. Мен қолайлы баспанаға 
қол жеткізуіме бола-
ды, соған байланысты 
алдағы үш жыл ішінде өз 
серіктесіммен бірге тұруды 
бастай аламын

1 2 3 4 5

в. Алдағы үш жыл ішінде 
өз серіктесіммен бірге 
тұрып бастау үшін менің 
жеткілікті түрде денім сау 
болады.

1 2 3 4 5

г. Мен алдағы үш жыл 
ішінде өз серіктесіммен 
бірге тұруға дайын 
екенімді сеземін

1 2 3 4 5

  2.82 Енді мен алдағы үш жыл ішінде Сіз өз серіктесіңізбен бірге тұрады деп ойлауы мүмкін 
адамдар туралы бірнеше пікірлерді оқып беремін. Өтінем маған айтыңызшы, карточкада 
көрсетілген жауаптардың біреуін таңдай отырып Сіз қаншалықты бұл пікірлерге келісесіз 
немесе келіспейсіз.

2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі. 2.81

Толық 
келісем

Келісуім 
мүмкін

Келіспей-
мін де, 
келісе-
мін де

Келіспеуім 
мүмкін

Толық 
келіс-
пеймін

Менің 
ата анам 
қайтыс 
болған

a. Менің достарымның 
көпшілігі менің өз 
серіктесіммен бірге тұрып 
бастауым керек деп санайды

1 2 3 4 5

б. Менің [ата-анам] өз 
серіктесіммен менің бірге 
тұрып бастауым тиіс деп 
санайды 

1 2 3 4 5 99

в. Менің серіктесім бірге 
тұруымыз керек деп санайды 

1 2 3 4 5

  2.83 Сіз алдағы үш жыл ішінде біреуімен өз серіктестеріңізбен некеге тұруға ниеттеніп 
отырсыз ба?

1 – əрине жоқ
2 – жоқ шығар
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін
5 – міндетті түрде 

2.8 Балаларды күтіп-бағу үшін алименттер/төлемдер

2.87 Сіз соңғы 12 айда балаларды күтіп - бағу үшін ақша алдыңыз ба?
         1 – иə,  үнемі 2 – иə,            уақыт өткен сайын 3 – жоқ
2.88 Сіз соңғы 12 айда балаларды күтіп - бағу үшін ақша төледіңіз бе?
           1 --иə,  үнемі 2  – иə,               уақыт өткен сайын 3 – жоқ

2 9 Серіктестерге төлем

2.89 Соңғы 12 айда Сіз бұрынғы серіктестеріңізден/жұбайларыңыздан өзіңізді асырау үшін 
немесе басқа да төлемдер алдыңыз ба?

 1 – иə,  үнемі 2 – иə,            уақыт өткен сайын 3 – жоқ
2.90 Соңғы 12 айда Сіз бұрынғы серіктестеріңізге/жұбайларыңызға немесе басқа да 

төлемдер төледіңіз бе?
 1 – иə,  үнемі 2 – иə,            уақыт өткен сайын 3 – жоқ

2.10 Немерелер

2.91 Сізде неше немере бар?
_______________
0 – немере жоқ 

Респонденте 2 немесе одан да көп 
немерелері бар ма, одан сұраңыз 
                            ↓

Респондент бір немере бар ма, одан 
сұраңыз 
                       ↓

 2.92 a. Сіздің ең үлкен немерелеріңіздің туған 
айы мен жылын атаңыз.
ай|___|___|       жыл|___|___|___|___|

б. Сіздің немере қыздың/немере ұлдың 
туған айы мен жылын атаңыз.
ай |___|___|          жыл|___|___|___|___|

2.93 Ал енді Сіздің ең кіші немереңіздің туған 
айы мен жылын атаңыз.
ай |___|___|         жыл|___|___|___|___|

  2.94 a. Сізде шөбере бар ма?
1 – иə ↓  2 – жоқ

б. Нешеу?
_______________

3. ҮЙ  ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫ, ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ СЕРІКТЕСПЕН 
ҚАРЫМ - ҚАТЫНАС САПАСЫ

3.1 Үй шаруашылығының құрамы

3.01 a. Осы үй шаруашылығында Сізбен тағы басқа біреу тұра ма [Сізбен жəне Сіздің 
серіктесіңізбен/бала    ларыңызбен тұрады]? Осы үй шаруашылығында тұратындардың 
барлығын ескеріңіз (бір жылды ескеріңіз) əдетте осында тұратын, бірақ қазір жұмысқа, оқуға 
байланысты кеткен, қазіргі уақытта мектеп-интернатта, университетте, ауруханада немесе 
тағы басқа жаққа кеткендердің барлығын қоса отырып, кім бұл үй шаруашылығында орташа 
алғанда аптасына 2 күннен артық өткізетіндерді ескеріңіз.

1 – иə  2 – жоқ 
б. Сіздің үй шаруашылығыңызда неше бөтен адам тұрады [Сізбен жəне Сіздің 

серіктесіңізбен/балаларыңызбен тұрады]?
____________ үй шаруашылығының басқа да мүшелері
3.02 Олардың аты мен тегінің алғашқы əрпін атаңыз [бұл адамның аты жəне тегінің 

бірінші əрпі].
Аты____________
0 – респондентпен ат алған адамдардан басқа ешкім тұрмайды/респондент жалғыз тұрады.

Бақылау: 3.03 сұрақты қайталаңыз – 3.09 əрбір аталған үй шаруашылығы мүшесі үшін.

3.03 [Аты] əдетте осында тұрады, бірақ қазіргі уақытта оқуға, жұмысқа байланысты, 
мектеп-интернатта, университетте, ауруханада немесе тағы басқа жаққа кеткен?
         1 – иə   2 – жоқ
3.04 [Аты] Сізге кім болып келеді?
1 – серіктес немесе жұбайы 
2 – қазіргі серіктестің немесе жұбайының биологиялық баласы 
3 – бұрынғы серіктестің немесе жұбайының биологиялық баласы 
4 – өгей ұл/өгей қыз 
5 – асырап алынған бала
6 – қамқор лыққа алынған бала 
7 – биологиялық ата-анасы немесе асырап алушы
8 – өгей əке/өгей ана (асырап алуды ресімдемеген) немесе қамқоршы
9 – қазіргі серіктестің немесе жұбайдың биологиялық ата-анасы немесе асырап алушысы
10 – қазіргі серіктестің немесе жұбайдың өгей əкесі/өгей анасы (асырап алуды
        ресімдемегендер) немесе қамқоршысы
11 – немере ұл/немере қыз немесе шөбере ұл/шөбере қыз 
        (респонденттің немесе серіктестің) 
12 – апасы/атасы немесе үлкен əжесі/үлкен атасы (респонденттің немесе серіктестің) 
13 – аға   немесе əпке
14 – серіктестің немесе жұбайының ағасы немесе əпкесі 
15 – серіктестің немесе жұбайының қызыңың немесе баласының 
16 – респонденттің басқа туысы
17 – серіктестің немесе жұбайының басқа туысы 
18 – туыс емес (туыстық жоқ)
3.05 [Аты] ер немесе əйел?
        1 – ер              2 – əйел
3.06 a. Оның туған айы мен жылын атаңыз.
        а й |___|___|        жыл |___|___|___|___| 
Бақылау: Келесіл сұрақты егер туған күні белгісіз болса қойыңыз.
б. Ол неше жаста?
 |___|___|   жыл

3.07 Карточкада көрсетілген жауаптардың қайсысы Сіздің қазіргі уақытта негізінде немен 
[аты] айналысатыныңызды айқын сипаттайды?

1.06 карточкасын көрсетіңіз: Қызмет түрі.
1 – кəсіпорында жалдану бойынша жұмыс 
2 – жекелеген жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс
3 – шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс 
4 – қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс
5 – жұмыс беруші
6 – дербес (жеке ауланы есепке алғанда) қызметкерлер
7 – отбасылық ұйымдардың, шаруа немесе фермер қожалықтарының көмек көрсетуші 

(ақы төленбейтін) қызметкерлері 
8 – өндірістік кооператив мүшелері 
9 – жұмыссыз 
10 – студенттер
11 – оқу демалыстары
12 – зейнеткерлер 
13 – əскери немесе баламалы қызметте болу
14 – үй шаруашылығын жүргізумен айналысады
15 – жүктілікке жəне босану бойынша демалыс
16 – бала күтіміне бойынша демалыс
17 – ұзақ уақыт немесе үнемі науқастанып қалады 
18 – басқасы жүктілікке жəне босану бойынша демалыс

3.08 Сіз өзіңіздің [аты] қарым-қатынасыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Мына 
карточкаға қарап жəне шəкілдегі мəнді атауыңызды өтінем.

 
1.13 карточкасын көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлде 
қанағаттанбаймын

         Толық     
қанағаттанамын 

 Білмеймін

                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97
3.09 Сіздің үй шаруашылығыңыздың кез келген мүшесінде күнделікті істерді орындауға 

оған мүмкіндік бермейтін физикалық, психологиялық ауытқулары немесе мүгедектігі бар ма?
              1 – иə   2 – жоқ

3.2 Үй шаруашылығын ұйымдастыру

3.11 Карточкадан жауапты та  ңдай отырып Сіздің үй шаруашылығыңызда келесі жұмысты 
кім орындайтынын көрсетіңіз, өтінем.

Үнемі 
мен 

Əдетте 
мен

Мен жəне 
серіктесім/ 
жұбайым 
шамамен 
бірдей

Əдетте 
серіктесім/ 
жұбайым

Үнемі 
серіктесім/ 
жұбайым

Үнемі 
немесе 
əдетте 
басқа 
біреу

a. Күнделікті тамақ дай-
ындау

1 2 3 4 5 6

б. Шаңсорғышпен үй 
жинау

1 2 3 4 5 6

в. Кір жуу 1 2 3 4 5 6
г. Кішігірім үйдегі жөндеу 1 2 3 4 5 6
д. Шоттарды төлеу жəне 
қаржылық есеп жүргізу

1 2 3 4 5 6

е. Бос уақытты бірлесіп 
ұйымдастыру

1 2 3 4 5 6

3.12 Сіздің жəне Сіздің серіктесіңіз/жұбайларыңыз араларыңыздағы жұмыстардың бөлінуіне 
Сіз қаншалықты қанағаттанасыз? Өтінем, мына карточканы қарап жəне шəкілдегі мəнді атаңыз.

1.13 карточкасын көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлдем 
қанағаттанбаймын

         Толық 
қанағаттанамын 

 Білмеймін

                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97
3.3 Балаларға күтім жасау

3.13 Өтінем, Сіздің үй шаруашылығыңызда балаларға қарау сияқты əртүрлі міндеттерді 
кім орындайды? 

 
Карточкадағы жауапты таңдаңыз.

Үнемі 
мен 

Əдетте 
мен

Мен жене 
серіктесім/ 
жұбайым 
шамамен 
бірдей

Ə
де
тт
е 

се
рі
кт
ес
ім

/ 
жұ

ба
йы

м
Үн
ем

і 
се
рі
кт
ес
ім

/ 
жұ

ба
йы

м

Үн
ем

і н
ем

ес
е 

ба
сқ
а 
бі
ре
у

Ба
ла
ла
рд
ың

 
өз
де
рі

 м
ұн
ы 

іст
ей
ді

Қо
лд
ан
ыл

-
ма

йд
ы

a. Балаларды 
киіндіру немесе 
балалардың тиісті 
түрде киінгенін 
қадағалау

1 2 3 4 5 6 7 99

б. Балалар ауырған 
кезде үйде олармен 
қалу міндеті

1 2 3 4 5 6 7

в. Балалармен ой-
нау жəне (немесе) 
бос уақытты бала-
лармен өткізу 

1 2 3 4 5 6 7

Бақылау: Респондент пен бірге 6 жастан асқан бала тұрады ма? Қараңыз.
 иə → ↓ жоқ → «д» сұраққа өтіңіз

г. Үй тапсырмаларын 
жасауға балаларға 
көмек

1 2 3 4 5 6 7 99

д. Балаларды 
ұйқыға жатқызу

1 2 3 4 5 6 7 99

3.14 Сіз жəне Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз арасында балаға қарау міндетіне қаншалықты 
қанағаттанасыз? Өтінем, мына карточкаға қарап жəне шəкілдегі мағынаны атаңыз.

1.13 карточкасын көрсетіңіз: Қанағаттану шкаласы.

Мүлдем 
қанағаттанбаймын

         Толық 
қанағаттанамын 

 Білмеймін

                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           97
3.4 Шешім қабылдау
3.15 Сіздің үй шаруашылығыңызда кім келесі шешімдерді қабылдайды? Көрсетіңіз.

3.11 карточкасын көрсетіңіз жəне төмендегі кестеде көрсетілгеннен бір-бір тармақтан 
бастап атаңыз.

Үнемі 
мен

Əдетте 
мен

Мен жене 
серіктесім/ 
жұбайым 
шамамен 
бірдей

Əдетте 
серіктесім/ 
жұбайым

Үнемі 
серіктесім/ 
жұбайым

Үнемі 
немесе 
басқа 
біреу

Қолда-
ныл-
майды

a. Үйге күнделікті 
сатып алулар

1 2 3 4 5 6 99

б. Үйге арналған 
жиі жəне анағұрлым 
қымбат сатып 
алулар

1 2 3 4 5 6 99

в. Сіздің ақы 
төленетін жұмыста 
өткізетін уақытыңыз

1 2 3 4 5 6 99

г. Сіздің 
серіктесіңіздің/
жұбайыңыздың ақы 
төленетін жұмыста 
өткізетін уақыты

1 2 3 4 5 6 99

д. Балаларды қалай 
тəрбиелеу керек

1 2 3 4 5 6 99

3.16 Сіз жəне Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз үй шаруашылығының кірістерін қалай 
ұйымдастырасыздар? Мына карточкадағы нұсқаулардың қайсысы сəйкес келеді?

3.16 карточкасын көрсетіңіз3.16: Кірісті ұйымдастыру.
1 – мен ақшаның бəрін өзім иемденем жəне серіктес/жұбайыма өз үлесін берем 
2 – менің серіктес/жұбайым барлық ақшаны өзі иемденеді жəне маған өз үлесімді береді
3 – бізде ортақ ақша жəне əркім қанша керек сонша алады
4 – бізде ақшаның бір бөлігі ортақ пайдалану үшін, ал қалған бөлігін біз жеке иеленеміз
5 – əркім өз ақшасын иеленеді
6 – басқа

3.17 Сіздер ай сайынғы бірлескен шығыстарды қалай бөлісесіздер (мысалы, жалдау 
ақысы, тамақ жəне тағы басқа)?

3.17 карточканы көрсетіңіз3.17: Шығысты ұйымдастыру II.
1 – мен бəрін өзім төлеймін
2 – менің серіктесім/жұбайым бəрін өзі төлейді
3 – біз екеуміз де шамамен бірдей үлесте төлейміз
4 – біз екеуміз де жеке табысымызға байланысты төлейміз
5 – біз екеуміз бөліп төлейміз, бірақ нақты белгіленген тəртіп жоқ

4. АТА-АНА ЖƏНЕ АТА-АНА ҮЙІ

4.1 Биологиялық ата-анамен бірге тұру
Үй шаруашылығының құрамы

4.01 Респондент…
1 – ата-ананың екеуімен тұрады
2 – əкесімен тұрады (анасымен емес) 
3 – анасымен тұрады (əкесімен емес)
4 – ата-анасымен тұрмайды
4.02 Осы үй шаруашылығында бірге тұратын ата-анаңыз да Сіздің биологиялық ата-

анаңыз болып табылады ма?
1 – иə, екеуі де
2 – жоқ, тек менің əкем
3 – жоқ, тек менің анам
4 – жоқ, олардың екеуі де асырап алушылар, өгей ата-ана немесе өгей əке жəне өгей шеше
4.03 Сізбен осы үй шаруашылығында тұратын Сіздің əкеңіз - Сіздің биологиялық əкеңіз бе?
1 – иə  2 – жоқ
4.04 Сізбен осы үй шаруашылығында тұратын Сіздің анаңыз - Сіздің биологиялық анаңыз 

ба?
1 – иə  2 – жоқ
4.05 Сізден сұрауыма бола ма,Сіздің биологиялық анаңыз тірі ме?
1 – иə, тірі
2 – жоқ, қайтыс болған
3 – мен білмеймін, тірі ме ол
4 – мен өзімнің биологиялық анам жайлы ештеңе білмеймін
4.06 Сізден сұрауыма болады ма,Сіздің биологиялық əкеңіз тірі ме?
1 – иə, тірі
2 – жоқ, қайтыс болған
3 – мен білмеймін, тірі ме ол
4 – мен өзімнің биологиялық əкем жайлы ештеңе білмеймін
4.07 Сіздің əкеңіз бен анаңыз əлі бірге тұра ма?
1 – иə  2 – жоқ
4.2 Ана жайлы сұрақтар
4.08 Сіздің анаңыз қай жылы туды?
Жыл |___|___|___|___|               97 – білмеймін, жауап беру қиын

4.09 Сіздің анаңыз қай жылы қайтыс болды?
Жыл |___|___|___|___| 97 – білмеймін, жауап беру қиын

4.10 a. Сіздің анаңыз Қазақстан Республикасында туған ба?
1 – иə  2 – жоқ
б. Ол қандай елде туған?
Туған елі ___________________________________

в. Сіздің анаңыз Қазақстан Республикасында тұрады ма?
1 – иə  2 – жоқ

г. Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұруды бастаған ай мен жылды атаңыз?
жыл   |___|___|___|___|

4.11 Сіздің ата-анаңыз қайда (баспана түрі) тұрады?
4.11 карточкасын көрсетіңіз4.11: Ата-аналар баспанасының түрі.
1 – бөлек өзі (дері) өз алдына тұрады
2 – қарт адамдардың мұқтаждығына жауап беретін баспана (қызмет көрсетуі бар пəтер, 

қарттар мен мүгедектерге арналған қонақүй типіндегі үйлерде тұру)
3 – қарттар үйі
4 – медициналық қызметі бар қарттар үйі 
5 – пансиондағы бөлме
4.12 Сіздің ата-анаңызбен басқа адамдар тұра ма?
1 – иə 2 – жоқ
4.13 Олар кіммен тұрады? Өтінемін, осы жағдайда қолданылатын барлық санаттарды 

көрсетіңіз.
4.13 карточкасын көрсетіңіз4.11: Ата-ананың өмір сүруін ұйымдастыру.
Барлық үйлесімді сұрақтарды кодтау.
1 – ұлымен (ұлдарымен)
2 – қызымен (қыздарымен)
3 – басқа туысымен
4 – досымен
4.14 Сіздің үйіңізден Сіздің ата-анаңыз қазіргі уақытта тұратын жерге дейінгі жол қанша 

уақытыңызды алады?
_____сағ_____ минут
4.15 Алдағы үш жыл ішінде Сіз өз ата-аналарыңызбен бірге тұрып бастауға ниеттісіз бе?
1 – əрине жоқ
2 – жоқ шығар
3 – сенімді емеспін
4 – иə, мүмкін 
5 – əрине 

4.16 Сіздің анаңыздың тұрғын үй жағдайы қандай?
 
4.11 карточкасын көрсетіңіз4.11: Ата-аналар тұрғын үй жағдайы.

1 – бөлек өзі (дері) өз алдына тұрады 
2 - қарт адамдардың мұқтаждығына жауап беретін баспана (қызмет көрсетуі бар пəтер, 

қарттар мен мүгедектерге арналған қонақүй типіндегі үйлерде тұру)
3 – қарттар үйі
4 – медициналық қызметі бар қарттар үйі 
5 – пансиондағы бөлме

4.17 Сіздің анаңызбен басқа адамдар тұра ма?
1 – иə  2 – жоқ

4.18 Ол кіммен тұрады? Осы жағдайда қолданылатын барлық санаттарды көрсетіңіз.

4.13 карточкасын көрсетіңіз4.11: Ата-ананың өмір сүруін ұйымдастыру.
Барлық үйлесімді сұрақтарды кодтау
1 – ұлымен (ұлдарымен)
2 – қызымен (қыздарымен)
3 – басқа туысыммен 
4 – досымен
5 – серіктесімен/жұбайымен
4.19 Сіздің ата-анаңыз қазіргі уақытта тұратын жерге дейінгі жол Сіздің үйіңізден қанша 

уақытыңызды алады?
_____сағат_____ минут
4.20 Алдағы үш жыл ішінде Сіз өз ата-аналарыңызбен бірге тұруды бастауға ниеттісіз бе?
1 – əрине жоқ
2 – жоқ шығар
3 – сенімді емеспін



27 СƏУІР 2018 ЖЫЛ 19RESMI

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

4 – мүмкін иə
5 – əрине иə 

4.21 Анаңызбен қаншалықты жиі кездесесіз?
Аптасына          Айна        Жылына _____ рет
0 – ешқашан
4.22 Сіз анаңызбен қарым-қатынасыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Мына карточкаға 

қарап жəне шəкілдегі мəндерді атауды өтінем.
1.13 карточкасын көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлде 
қанағаттанбаймын

         Толық     
қанағаттанамын 

 Білмеймін

                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97
4.23 Сіздің анаңызда күнделікті істерді орындауға оған мүмкіндік бермейтін физикалық, 

психологиялық ауытқулары немесе мүгедектігі бар ма?
1 – иə  2 – жоқ 

4.3 Əке жайлы сұрақтар 
4.24 Сіздің əкеңіз қай жылы туды?
жыл |___|___|___|___|                97 – білмеймін, жауап беру қиын
4.25 Сіздің əкеңіз қай жылы қайтыс болды?
жыл |___|___|___|___|              97 – білмеймін, жауап беру қиын
4.26 а. Сіздің əкеңіз Қазақстан Республикасында да туған ба?
1 – иə  2 – жоқ 

б. Ол қай елде туған?
Туған елі ___________________________________
в. Сіздің əкеңіз Қазақстан Республикасында да тұра ма?
1 – иə  2 – жоқ 
г. Оның Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұруды бастаған айы мен жылын атаңыз?
жыл  |___|___|___|___|

4.27 Сіздің əкеңіздің тұрғын үй жағдайы қандай?
4.11 карточкасын көрсетіңіз           4.11: Ата-аналар баспанасының жағдайы.
1 – бөлек өзі (дері) өз алдына тұрады
 2 - қарт адамдардың мұқтаждығына жауап беретін баспана (қызмет көрсетуі бар пəтер, 

қарттар мен мүгедектерге арналған қонақүй типіндегі үйлерде тұру)
3 – қарттар үйі
4 – медициналық қызметі бар қарттар үйі 
5 – пансиондағы бөлме

4.28 Сіздің əкеңізбен басқа адамдар тұра ма?
1 – иə  2 – жоқ

4.29 Ол кіммен тұрады? Осы жағдайда қолданылатын барлық санаттарды көрсетіңіз.

4.13 карточкасын көрсетіңіз4.11: Ата-ананың өмір сүруін ұйымдастыру.
Барлық үйлесімді жауаптарды кодтау.

1 – ұлымен (ұлдарымен)
2 – қызымен (қыздарымен)
3 – басқа туысымен
4 – досымен
5 – серіктесімен/жұбайымен

4.30 Сіздің үйіңізден Сіздің əкеңіз қазіргі уақытта тұратын жерге дейінгі жол қанша 
уақытыңызды алады?

_____сағат_____ минут

4.31 Алдағы 3 жыл ішінде Сіз өз əкеңізбен бірге тұруды бастауға ниеттенесіз бе?
1 – əрине жоқ
2 – жоқ шығар
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін 
5 – əрине 

4.32 Əкеңізбен қаншалықты жиі кездесесіз?
Аптасына Айына Жылына _____ бір рет
0 – ешқашан

4.33 Сіз əкеңізбен қарым-қатынасыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Мына карточкаға 
қараңыз жəне шəкілдегі мəндерді атауды өтінем.

1.13 карточкасын көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлде 
қанағаттанбаймын

         Толық     
қанағаттанамын 

 Білмеймін

                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97
4.34 Сіздің əкеңізде күнделікті істерді орындауға оған мүмкіндік бермейтін физикалық, 

психологиялық ауытқулары немесе мүгедектігі бар ма?
1 – иə  2 – жоқ 

4.35 Сіздің биологиялық ата-аналарыңыз бір кездері ажырасқан ба?
1 – иə
2 – жоқ
3 – қолданылмайды (олар бірге ешқашан тұрмаған)

4.36 Бұл қай жылы болды?
жыл |___|___|___|___| 97 – білмеймін, жауап беруге қиналамын
4.4 Аға - іні, əпке – сіңлі - қарындас, ата жəне əже

4.37 а. Сіздің неше ағаңыз-ініңіз жəне əпкеңіз-сіңіліңіз-қарындасыңыз бар?
_______ аға-ініңіз _______ əпкеңіз-сіңіліңіз-қарындасыңыз

б. Сіздің ағаңыздың-ініңіздің, əпкеңіздің-сіңіліңіздің-қарындасыңыздың нешеуі тірі?
_______ ағалар _______ əпкелер

4.38 Сіздің ата, əжелеріңіздің нешеуі тірі?
___________________

4.5 Балалық шақтағы ата-ананың үйі

4.39 а. Сіз балалық шағыңыздың көп бөлігін, яғни 15 жасқа дейін қайда тұрдыңыз?
1 – Қазақстанда 2 – шетелде
б. Сіз қандай елді мекенде тұрдыңыз?
Туған жеріңіз (облыс) ___________________

4.40-сұраққа өтіңіз
в. Сіз қандай елде тұрдыңыз?
Тұрған еліңіз __________________

4.40 Сіз 15 жасқа дейінгі балалық шағыңыздың көп бөлігін биологиялық ата-аналардың 
екеуімен де тұрдыңыз ба?

1 – иə  2 – жоқ 

4.41 Сіз балалық шағыңыздың көп бөлігін, яғни 15 жасқа дейін кіммен тұрдыңыз? Мына 
карточкадағы жауаптарды таңдап алуды өтінем.

0 карточкасын көрсетіңіз4.41: Балалық шақтағы отбасы.
1 – тек биологиялық анаммен
2 – тек биологиялық əкеммен 
3 – биологиялық əкеммен жəне анаммен
4 – биологиялық əкеммен жəне өгей анаммен
5 – атаммен/əжеммен немесе екеуімен
6 – басқа туыстармен 
7 – асырап алушылармен
8 – асырап алған ата-анаммен 
9 – мектеп интернат
10 – балалар үйінде 
11 – жасөспірімдер үшін арнайы мекемеде
12 – басқа

4.42 Сіз 15 жасқа толғанша Сіздің ата-анаңыз қандай қарым-қатынаста болды? Егер 0-ден 
– 10-ға дейінгі шəкіл бойынша бəрін есепке алсақ, 0-»өте жаман», ал 10-»өте керемет»дегенді 
білдіреді, сол кездегі өзіңіздің ата-анаңызбен араңыздағы қарым-қатынасты Сіз қалай си-
паттайсыз?

      Өте 
    жаман

Өте
керемет

 Білмеймін  Қолданылмайды

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99
4.43 Сіз 15 жаста болған кезде Сіздің əкеңіз кім болып жұмыс істеді?
___________________________________________________________

Жұмыс сыныптаушы коды: |___|___|___|___|___|___|___|___|

96 – əкесі жайлы ештеңе білмейді 97 – білмейді 99 – қолданылмайды

4.44 Сіздің əкеңіз алған жоғарғы білім деңгейін атаңыз.
___________________________________________________________

1 – жоғары білімнен кейінгі білім
2 – жоғары білім
3 – техникалық жəне кəсіптік білім
4 – жалпы орта білім
5 – негізгі орта білім
6 – бастауыш білім
7 – ешқандай білім деңгейі жоқ 
8 – білмейді 
99 - қолданылмайды 

4.45 Сіз 15 жаста болған кезде Сіздің анаңыз кім болып жұмыс істеді?
___________________________________________________________

Жұмыс сыныптаушы коды: |___|___|___|___|___|___|___|___|

96 – анасы жайлы ештеңе білмейді 97 – білмейді 99 - қолданылмайды

4.46 Сіздің анаңыз алған жоғарғы білім деңгейін атаңыз.
___________________________________________________________

1 – жоғары білімнен кейінгі білім
2 – жоғары білім
3 – техникалық жəне кəсіптік білім
4 – жалпы орта білім
5 – негізгі орта білім
6 – бастауыш білім
7 – ешқандай білім деңгейі жоқ 
97 – білмейді 
99 - қолданылмайды 

4.47 Сіз 15 жаста болған кезде Сіздің биологиялық/асырап алушы əкеңіз кім болып 
жұмыс істеді?

___________________________________________________________

Жұмыс сыныптаушы коды: |___|___|___|___|___|___|___|___|

97 – білмейді 99 – қолданылмайды

4.48 Сіздің биологиялық асырап алушы əкеңіздің алған жоғарғы білім деңгейін атаңыз.
___________________________________________________________

1 – жоғары білімнен кейінгі білім
2 – жоғары білім
3 – техникалық жəне кəсіптік білім
4 – жалпы орта білім
5 – негізгі орта білім
6 – бастауыш білім
7 – ешқандай білім деңгейі жоқ 
97 – білмейді 
99 - қолданылмайды 

4.49 Сіз 15 жаста болған кезде Сіздің биологиялық/асырап алушы анаңыз кім болып 
жұмыс істеді?

___________________________________________________________

Жұмыс сыныптаушы коды: |___|___|___|___|___|___|___|___|

97 – білмейді 99 – қолданылмайды

4.50 Сіздің биологиялық/асырап алушы анаңыздың алған жоғарғы білім деңгейін атаңыз.
___________________________________________________________

1 – жоғары білімнен кейінгі білім
2 – жоғары білім
3 – техникалық жəне кəсіптік білім
4 – жалпы орта білім
5 – негізгі орта білім
6 – бастауыш білім
7 – ешқандай білім деңгейі жоқ 
97 – білмейді 
99 - қолданылмайды 

4.51 Сіз өз ата-аналарыңыздан кем дегенде үш ай бойы алғаш рет бөлек тұруды бастаған 
ай мен жылды атаңыз. 

ай |___|___|             жыл |___|___|___|___|             97 – жауап беру қиын
5.01 сұраққа өтіңіз

4.52 а. Сіз бір кездері ата-анаңыздан кем дегенде үш ай бойы бөлек тұрдыңыз ба?
            1 – иə ↓  2 – жоқ

б. Бұл алғаш рет қашан болды, ай мен жылды атаңыз?
     ай |___|___|         жыл |___|___|___|___|         97 – жауап беру қиын

4.6 Ата-анадан бөлек тұрып бастауға ниет білдіру

4.53 Сіз алдағы үш жыл ішінде өзіңіз ата-анаңыздан бөлек тұруды көздейсіз бе? 
1 – əрине жоқ
2 – жоқ шығар 
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін 
5 – əрине 
4.54 Егер Сіз өзіңіз ата-анаңыздан бөлек тұрып бастасаңыз, Сіз өз серіктесіңізбен бірге 

тұруды бастайтыныңызға сенімдісіз бе?
 1 – иə  2 – жоқ 
4.55 Айталық, алдағы үш жыл ішінде Сіз ата-анаңыздан бөлек тұрып бастайсыз. Өтінемін, 

маған айтыңызшы, бұл Сіздің өміріңіздегі əртүрлі аспектілерге қалай əсер етер еді. Өтінем, 
карточкада көрсетілген нұсқалардан жауапты таңдаңыз.

2.80 карточкасын көрсетіңіз: Жақсы немесе нашар.

Егер алдағы 3 жылда Сіз өз ата-
аналарыңыздан бөлек тұрып 
бастасаңыз, Сіздің ойыңызша ол 
жағдайды қалай өзгертер еді: жақсы 
немесе нашар жағына? Мынандай 
аспектілерді қараңыз...

Жағдай 
айтарлықтай 
жақсарады

Жағдай 
жақса-
рады

Жағдай 
жақсар-

майды да, 
нашарла-
майды да

Жағдай 
нашар-
лайды

Жағдай 
айтар-
лықтай 
нашар-
лайды

a. Сіздің не істегіңіз келеді, соны 
істеу мүмкіндігі

1 2 3 4 5

б. Сіз жарата алатын ақша саны 1 2 3 4 5
в. өмірде басқа мақсаттарды жүзеге 
асыру мүмкіндігі

1 2 3 4 5

г. Сіздің өмірден алатын 
куанышыңыз бен қанағаттануыңыз

1 2 3 4 5

д. Сіздің сексуалдық өміріңіз 1 2 3 4 5
4.56 Мен, олардан бөлек тұруды [өмір сүруді] бастамас бұрын, орындау қажет болатын 

шарттар туралы бірқатар пікірлерді оқып беремін. Өтінем, карточкада көрсетілген жауаптардың 
біреуін таңдай отырып Сіз қаншалықты бұл пікірлерге келісесіз немесе келіспейтініңізді маған 
айтыңызшы.

2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі

Толық 
келісем

Келісуім 
мүмкін

Келіспеймін, 
келіспеймін 
де емес

Келіспеуім 
мүмкін

Толық 
келіспеймін

a. Алдағы үш жылда менде 
өзімнің ата-анамнан бөлек 
тұруға қаржылық мүмкіндігім 
болады

1 2 3 4 5

б. Менің қолайлы баспанаға қол 
жеткізуіме болады, соған бай-
ланысты алдағы үш жыл ішінде 
ата-анамнан бөлек тұруды ба-
стай алам.

1 2 3 4 5

в. Алдағы үш жыл ішінде өзімнің 
ата-анамнан бөлек тұрып бастау 
үшін менің жеткілікті түрде денім 
сау болады.

1 2 3 4 5

г. Мен алдағы үш жыл ішінде 
өзімнің ата-анамнан бөлек 
тұруға дайын екенімді сеземін.

1 2 3 4 5

4.57 Енді мен алдағы үш жыл ішінде Сіз өз серіктесіңізбен бірге тұрады деп ойлауы мүмкін 
адамдар туралы бірнеше пікірлерді оқып беремін. Өтінем маған айтыңызшы, карточкада 
көрсетілген жауаптардың біреуін таңдай отырып Сіз қаншалықты бұл пікірлерге келісесіз 
немесе келіспейсіз.

2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі

Толық 
келісемін

Келісуім 
мүмкін

Келіспеймін, 
келіспеймін 
де емес

Келіспеуім 
мүмкін

Толық 
келіспеймін

a. Менің достарымның 
көпшілігі менің 
[тұратындардан] бөлек 
тұруым керек деп санайды 

1 2 3 4 5

б. Менікілер [тұратындардан] 
мен олардан бөлек тұруым 
керек деп санайды

1 2 3 4 5

в. Менің серіктесім менімен 
[тұратындардан] бөлек 
тұруым керек деп санайды

1 2 3 4 5

5. ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖƏНЕ ҚОЛДАУ ЖҮЙЕСІ 

5.1 Эмоционалдық қолдау (жеке мəселелерді талқылау)

5.01 Көптеген адамдар уақыт өте келе басқа адамдармен өздері үшін маңызды мəселелерді 
талқылайды. Мысалы, бұл Сізбен болған жақсы немесе жаман бір жағдай, Сіз тап болған 
проблемалар немесе Сіздің алаңдаушылығыңызды тудыратын сұрақтар. Соңғы 12 айда 
болғандардың барлығына қарай отырып, Сіз əдетте маңызды жеке мəселелеріңізді кіммен 
талқылайсыз? Өтінем, бұл адамдардың барлығының аттарын атап өтіңізші. 

___________________

5.2 Балаларға күтім жасауды қамтамасыз ету

5.02 Соңғы 12 ай ішінде Сіздің үй шаруашылығыңыздағы [балаларға/сəбилерге] кім қарады? 
Өзіңізді қоспағанда сол адамдардың барлығының аттарын атауды өтінем. 

___________________

5.03 Соңғы 12 ай ішінде Сіз туысқандарыңыздың немесе достарыңыздың тарапынан неме-
се негізгі кəсібі балаға қарау болып табылмайтын басқа адамдардан балаға қарау үшін үнемі 
жəрдем алдыңыз ба? Сіздің үй шаруашылығыңызда тұрмайтын адамдар жайында сөйлесейік.

1 – иə ↓  2 – жоқ

5.04 Мұндай көмекті Сіз кімнен алдыңыз? Өтінемін, осы адамдардың əрқайсысының аты 
мен тегінің алғашқы əрпін атаңыз

___________________

5.05 Сізге [көрсетілген тұлға], Сіздің [балаларыңызға/сəбилеріңізге] қарауға қаншалықты 
жиі көмектесті?

Аптасына            Айына         Жылына ____________рет

5.06 [Көрсетілген тұлға] көмегі төленді ме?
1 – иə            2 – жоқ

5.07 a. Сіз балабақша, бөбекжай, ұзартылған күн топтары, бала күтімі бойынша өздігінен 
ұйымдастырылған топтар, бала күтуші немесе ақылы немесе басқа институционалдық меха-
низм немесе ақылы қызметтер бойынша тұрақты көмек алдыңыз ба?

1 – иə  2 – жоқ
б. Өтінемін, карточкада көрсетілген барлық тұрақты қолданылатын нұсқаларды атаңыз.
5.07 карточкасын көрсетіңіз5.07: Балаларға кəсіби күтім жасау
1 – бала бағушы
2 – балабақша
3 – бөбекжай немесе өзге де мектепке дейінгі мекеме
4 – ұзартылған күн тобы
5 – өз бетімен ұйымдастырылған балаларға күтім жасау тобы
6 – басқа нұсқа
б. Сіз қаншалықты [көрсетілген қызметтер] жиі қолданасыз?
Кестеге жауаптарды жазыңыз.

егер еске алынса белгі 
қойыңыз

қолдану жиілігі
А= апта; А= ай; Ж= жыл

1 – бала бағушы  А А Ж_____ рет
2 – бала бақша  А А Ж_____ рет
3 – бөбекжай немесе басқа мектепке 
дейінгі ұйым

 А А Ж_____ рет

4 – ұзартылған күн тобы  А А Ж_____ рет
5 – өз бетімен ұйымдастырылған 
балаларға қарау топтары

 А А Ж_____ рет

6 – басқа нұсқалар  А А Ж_____ бір рет
5.08 Əдетте Сіздің үй шаруашылығыңыз бала күтіміне жалпы қанша төлейді, егер төлейтін 

болса?
Аптасына           Айына          Жылына __________________ каз. теңге

0 – балаға күтім жасау бойынша қызметке төленбейді 

5.09 Соңғы 12 ай ішінде Сіз басқа адамдарға бала қарауға көмектестіңіз бе? Егер Сіз 
балаға қарау бойынша кəсіби қызмет көрсететін болсаңыз, өтінем Сіз өз жұмысыңыздан бөлек 
көрсеткен көмекті ғана көрсетіңіз.

1 – иə ↓  2 – жоқ

5.10 Сіз кімге мұндай көмек көрсеттіңіз? Өтінем, бұл адамдардың əрқайсысының аты мен 
тегінің алғашқы əрпін атаңыз.

___________________
5.11 [Көрсетілген тұлға] балаларына қарауға қаншалықты жиі көмектестіңіз?
Аптасына         Айына        Жылына ____________рет

5.3 Практикалық көмек

5.12 Соңғы 12 айда Сіздің үй шаруашылығыңызда күнделікті ас дайындау, шаңсорғыштың 
көмегімен үй жинау, кір жуу, үйдегі ұсақ-түйек жөндеулер, шоттарды төлеу мен қаржылық есеп 
жүргізу сияқты міндеттерді əдетте кім орындайды? Өтінем өзіңізді қоспағанда, бұл адамдардың 
бəрінің атын атаңыз.

___________________
5.13 Соңғы 12 айда үйдегі мұндай жұмыстармен кəсіби айналыспайтын адамдар тарапы-

нан мысалы, күнделікті ас дайындау, шаңсорғыштың көмегімен үй жинау, үйдегі ұсақ-түйек 
жөндеулер, шоттарды төлеу мен қаржылық есеп жүргізу үшін тұрақты көмек алдыңыз ба? 
Сіздің үй шаруашылығыңызда тұрмайтын адамдар жайында сөйлесейік.

1 – иə ↓  2 – жоқ

5.14 Сіз мұндай көмекті кімнен алдыңыз? Өтінем, бұл адамдардың əрқайсысының аты 
жəне тегінің бірінші əрпін атаңыз.

___________________

5.15 Сізге [көрсетілген тұлға] үй шаруасындағы жұмысты орындау үшін каншалықты 
жиі көмектесті?

____________рет Аптасына Айына Жылына 

5.16 [Көрсетілген тұлға] көмегіне ақы төленді ме?
 1 – иə         2 – жоқ

5.17 a. Сіз мемлекеттік немесе жеке ұйымдар (мысалы, үй шаруасына көмек, «жеткізіп 
беретін тамақ», үй шаруасына əлеуметтік қызмет көрсету) тарапынан үй шаруасының жұмысын 
орындау үшін кəсіби көмекті үнемі аласыз ба?

1 – иə, мемлекет тарапынан
2 – иə, жеке ұйым тарапынан
3 – иə, бірақ мен ұйымның типін білмеймін
4 – жоқ
б. Сіз мұндай көмекті қаншалықты жиі пайдаланасыз?
Аптасына            Айына           Жылына ____________рет

5.18 Сіздің үй шаруашылығыңыз үйдегі жұмыстарды орындау үшін əдетте қанша төлейді, 
егер жалпы төлейтін болса?

Аптасына             Айына            Жылына __________________ теңге

0 - үй шаруасына көмек бойынша төлемейді 

5.19 Сіз соңғы 12 айда Сіздің үй шаруашылығыңызда тұрмайтын адамдарға үй шаруа-
сы жұмыстарын атқаруда тұрақты көмек көрсеттіңіз бе? Егер Сіз үй шаруашылығын жүргізу 
қызметімен кəсіби айналысатын болсаңыз, өтінем Сіз жұмысыңыздан бөлек көрсеткен 
көмектеріңізді ғана көрсетіңіз.

1 – иə   2 – жоқ

5.20 Сіз кімге мұндай көмек көрсеттіңіз? Өтінем, бұл адамдардың əрқайсысының аты жəне 
тегінің бірінші əрпін атаңыз

___________________

5.4 Өзіне күтім жасау (жеке бас тазалығы)

5.21 Сіз өзіңізге күтім жасауда, мысалы киіну кезінде, жуыну немесе душ қабылдау, 
тамақтану, төсектен тұру немесе төсекке жатқызу, дəретхананы пайдалану кезінде тұрақты 
көмекті қажет етесіз бе?

1 – иə   2 – жоқ

5.22 Үй шаруашылығыңызда соңғы 12 айда Сізге күтім жасауда мысалы, киіну кезінде, жу-
ыну немесе душ қабылдау, тамақтану, төсектен тұру немесе төсекке жатқызу, дəретхананы 
пайдалану кезінде тұрақты көмек көрсеткен адам бар ма? 

1 – иə   2 – жоқ

5.23 Сіз мұндай көмекті кімнен алдыңыз? Өтінем, бұл адамдардың əрқайсысының аты 
жəне тегінің бірінші əрпін атаңыз.

___________________

5.24 Сізге өзіңізге қарауға соңғы 12 айда мысалы киіну кезінде, жуыну немесе душ 
қабылдау, тамақтану, төсектен тұру немесе төсекке жатқызу, дəретхананы пайдалану кезінде 
тұрақты көмек көрсететін адам бар ма? Сіздің үй шаруашылығыңызда тұрмайтын адамдар 
жайында сөйлесейік.

1 – иə   2 – жоқ

5.25 Сіз мұндай көмекті кімнен алдыңыз? Өтінем, бұл адамдардың əрқайсысының аты 
жəне тегінің бірінші əрпін атаңыз.

___________________

5.26 [Көрсетілген тұлға] Сізге өзіңізге күтім жасауға қаншалықты жиі көмектесті?
Аптасына Айына Жылына ____________

5.27 [Көрсетілген тұлға] көмегіне ақы төленді ме?
1 – иə  2 – жоқ 

5.28 Соңғы 12 айда Сіз мемлекеттік немесе жеке ұйымдардағы мамандар тарапынан 
өзіңізге күтім жасау үшін тұрақты көмек алдыңыз ба?

1 – иə, мемлекет тарапынан
2 – иə, жеке ұйым тарапынан
3 – иə, бірақ мен ұйымның типін білмеймін
4 – жоқ

б. Сіз мұндай көмекті қаншалықты жиі пайдаланасыз?
Аптасына            Айына           Жылына ____________ 

5.29 Сіз өзіңізге көрсетілген көмек бойынша күнделікті қанша төлейсіз?
Аптасына Айына Жылына __________________ теңге

0 - өзіне күтім жасау бойынша көмекке төлемейді

5.30 Соңғы 12 ай ішінде Сіз өз үй шаруашылығыңыздағы немесе кез-келген кімге бол-
сын өзін қарауға мысалы жууыну, төсектен тұру немесе киіну кезінде көмек көрсеттіңіз бе?

1 – иə   2 – жоқ

5.31 Сіз кімге мұндай көмек көрсеттіңіз? Өтінем, бұл адамдардың əрқайсысының аты жəне 
тегінің бірінші əрпін атаңыз.

___________________
5.5 Қаржылық көмек
5.32 Сіз [немесе Сіздің] [жұбайыңыз/серіктесіңіз] соңғы 12 айда бұл үй шаруашылығының 

құрамына кірмейтін кімнен болса да ақша немесе қандайда бір тауар алдыңыз ба? 80 000 мың 
теңгеден кем емес соманың сыйлықтары ғана ескеріледі жəне бірге тұру немесе тамақтануды 
қоспауды өтінем

1 – иə ↓  2 – жоқ

5.33 Сіз кімнен мұндай көмек алдыңыз? Өтінем, осы адамдардың əрқайсысының аты жəне 
тегінің бірінші əрпін атаңыз.

___________________

5.34 Сіз [немесе Сіздің] [жұбайыңыз/серіктесіңіз] соңғы 12 айда кімге болса да ақша 
немесе қандай да бір тауарды басқа адамдарға сыйладыңыздар ма? 250 евродан (87250 
теңге) кем емес соманың сыйлықтары ғана ескеріледі жəне бірге тұру немесе тамақтануды 
қоспауды өтінем.

1 – иə   2 – жоқ

5.35 Сіз кімге мұндай көмек көрсеттіңіз? Өтінем, осы адамдардың əрқайсысының аты мен 
тегінің бірінші əрпін атаңыз.

________________

5.36 Сіз [немесе Сіздің] [жұбайыңыз/серіктесіңіз] бұрын соңды тауар немесе 170 000 мың 
теңгеден жоғары сомада мүлік, мұраға ақша алдыңыз ба?

1 – иə ↓  2 – жоқ

5.37 Сіз [немесе Сіздің] [жұбайыңыз/серіктесіңіз] үлкен сыйлық немесе мұраны қай 
жылы алдыңыз?

Жыл: ______

5.38 Сіз [немесе Сіздің] [жұбайыңыз/серіктесіңіз] бұл сыйлық немесе мұраны кімнен 
алдыңыз? Өтінем, осы адамдардың əрқайсысының аты мен тегінің бірінші əрпін атаңыз.

___________________

5.6 Аттарды интерпретациялау

5.39 Ал енді менің Сіз атап өткен адамдар жайлы көбірек білгім келеді [көрсетілген 
тұлға] əйел немесе ер? 

1 – ер             2 – əйел

5.40 [Көрсетілген тұлға] неше жаста?
______ жас

0 – [көрсетілген тұлға] қайтыс болды

5.41 [Көрсетілген тұлға] Сізге туыстық/қатынас дəрежесін көрсетіңіз?
5.41 карточкасын көрсетіңіз5.07:5.41
1 –жұбай немесе серіктес
2 – қазіргі жұбайдың немесе серіктестің биологиялық баласы 
3 – бұрынғы жұбайының немесе серіктестің биологиялық баласы 
4 – өгей ұл/өгей қыз 
5 – асырап алынған бала 
6 – қамқорлыққа алынған бала 
7 –биологиялық ата-анасы немесе бала асырап алушы
8 – өгей əке/өгей ана (бала асырап алуды ресімдемеген) 
9 – қазіргі серіктестің немесе жұбайының бала асырап алушы немесе биологиялық ата-анасы 
10 – өгей əке/өгей ана (бала асырап алуды ресімдемеген) немесе қазіргі серіктестің не-

месе жұбайының қамқоршысы 
11 – немере ұл/немере қыз немесе шөбере ұл/шөбере қыз (респонденттің немесе серіктестің) 
12 – ата/əже немесе үлкен ата/үлкен əже (респонденттің немесе серіктестің) 
13 – аға-іні немесе əпке-қарындас
14 – жұбайының немесе серіктестің аға-інісі немесе əпке-қарындасы
15 – серіктестің немесе жұбайының қызыңың немесе баласының 
16 – респонденттің басқа туысы
17 – серіктестің немесе жұбайының басқа туысы 
18 – туыс емес (туыстық жоқ)

6. РЕПРОДУКЦИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯ

6.1 Ағымдағы жүктілік
6.1 а. Енді мен жүктілік жəне балалардың тууы жайында Сізге тағы бірнеше сұрақ қойғым 

келіп тұр. Сіз қазіргі уақытта жүктісіз бе? 
1 – иə             2 – жоқ            3 – мүмкін,             əзір білмеймін 

б. Енді мен жүктілік жəне балалардың тууы жайында Сізге тағы бірнеше сұрақ қойғым келіп 
тұр. Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз қазіргі уақытта жүкті ме?

1 – иə             2 – жоқ            3 – мүмкін,             əзір білмеймін 

в. Енді мен жүктілік жəне балалардың тууы жайында Сізге тағы бірнеше сұрақ қойғым келіп 
тұр. Сізден қазіргі уақытта жүкті болған əйелдерді Сіз білесіз бе? 

1 – иə             2 – жоқ            3 – мүмкін,             əзір білмеймін 

6.02 Баланың туу айы мен жылын атаңыз.
ай |___|___|         жыл |___|___|___|___|

6.03 Тікелей жүкті болмас алдында Сіз қандай да бір уақытта балалы/тағы бір балалы 
болуды көздедіңіз бе? 

1 – иə              2 – жоқ            3 – сенімді емеспін

6.04 Бұл жүктілік Сіз қалаған уақытыңыздан ерте, кеш немесе мөлшермен уақытында 
болды ма?

1 – бұрын          2 – кейін         3 – мөлшермен уақытында

6.2 Бала тууға қабілеттілік

6.05 Сіздің балалы/тағы бір балалы болуға физикалық қабілетіңіз жете ме?
1 – əрине жоқ 
2 – жоқ шығар 
3 – мүмкін 
4 – əрине 
97–білмеймін

6.06 a.Сізге стерилизация немесе операция жасалды, Сіз сол себептен бала/тағы бала 
көтере алмайсыз ба?

 1 – иə 2 – жоқ                         98 – жауаптан бас тарту 
б.Мұндай операция қашан жасалған, айы мен жылын атаңыз.
ай |___|___|         жыл |___|___|___|___|

6.07 Сіз енді бала/тағы балалар көтере алмайтындығыңыз жайлы қашан білдіңіз, ай мен 
жылды атаңыз?

ай |___|___|                    жыл |___|___|___|___|        97 – білмеймін, айта алмаймын

6.08 Сіздің қазіргі серіктесіңіздің/жұбайыңыздың физикалық тұрғыда балалы бола алатыны 
жайлы Сізге қаншалықты мəлім, егер ол мұны қаласа? 

1 – əрине жоқ 
2 – жоқ шығар 
3 – мүмкін 
4 – əрине иə
97– білмеймін

6.09 а. Сіздің серіктесіңізге/жұбайыңызға бір кездері стерилизация немесе операция 
жасалған ба, сол себептен ол бала/тағы бала көтере алмай ма?

     1 – иə 2 – жоқ                         98 – жауаптан бас тарту 
б. Мұндай операция қашан жасалған айы мен жылын атаңыз.
ай |___|___|               жыл |___|___|___|___|        97 – білмеймін, жауап беруге қиналамын
6.10 а. Сіздің (немесе Сіздің қазіргі серіктесіңіз/жұбайыңыз) қазіргі уақытта жүкті болуға 

тырысасыз ма? 
1 – иə              2 – жоқ

б. Сіз (немесе Сіздің қазіргі серіктесіңіз/жұбайыңыз) алғаш рет қашан жүкті болуға 
тырыстыңыз?

ай |___|___| жыл |___|___|___|___| 97 – білмеймін, жауап беруге қиналамын

в. Сіз (немесе Сіздің қазіргі серіктесіңіз/жұбайыңыз) қазіргі уақытта Сіздің (Сіздің серіктесіңіз/
жұбайыңыз) жүкті болуыңыз үшін мына карточкада көрсетілгендердің қайсысын істейсіз? Өтінем 
не істейтіндеріңіздің барлығын атап шығыңыз.

6.10 карточкасын көрсетіңіз6.10: Ұрықсыздықты емдеу.
1 – дəрілік ем
2 –овуляция уақытын анықтау əдістері
3 – экстракорпоральды ұрықтандыру (ЭКҰ) немесе ооцит цитоплазмасына (ИКСИ) спер-

матозоидтар
 енгізу 
4 – хирургиялық операция
5 – жасанды ұрықтандыру
6 – емдеудің басқа да əдістері
0 – қолданбадыңыз немесе ештеңе істемедіңіз (карточкада жоқ)

6.11 Осы жолы жүкті болу үшін Сізге (Сіздің серіктесіңізге/жұбайыңызға) көмек беру үшін 
Сіз қашан қандай да бір шешім қабылдап бастаған ай мен жылды атаңыз?

ай |___|___|          жыл |___|___|___|___|

6.12 Қазіргі таңда Сіз [немесе Сіздің серіктес/жұбайыңыз] жүктіліктен алдын-ала сақтану 
үшін, мына карточкада аталғандардың арасынан қайсысын жасайсыз немесе қолданасыз? 
Өтінем Сіз жасаған немесе қолданғандардың барлығын атап өтіңіз.

6.12 карточкасын көрсетіңіз6.12: Контрацепция
1 – презерватив
2 – дəрілер
3 – жатырішілік құрал (спираль, ілмек)
4 – бауырша/ мойнақ қалпақшасы
5 – көпіршік/ крем/ сілікпе/ суппозиторий
6 – инъекциялық дəрі-дəрмектер (мысалы, депо-провера)
7 – имплантациялық контрацептивтер (мысалы, норплант)
8 – персона (ықшам монитор жəне əйелдің зəріндегі жыныстық гормондар концентрация-

ларының ай сайынғы ауытқуын анықтау үшін тест белдеу жиынтығы)
9 – жеделдетілген гормоналдық контрацепция (келесі күні таңертең қабылдайтын, дəрі)
10 – тоқтатылған жыныстық акт
11 – күнтізбелік (ырғақты) əдіс
0 – ешқашан пайдаланбағансыз немесе ештеме істемегенсіз (карточкада жоқ)

6.13 Сіз соңғы рет жүктілікті алдын алу үшін қандай да бір шара қолданған ай мен жыл-
ды атаңыз.

ай |___|___|         жыл |___|___|___|___|

0 - пайдаланбаған немесе ештеме істемеген 

6.3 Бала тууға ниет білдіру

6.14 Сіз алдағы үш жыл ішінде бала/тағы бір бала тууға ниеттісіз бе? 
1 – əрине жоқ
2 – мүмкін жоқ
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін 
5 – əрине 

6.15 Жақын арадағы үш жыл ішінде Сіз бала/тағы бір бала тумасаңыз, Сіз жалпы биология-
лық балалы болуды, бала асырап алуды немесе өгей балалы болуға ниеттісіз бе?

1 – əрине жоқ
2 – мүмкін жоқ 
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін 
5 – əрине 

6.16 Сіздің бірінші/келесі балаңыздың ұл немесе қыз болғанын қалайсыз ба?
1 – ұл                 2 – қыз              3 – маңызды емес

6.17 Сіз барлығы неше балалы болуды көздедіңіз?
________ бала
 0 – білмеймін, жауап беруге қиналамын

6.18 Сіз бала/тағы бір бала тууды көздемесеңіз де, жақын үш жыл ішінде Сізде бала/
тағы бір бала туылады делік. Өтінемін, маған айтыңызшы Сіздің ойыңызша Сіздің өмірлік 
аспектілеріңізге бұл қалай əсер ететінін көрсетіңіз. Өтінемін, карточкада көрсетілген 
нұсқалардан жауаптарды таңдаңыз.

 
2.80 карточкасын көрсетіңіз: Жақсы немесе жаман.

Егер жақын үш жыл ішінде 
Сізде бала/тағы бір бала 
болса, Сіздің ойыңызша 
бұл жағдайды қалай 
өзгертер еді: жақсы жағына 
немесе жаман жағына? 
Мынандай аспектілерді 
қараңыз. 

Жағдай 
əлдеқайда 
жақсарады

Жағдай 
жақсарады

Жағдай 
жақсармайды 
да нашарла-
майды да

Жағдай 
нашар-
лайды

Жағдай 
əлдеқайда 
нашар-
лайды

a. Сіз не қаласаңыз соны 
істеу мүмкіндігіңіз

1 2 3 4 5

б. Сіз жұмсай алатын 
ақша саны

1 2 3 4 5

в. Өмірдегі басқа 
мақсаттарды жүзеге асыру 
мүмкіндігі

1 2 3 4 5

г. Сіздің өмірден алатын 
қуаныш пен қанағатыңыз

1 2 3 4 5

д. Сіздің жұмысқа орналасу 
мүмкіндігіңіз

1 2 3 4 5

е. Сіздің 
серіктесіңіздің/
жұбайыңыздың жұмысқа 
орналасу мүмкіндігі

1 2 3 4 5

6.19 Мен бала/тағы бір бала тумас бұрын орындалуы қажет шарттар туралы кейбір 
пікірлерді оқып берейін. Өтінемін, карточкадағы жауаптарды таңдай отырып, маған айтыңызшы 
қаншалықты Сіз бұл пікірлермен келісесіз немесе келіспейсіз.

2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі

Толық 
келісемін

Келісуім 
мүмкін

Келіспеймін 
де, 

келісемін де

Келіспеуім 
мүмкін

Толық 
келіспеймін

a. Алдағы үш жыл ішінде мен 
өзіме бала/тағы бір бала тууға 
қаржылай жағдайым келеді

1 2 3 4 5

б. Алдағы үш жыл ішінде 
менде қолайлы баспанаға қол 
жеткізу мүмкіндігім болады, 
соның арқасында мен бала/
тағы бір бала туа аламын

1 2 3 4 5

в. Алдағы үш жыл ішінде мен 
бала/тағы бір бала туу үшін 
денсаулығым барынша жақсы 
болады

1 2 3 4 5

г. Алдағы үш жыл ішінде мен 
бала/тағы бір бала тууға дай-
ын екенімді сеземін

1 2 3 4 5

д. Алдағы үш жыл ішінде 
менің бала/тағы бір бала тууға 
лайықты серіктесім болады

1 2 3 4 5

е. Алдағы үш жыл ішінде мен-
де бала/тағы бір бала болса, 
отбасылық өмір мен жұмысты 
қатар алып жүре алар едім 

 1 2 3 4 5

ж. Алдағы үш жыл ішінде 
менің серіктесімнің бала/тағы 
бір бала тууға денсаулығы 
барынша жақсы 

1 2 3 4 5

з. Алдағы үш жыл ішінде мен-
де бала/тағы бір бала туыл-
са, балаға қанағатты түрде 
қарауға менің мүмкіндігім 
болады 

1 2 3 4 5

и. Алдағы үш жыл ішінде 
менде бала туылса, бала 
күтіміне байланысты жеткілікті 
түрде демалыс алуға менің 
мүмкіндігім болады 

1 2 3 4 5

6.20 Енді мен жақын үш жыл ішінде Сізде бала/тағы бір бала туатыны жайлы басқа 
адамдардың не ойлайтыны жайында бірнеше пікірлерді оқып беремін. Өтінемін, карточкадағы 
жауаптарды таңдай отырып, маған айтыңызшы қаншалықты Сіз бұл пікірлермен келісесіз 
немесе келіспейсіз.

 2.82 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі.

Толық 
келісемін

Келісетін 
шығармын

Не 
келісемін не 
келіспеймін

Келіспейтін 
шығармын

Толық 
келіспеймін

a. Менің достарымның 
көпшілігі менің бала/тағы 
бір бала тууым керек деп 
санайды

1 2 3 4 5

б. Менің ата-анам менің 
бала/тағы бір бала тууым 
керек деп санайды

1 2 3 4 5

в. Менің серіктесім менің 
бала/тағы бір бала тууым 
керек деп санайды

1 2 3 4 5

7. ДЕНСАУЛЫҚ ЖƏНЕ АМАНДЫҚ

7.01 Барлық жағдайларды есепке ала отырып қазіргі уақытта Сіз жалпы өз өміріңізбен бүгінгі 
күні қаншалықты қанағаттанасыз? Өтінемін, осы карточкадан жауаптарды таңдаңыз, мұндағы 
«0» «аса қанағаттанбаймын» дегенді білдіреді, ал «10» «өте қанағаттанамын» дегенді білдіреді.

1.13 карточкасын көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлде 
қанағаттанбаймын

         Толық     
қанағаттанамын 

 Білмеймін

                              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97
7.1 Жалпы денсаулық

7.02 Жалпы Сіздің денсаулық жағдайыңыз қандай?
1 – өте жақсы
2 – жақсы
3 – қанағаттанарлық
4 – нашар
5 – өте нашар
7.03 а. Сіздің қандай да бір созылмалы немесе ұзаққа созылған ауруыңыз бар ма?
            1 – иə ↓  2 – жоқ 

б. Сіз аталған созылмалы жəне ұзаққа созылған аурудан көп зардап шектіңіз бе? 
1 – 6 айдан жоғары
2 – 6 айдан – 1 жылға дейін
3 – 1 жылдан – 5 жылға дейін
4 – 5 – 10 жылға дейін
5 – бала кезімнен

в. Дəрігер қай кезде болсын Сізге келесі дерттердің ішіндегі кез-келгенінің Сізде бар 
екендігін айтты ма? 

Иə Жоқ
a. Жүрек дерті (мысалы, жүрек ұстамасы, миокард инфаркты, 
тəждік артериялар тромбозы, жүректің іркілістік жетіспеушілігі)

1 2

б. Жоғары қан қысымы немесе гипертензия 1 2
в. Холестериннің жоғары деңгейі 1 2
г. Диабет немесе қандағы қант деңгейінің жоғарылығы 1 2
д. Созылмалы өкпе дерті, мысалы, созылмалы бронхит немесе 
эмфизема

1 2

е. Астма 1 2
ж. Асқазан-ішек жолдары ауруы 1 2
з. Буын ауруы 1 2
и. Жүйке ауруы 1 2
к. Онкологиялық ауруы 1 2
л. Басқа дерттер, өтінем көрсетіңіз ________________________ 1 2

Бақылау: Барлық еске түсірілген дерттер үшін келесі сұрақтарды қойыңыз, мұндағы 
[дерттің атауы] – бұл аталған дерттің атауы.

7.04 Сізге алғаш рет диагноз қойылған кезде Сіз қанша жаста едіңіз [дертті атаңыз]?
_________ жыл.

7.05 a. Сізге күнделікті үй шаруасын орындауға мүмкіндік бермейтін Сізде физикалық не-
месе психологиялық ауытқуларыңыз немесе мүгедектігіңіз бар ма? 

1 – иə   2 – жоқ

б. Қаншалықты ұзақ?
1 – 6 айдан аз
2 – 6 айдан – 1 жылға дейін
3 – 1 жылдан 5 жылға дейін
4 – 5 - 10 жылға дейін
5 – 10 жыл немесе одан астам
6 – балалық шақтан

в. Өтініш, айтыңызшы, Сізге қандайда бір мүгедектік бойынша топ тағайындалды ма?
1 – иə          2 – жоқ         3 – құжаттар рəсімделуде

г. Сізге мүгедектіктің қай тобын тағайындады?
1 - I топ       2 - II топ      3 - III топ

д. Өтініш,Сізге қашан мүгедектік тағайындалды, айы мен жылын көрсетіңіз. 
ай|___|___|         жыл |___|___|___|___|

7.06 а. Өзіңіздің шамамен салмағыңызды айтыңыз (килограммде).
________ килограмм

б. Өтініш, Сіздің салмағыңыз соңғы жыл ішінде қалай өзгерді көрсетіңіз.
1 – көбейді 
2 – азайды
3 – өзгерген жоқ 
7.07 Өзіңіздің шамамен бойыңызды айтыңыз (сантиметрде).
________ сантиметр

7.2 Жеке қасиеттер

7.08 Əрі қарай Сіздің мінез-құлқыңызға сəйкес келуі немесе сəйкес келмеуі мүмкін 
мінездемелердің 15 пікірі жалғасады. Өтінемін, бұл əр пікірдің Сіздің мінезіңізге бірден 
жетіге дейінгі шəкіл бойынша қандай дəрежеде екенін көрсетіңіз, мұндағы «1» «Маған мүлде 
ұқсамайды» дегенді білдіреді, ал «7» - «Абсолютті түрде маған ұқсайды» дегенді білдіреді. 
Əр пікірге тым ұзақ ойланбаңыздар, жай ғана Сіздің ойыңызша Сізге бəрінен де сəйкес 
келетінін көрсетіңіз. 

 
7.08 карточкасын көрсетіңіз7.08: Келісім шəкілі

Менің ойымша мен... Сəйкес 
келмейді

Толық сəйкес 
келеді

a. Кейде айналадағылармен 
дөрекі боламын

1 2 3 4 5 6 7

б. Жұмысты мұқият орындаймын 1 2 3 4 5 6 7
в. Сөзшеңмін 1 2 3 4 5 6 7
г. Көп уайымдаймын 1 2 3 4 5 6 7
д. Маған жаңа ойлар келеді, ой-
лау қабілетім жақсы

1 2 3 4 5 6 7

е. Кең пейілмін 1 2 3 4 5 6 7
ж. Жалқаулыққа бейіммін 1 2 3 4 5 6 7
з. Адамдармен жеңіл араласып 
кетем, тез тіл табысамын

1 2 3 4 5 6 7

и. Жылдам ашуланам, уайым-
даймын

1 2 3 4 5 6 7

к. Көркем, эстетикалық 
күйзелістерді бағалаймын

1 2 3 4 5 6 7

л.Іс жүзінде барлық басқа 
адамдардың сезімдері мен 
жақсылықтарын қадірлеймін

1 2 3 4 5 6 7

м. Барлығын сауатты, айқын 
орындаймын

1 2 3 4 5 6 7

н. Сабырлымын 1 2 3 4 5 6 7
о. Босаңмын, күйзелісті оңай 
жеңе білем 

1 2 3 4 5 6 7

р. Ашық қиялға берілемін 1 2 3 4 5 6 7

7.3 Адам өз өміріне өзі билік ететінін сезіну 

7.09 Өтінемін, 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл бойынша келесі бес пікірдің ішінен қайсысымен Сіз 
қаншалықты келісетініңізді немесе келіспейтіңізді айтыңыз, мұндағы 1 = Толық келіспеймін, 
2 = Келіспейтін шығармын, 3 = Не келісемін, не келіспеймін, 4 = Келісетін шығармын, 5 = 
Толық келісемін.

2.81 карточкасын көрсетіңіз7.08: Келісім шəкілі.

Толық 
келіспей-

мін

Келіспейтін 
шығармын

Не 
келісем, не 
келіспеймін

Келісетін 
шығармын

Толық 
келісемін

a. Кейде мені бағындырып 
алғандай əсер етеді

1 2 3 4 5

б. Мен өзіммен не болып 
жатқанын мүлде бақылай 
алмаймын

1 2 3 4 5

в. Көбінесе мен өзімнің өмірлік 
проблемаларды жеңуге 
қабілетсіз жəне дəрменсіз 
екенімді сезінем 

1 2 3 4 5

г. Мен өз өмірімдегі маңызды 
мəселелерді өзгерту үшін 
бірдеңе істеуім шамалы

1 2 3 4 5

7.4 Амандылық

7.10 Сіздің көзқарасыңызша жалпы Сіз қаншалықты бақыттысыз? Өтінемін мына карточ-
каны қолданыңыз.

7.10 карточкасын көрсетіңіз:        Бақыт шəкілі

Өте 
бақытсызбын

Абсолютті түрде 
бақыттымын

Білмеймін

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97
7.11 Мен қазіргі уақытта Сіз не сезінетініңіз жайында алты пікірді оқимын. Өтінемін, олардың 

əрқайсысы үшін Сіздің соңғы уақыттағы оларды сезінгендеріңізге олардың қаншалықты сəйкес 
келетінін көрсетіңіз.

7.11 карточкасын көрсетіңіз: Жарастық шəкілі

Иə Көптеу немесе аздау Жоқ
a. Қиналған жағдайда маған қолұшын беретін көп 
адамдар бар

1 2 3

б. Менде бос кеңестікте, бос қалғандай жалпы 
сезім бар

1 2 3

в. Менің айналамдағы адамдар маған жеткіліксіз 1 2 3
г. Мен көптеген адамдарға толық сене аламын 1 2 3
д. Көбінесе мен ешкімге керек емес екендігімді 
сеземін 

1 2 3

е. Мен жақындық сезінетін жеткілікті адамдар бар 1 2 3
7.12 Өтінемін, айтыңызшы, қаншалықты Сіз соңғы аптада келесі сезімдерді жиі сезіндіңіз.
7.12 карточкасын көрсетіңіз: Жиілік

Соңғы апта ішінде: Ешқашан Сирек Кейде Жиі Уақыттың көп бөлігін 
немесе үнемі

a. мен тіпті отбасымның жəне 
достардың көмегімен де 
жабырқауды еш жеңе алмайты-
нымды сездім 

0 1 2 3 4

б. мен жабырқаңқы көңілде болдым 0 1 2 3 4
в. менің өмірім ойдағыдай болмады 
деп ойладым

0 1 2 3 4

г. маған қорқынышты болды 0 1 2 3 4
д. мені мұң басты 0 1 2 3 4

8. РЕСПОНДЕНТТІҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ТАБЫСЫ

8.01 Енді мен сіздің қазіргі жұмысыңыз жəне күнделікті қызметіңіз жайында бірнеше сұрақ 
қойғым келіп тұр. Бұрын сіз [1.06 сұрағына жауап] айтқан болатынсыз.



20 27 СƏУІР 2018 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

(Соңы 21-бетте) 

1 – кəсіпорында жалдану бойынша жұмыс 
2 – жекелеген жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс
3 – шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс 
4 – қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс
5 – жұмыс беруші
6 – дербес (жеке ауланы есепке алғанда) қызметкерлер
7 – отбасылық ұйымдардың, шаруа немесе фермер қожалықтарының көмек көрсетуші 

(ақы төленбейтін) қызметкерлері 
8 – өндірістік кооператив мүшелері 
9 – жұмыссыз 
10 – студенттер
11 – оқу демалыстары
12 – зейнеткерлер 
13 – əскери немесе баламалы қызметте болу
14 – үй шаруашылығын жүргізумен айналысады
15 – жүктілікке жəне босану бойынша демалыс
16 – бала күтіміне бойынша демалыс
17 – ұзақ уақыт немесе үнемі науқастанып қалады 
18 – басқасы жүктілікке жəне босану бойынша демалыс

8.02 Сіздің өміріңізде бұл кезең қашан басталды? 
ай |___|___|         жыл |___|___|___|___|

8.03 Сіз соңғы 4 апта ішінде жұмыс іздедіңіз бе немесе ақылы жұмысқа орналастыңыз ба? 
1 – иə 
2 – кейінірек кірісетін жұмысты тауып қойғандықтан, жоқ
3 – жоқ

8.1 Зейнеттемін немесе үй шаруашылығымен айналысамын. 

8.04 Қаншалықты Сіз өз дəрежеңізбен қанағаттанасыз [үй шаруашылығымен айналысатын 
зейнеткер/адам]? Өтінем, осы карточкаға қарап шəкілдегі мəндерді атаңыз.

1.13 карточкасын көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлде 
қанағаттанбаймын

 Толық 
қанағаттанамын 

 Білмеймін

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97

8.05 Алдағы үш жылда Сіз жұмысқа орналасуды немесе өз ісіңізді бастауды жоспар-
лайсыз ба? 

1 – əрине жоқ
2 – бəлкім жоқ
3 – сенімді емеспін
4 – бəлкім иə
5 – əрине 

8.06 Сіз [ағымдағы еңбек түрі] болардың алдында, Cізде жұмыс немесе тікелей өз ісіңіз 
болды ма? 

Сіздің жұмыс уақытыңыздың көп бөлігі өткен жұмысыңызды немесе бизнесіңізді көрсетіңіз.
1 – иə                 3 – жоқ

8.07 Өтінем, Сіз орындаған негізгі жұмысты сипаттаңыз.
___________________________________________________________

Жұмыс сыныптаушы коды: |___|___|___|___|___|___|___|___|

8.08 Сіз:
1 – жалдамалы жұмыс істеді(ңіз)
2 – өзіңізге жұмыс істеді(ңіз) 
3 – кəсіби оқытудан өтті(ңіз) немесе 
4 – отбасылық істе немесе фермер/шаруа қожалығында отбасы мүшелеріне көмектесті(ңіз)

8.09 Сіздің қол астыңызда қанша адам болды?
Жұмысшылар саны _____________            0 – қол астымда ешкім болған жоқ 

8.10 Еңбегіне ақы алатын отбасы мүшелерін қоса алғанда Сізде қанша ақы төлейтін 
жұмыскерлеріңіз болды?

Жұмыскерлер саны _____________            0 – қол астыңызда ешкім болған жоқ

8.11 Неге Сіз алдыңғы жұмысты немесе бизнесті істемей қойдыңыз? 
        Өтінем, негізгі себебін белгілеңіз.
8.11 карточкасын көрсетіңіз8.11: Жұмысты аяқтау себептері.
1 – жұмыстан кету (бизнестің жабылуы, қысқартулар, зейнетке ерте шығу, 
      отставка жəне тағы басқа)
2 – шекті жасқа жетуге байланысты жұмыстан шығу
3 – келісімшарттың аяқталуы/уақытша жұмыс
4 – өзінің немесе отбасы бизнесінің сатылуы/жабылуы
5 – некеге тұру
6 – бала туу балаға/балаларға күтім жасау қажеттілігі
7 – қарт(тарға), ауру адам(дар)ға немесе мүгедек(тер)ге күтім жасау қажеттілігі
8 – серіктестің/жұбайының жұмысы көшуді талап етті
9 – оқу
10 – əскери немесе балама қызмет
11 – өзінің ауруы немесе мүгедектік
12 –зейнетке кету немесе өз қаражаты есебінен өмір сүруді қалауы
13 – басқалар 
8.12 Сіз жалдамалы жұмысшы немесе өзін-өзі жұмыспен қамтитын жұмысшы болып жеті 

күн ішінде өткен жексенбіге дейін ақы төлейтін қандай да бір жұмысты істедіңіз бе?
1 – иə                 3 – жоқ

8.2 Ана –жүктілікке жəне тууға байланысты демалыста, ата-аналарыныңдың немесе
      отбасы мүшелері біреуі бала күтіміне байланысты демалыста.

8.13 Сіз жүктілікке немесе босану бойынша, бала күтіміне байланысты демалыстасыз ба?
1 – анам жүктілікке немесе босану, бала күтімі бойынша демалыста
2 – балаға күтім жасау бойынша ата-аналардың бірі демалыста
3 – балаға күтім жасау бойынша отбасы мүшесі демалыста

8.14 Сіз жалдамалы жұмысшы немесе өзін-өзі жұмыспен қамтитын жұмысшы болып жеті 
күн ішінде өткен жексенбіге дейін ақы төлейтін қандай да бір жұмысты істедіңіз бе??

1 – иə           2 – жоқ

8.15 Сіздің бала күтімі, туу немесе жүктілікке демалысыңыз біткен соң жұмысқа қайта 
оралу мүмкіндігіңіз бар ма?

 1 – иə 2 – жоқ
3 – маған келмейді, демалысқа дейін жұмыс 
істегем жоқ 

8.16 a. Сіз демалыс аяқталған соң бастапқы 
жұмысқа оралуды көздеп отырсыз ба?
1 – əрине жоқ
2 – мүмкін жоқ
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін иə
5 – əрине иə

б. Сіз демалыс аяқталған соң жұмыс істеуді 
көздеп отырсыз ба?
1 – əрине жоқ
2 – мүмкін жоқ
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін иə
5 – əрине иə

8.3 Жұмыс істейтіндерге қойылатын сұрақтар.

8.17 Қазіргі уақытта Сіз кім болып жұмыс істейсіз? Өтінем, Сіз істейтін негізгі қызметті 
сипаттаңыз. Егер Сіз екі немесе одан көп жұмыста немесе өзіңіздің екі ісіңізді жүргізсеңіз, 
Сіздің жұмыс уақытыңыздың көп бөлігі жұмсайтынын көрсетіңіз.

___________________________________________________________

Жұмыс сыныптаушы коды: |___|___|___|___|___|___|___|___|

8.18 Сіз толық немесе жартылай жұмыспен қамтылғансыз ба?
1 – жұмыспен толық қамтылу         2 – жұмыспен жартылай қамтылу

8.19 Сіз жалпы уақыттан тыс еңбекті қоса алғанда бұл жұмыста/бизнесте аптасына қанша 
сағат еңбек етесіз? 

аптасына _____________ сағат 

8.20 Жұмыс үшін интернетті пайдалану, электрондық поштаны тексеру, жұмысқа бай-
ланысты телефон қоңырауларын қоса алғанда Сізге əдетте, үйде қандай да бір жұмысты 
орындайтын кездеріңіз бола ма?

1 – иə, аптасына екі рет жəне одан да көп 
2 – иə, аптасына екі реттен жиі
3 – жоқ

8.21 a.Əдетте Сіз кешке кем дегенде 2 сағат немесе 20.00 мен таңғы 5 аралығында түнде 
жұмыс істейсіз бе?

1 – иə, аптасына екі рет жəне одан да көп 
2 – иə, аптасына екі реттен жиі
3 – жоқ
b. Бұл жұмысты Сіз əдетте үйде немесе үйден тыс істейсіз бе?
1 – үйде 2 – үйден тыс

8.22 a. Сіз əдетте сенбі жəне жексенбі сайын жұмыс істейсіз бе?
1 – иə, соңғы төрт аптада екі рет жəне одан да көп 
2 – иə, соңғы төрт аптада екі реттен аз
3 – жоқ 

b. Сіз бұл жұмысты əдетте үйде немесе үйден тыс істейсіз бе?
1 – үйде
2 – үйден тыс

8.23 Сіздің тұрақты немесе күнделікті жұмысыңызда Сізде жұмыс күнінің басталуы мен 
аяқталу белгіленген ба? 

1 – иə  2 – жоқ

8.24 Сіз əдетте өзіңіздің тұрақты немесе күнделікті жұмысыңызда ауысыммен жұмыс 
істейсіз бе? 

1 – иə  2 – жоқ

8.25 Сіз өзіңіздің қазіргі жұмысыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Өтінемін, мына 
карточкаға қараңыз жəне шəкілдегі мəнді атаңыз. 

1.13 карточкасын көрсетіңіз: Қанағаттанушылық шəкілі.

Мүлде 
қанағаттанбаймын

 Толық 
қанағаттанамын 

 Білмеймін
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8.4 Жалдану бойынша жұмыс істейтіндерге сұрақтар.

8.26 Сіз кез-келген қызметкерлердің жұмысын басқарумен немесе үйлестірумен айна-
лысасыз ба? 

1 – иə               2 – жоқ

8.27 Сіз жұмыс істейтін кəсіпорын жеке, мемлекеттік, аралас түрдегі ұйым болып табы-
лады ма? 

1 – жеке            2 – мемлекеттік           3 – аралас түрде

8.28 Сіз жұмыс істейтін ұйым немесе кəсіпорынмен тегін немесе субсидияланатын неме-
се төленетін кез келген келесі қызметтер мен жеңілдіктерді алуға Сіздің құқығыңыз бар ма? 

     иə  жоқ
a. балаларға қарау немесе бөбекжай/балабақша  1  2
б. медициналық қызмет немесе сақтандыру  1  2
в. білім жəне оқу    1  2
г. баспана     1  

8.29 Сіздің жалдаушыңыз жеке жағдайларға байланысты жұмыс графигін үнемі өзгертуге 
мысалы, балалар күн тəртібіне жақсы икемделу үшін рұқсат береді ме?

1 – иə   2 – жоқ

8.30 Сіздің еңбек шартыңыз, егер ол Сізде болса, тұрақты, яғни мерзімсіз, белгіленген 
уақытпен, яғни жедел немесе уақытша болып табылады ма? 

1 – тұрақты – мерзімсіз шарт
2 – белгіленген мерзіммен – жедел келісімшарт
3 – уақытша
4 – жазбаша рəсімделген келісім жоқ 

8.31 Қаншалықты Сіз «Мен жақын арадағы 12 ай ішінде жұмысымнан айрылуым мүмкін» 
деген пікірмен келісесіз немесе келіспейсіз 

1 – толық келісем
2 – келісем 
3 – келісем немесе келіспеймін деп айта алмаймын
4 – келіспеймін
5 – мүлде келіспеймін
8.33 т. сұраққа өтіңіз 
8.5 Жалдамалы жұмыспен айналыспайтындарға/өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз еткен-

дерге сұрақтар

8.32 Ақшаға жұмыс істейтін отбасы мүшелерін қоса алғанда Сізде ақы төлейтін 
жұмыскерлеріңіз нешеу?

Жұмыскерлер саны _____________
0 – ақы төленетін жұмыскерлер жоқ

8.6 Барлық жұмыс істейтіндерге сұрақтар

8.33 Төменде көрсетілгендердің қайсысы Сізбен соңғы үш ай ішінде жиі болды?
8.33 карточкасын көрсетіңіз: Жиілік

Аптасына 
бірнеше 
рет

Айына 
бірнеше 
рет

Айына 
1-2 рет

Ешқашан

a. Мен істеуім керек барлық жұмыстарды 
істеу үшін үйге өте қатты шаршап келдім 

1 2 3 4

б. Мен көп уақытымды жұмыс орнын-
да өткізгендіктен үй шаруасындағы 
міндеттерімді орындау қиын болды

1 2 3 4

в. Мен үй шаруасы істеріне байланы-
сты жұмысқа өте шаршап келдім, сол 
себептен менің жақсы жұмыс істеуіме 
кедергі болды

1 2 3 4

г. Менің үйдегі міндеттерімнің көптігіне 
байланысты маған жұмысқа көңіл бөлу 
қиын

1 2 3 4

8.34 Жақын арадағы үш жылда Сізге зейнетке шығуға тура келе ме?
1 – иə   2 – жоқ

8.35 Сіз алдағы үш жылда зейнетке кетуге ниеттендіңіз бе ?
1 – əрине жоқ
2 – жоқ шығар
3 – сенімді емеспін
4 – мүмкін
5 – əрине 

8.36 Алдағы 3 жылда Сізге зейнетке шығу керек деп болжап көрейік. Өтінем,маған 
айтыңызшы, Сіздің ойыңызша Сіздің əртүрлі өмірлік аспектіңізге бұл қалай əсер етер еді.
Өтінем, көрсетілген карточкадағы нұсқалардан сұрақтарды таңдаңыз.

2.80 карточкасын көрсетіңіз: Жақсы немесе жаман.

Егер Сіз зейнетке шығуыңыз 
керек болса, Сіздің 
көзқарасыңызша бұл жағдайды 
қалай өзгертер еді, жақсы не-
месе жаман жағына? Мынандай 
аспектілерді қарастырыңыз.

Жағдай 
анағұрлым 
жақсарды

Жағдай 
жақ-
сарды

Жағдай на-
шарламай-
ды да жақ-
сармайды да

Жағдай 
нашар- 
лайды

Жағдай 
анағұрлым 
нашар- 
лайды

a. сіздің не қаласаңыз соны істеу 
мүмкіндігі

1 2 3 4 5

б. сіз жарата алатын ақша саны 1 2 3 4 5
в. өмірдегі басқа мақсаттарды 
іске асыру мүмкіндігі

1 2 3 4 5

г. өмірден Сіз алатын қуаныш 
пен қанағаттану

1 2 3 4 5

д. отбасымен уақыт өткізу 
мүмкіндігі

1 2 3 4 5

8.37 Мен зейнетке шықпас бұрын орындауды қажет ететін жағдайлар туралы кейбір 
пікірлерді оқып беремін. Өтінемін, карточкадағы жауаптарды таңдай отырып қаншалықты Сіз 
бұл пікірлерге келісетін немесе келіспейтініңізді маған айтыңызшы.

2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі

Толық 
келісем

Келісетін 
шығармын

Не келісем не 
келіспеймін

Келіспейтін 
шығармын

Толық 
келіспеймін

a. Алдағы үш жыл ішінде 
менің зейнетке шығуға 
қаржылай мүмкіндігім бар

1 2 3 4 5

б. Алдағы үш жыл ішінде 
егер мен зейнетке 
шықсам, жұмыссыз өмірге 
бейімделе аламын

1 2 3 4 5

в. Алдағы үш жыл ішінде 
менде жеткілікті ақпаратқа 
қол жеткізе аламын, 
соның арқасында зей-
нетке шыққаннан кейін 
өз өмірімді жоспарлай 
аламын

1 2 3 4 5

г. Жақын үш жыл ішінде 
зейнетке шығуға дайын 
екенімді сезем

1 2 3 4 5

8.38 Енді мен алдағы үш жыл ішінде Сіз зейнетке кету туралы басқа адамдардың не 
ойлауы мүмкін екендігі туралы бірнеше пікірлерді оқып берем. Өтінемін, карточкадағы жа-
уаптарды таңдай отырып қаншалықты Сіз бұл пікірлерге келісетін немесе келіспейтініңізді 
маған айтыңызшы.

2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі.

Толық 
келісем

Келісетін 
шығармын

Не келісем не 
келіспеймін

Келіспейтін 
шығармын

Толық 
келіспеймін

a. Сіздің достарыңыздың 
көпшілігі Сізді зейнетке 
шығуы керек деп санайды

1 2 3 4 5

б. Сіздің ата-аналарыңыз 
Сізді зейнетке шығуы 
керек деп санайды 
(Интервьюерге: қажет 
болған жағдайда өгей əке/
өгей шеше немесе асы-
ранды ата-аналар туралы 
сұраңыз)

1 2 3 4 5

в Сіздің серіктесіңіз Сізді 
зейнетке шығуы керек деп 
санайды (Интервьюерге: 
қажет болған жағдайда 
өгей əке/өгей шеше неме-
се асыранды ата-аналар 
туралы сұраңыз)

1 2 3 4 5

г. Сіздің балаларыңыз Сізді 
зейнетке шығуы керек деп 
санайды

1 2 3 4 5

д. Сіздің жалдаушыңыз 
Сізді зейнетке шығуы керек 
деп санайды

1 2 3 4 5

8.7 Қосымша жұмыс немесе бизнес

8.39 Сіз қазір қосымша жұмысты орындап немесе қосымша бизнеспен айналысып табыс 
табасыз ба? Сұрақ кез келген жұмыс түріне, толық емес жұмыспен қамтылу түріне, кездейсоқ 
жұмыстарға, үй жұмысына, екінші дəрежелі жұмыстарға, жартылай еңбек шарты бойынша өз 
ісіндегі жұмысқа, шағын бизнесті басқаруға, ауыл шаруашылығындағы жеке еңбекке қатысты.

1 – иə                 2 – жоқ

8.40 Мерзімінен тыс сағаттарды қоса алғанда сіздің қосымша жұмыстар немесе бизнесте 
жалпы Сіз аптасына қанша сағат еңбек етесіз?

Аптасына _____________ сағат

8.8 Доход

1 2 3 4 5 6 7 9
8.41 Осы тізімде əртүрлі та-
быс түрлері көрсетілген.
Өтінем солардың ішінен 
Соңғы 12 айда Сіз жеке өзіңіз 
алғандарыңызды көрсетіңіз.
Осы жолда барлық алынған 
төлем түрлерін жазыңыз.

8.41 карточкасын көрсетіңіз: 
Төлем түрі
1 – Ақы төлейтін жұмыстағы 
табыс
2 – Зейнетақы 
3 – Жесірдің жəрдемақы, апатқа 
ұшырағандар мен соғысқа 
қатысқандар жəрдемақысы
4 – Мүгедектік, жұмысқа 
қабілетсіздік немесе ауруы бойын-
ша жəрдемақы
5 – Жұмыссыздық бойынша неме-
се жұмыс іздеушілер үшін төлем
6 – Əлеуметтік көмек, əлеуметтік 
қамсыздандыру бойынша 
жəрдемақы
7 – Оқушыларға жəрдемақы неме-
се шəкіртақы 
8 – Жүктілік пен босану, балаға 
күтім жасау бойынша төлем

8.42 Соңғы12 ай ішінде мұндай 
төлемдерді [төлем түрі] Сіз 
қанша рет алдыңыз? 

Неше рет

8.43 Бұл төлемдердің жалпы 
сомасы қандай?
1 жəне 2 - төлем түрлері үшін: 
Егер Сіз жұмыс берушіге 
жұмыс істесеңіз, өтінемін Сіз 
өтеген кез келген ішкі сағаттар 
табысын қоса алыңыз. 
Таза, яғни салықты алып 
тастағаннан кейінгі қолға ала-
тын табысты атаңыз .

Келесі төлем түрі үшін 8.42 
т. өтіңіз жəне жалпы соманы 
жазыңыз

97 – білмеймін
98 – жауаптан бас тарту 

8.44 Карточкаға қараңыз да, 
Сіз [төлем түрі] бойынша Сіз 
шамамен алған сомның диапа-
зонын көрсетіңіз.

8.44 карточкасын көрсетіңіз: 
Кіріс диапазоны (теңге).
1 –20 000 дейін
2 – 20 001 – 40 000 
3 – 40 001 – 60 000 
4 – 60 001 – 100 000 
5 – 100 001 – 140 000 
6 – 140 001 – 200 000 
7 – 200 001 – 260 000 
8 – 260 001 – 320 000 
9 – 320 001 – 400 000 
10 – 400 001 – 500 000 
11 – 500 001 – 600 000 
12 –600 000 жоғары
97 – білмеймін 98 – жауаптан 
бас тарту
Келесі алынған төлем түрі үшін 
8.42 т. сұраққа өтіңіз

9. СЕРІКТЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ТАБЫСЫ

9.01 Мен сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың қазіргі жəне күнделікті қызметі жайында 
бірнеше сұрақ қойғым келіп тұр. Алдында Сіз маған айтқансыз Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз 
[2.06 сұрағына жауап] 

Бақылау: Респондент 2.06 сұрағына не жауап берді қараңыз, төмендегі кодты көрсетіңіз 
жəне əрі қарай тиісті сұрақты таңдаңыз.

1 – кəсіпорында жалдану бойынша жұмыс 
2 – жекелеген жеке тұлғаларда жалдану бойынша жұмыс
3 – шаруа немесе фермер қожалығында жалдану бойынша жұмыс 
4 – қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс
5 – жұмыс беруші
6 – дербес (жеке ауланы есепке алғанда) қызметкерлер
7 – отбасылық ұйымдардың, шаруа немесе фермер қожалықтарының көмек көрсетуші 

(ақы төленбейтін) қызметкерлері 
8 – өндірістік кооператив мүшелері 
9 – жұмыссыз 
10 – студенттер
11 – оқу демалыстары
12 – зейнеткерлер 
13 – əскери немесе баламалы қызметте болу
14 – үй шаруашылығын жүргізумен айналысады
15 – жүктілікке жəне босану бойынша демалыс
16 – бала күтіміне бойынша демалыс
17 – ұзақ уақыт немесе үнемі науқастанып қалады 
18 – басқасы жүктілікке жəне босану бойынша демалыс

9.02 Ол қандай [керегін қойыңыз] ай мен жылын атаңыз?
ай |___|___|        жыл |___|___|___|___|

9.03 Ол [ағымдағы дəреже] болғанға дейін, Сіздің серіктесіңізде/жұбайыңызда жұмысы 
немесе бизнес болды ма?

1 – иə   2 – жоқ

Бақылау: Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың екі немесе одан көп жұмыста істеген 
болса, осылардың арасынан қайсысында жұмыс уақытының көп бөлігін өткізген жұмысты 
көрсетіңіз. 

9.04 Өтінемін, ол айналысатын негізгі қызметті сипаттап беріңіз?
___________________________________________________________

Жұмыс сыныптаушы коды: |___|___|___|___|___|___|___|___|

9.05 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз … 
1 – жалдамалы жұмыс істеді(ңіз)
2 – өзіңізге жұмыс істеді(ңіз) 
3 – кəсіби оқытудан өтті(ңіз) немесе 
4 – отбасылық істе немесе фермер/шаруа қожалығында отбасы мүшелеріне көмектесті(ңіз)

9.06 Сіздің серіктесіңізде/жұбайыңызда қол астында қанша адам болды?
Жұмыскерлер саны _____________
0 – қол астында ешкім болған жоқ 
Бақылау: 9.08 т. өтіңіз

9.07 Еңбегіне ақы алатын отбасы мүшелерін қоса алғанда Сіздің серіктесіңізде/
жұбайыңызда ақы төленетін қанша жұмыскері болды?

Жұмыскерлер саны _____________ 
0 – ақы төлейтін жұмыскерлер болмаған

9.08 Неге Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз алдыңғы жұмысын немесе бизнесін тастап кетті? 
Өтінем, негізгі себебін көрсетіңіз.

9.08 карточкасы: Жұмысты аяқтау себебі
1 – жұмыстан шығу (бизнестің жабылуы, қысқарту, зейнетке ерте шығу, отставка жəне 

тағы басқа)
2 – шекті жасқа жетуге байланысты жұмыстан шығу
3 – келісімшарттың аяқталуы/уақытша жұмыс
4 – өзінің немесе отбасы бизнесінің сатылуы/жабылуы
5 – некеге тұру
6 – бала туу балаға/балаларға күтім жасау қажеттілігі
7 – қарт(тарға), ауру адам(дар)ға немесе мүгедек(тер)ге күтім жасау қажеттілігі
8 – серіктестің/жұбайының жұмысы көшуді талап етті
9 – оқу
10 – əскери немесе балама қызмет
11 – өзінің ауыруы немесе мүгедектік
12 – зейнетке кету немесе өз қаражаты есебінен өмір сүруді қалауы
13 – басқа себеп

9.09 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз жалдамалы жұмысшы немесе өзін-өзі жұмыспен 
қамтитын жұмысшы болып жеті күн ішінде өткен жексенбіге дейін ақы төлейтін қандай да 
бір жұмысты істеді ме?

1 – иə   2 – жоқ

9.1 Жүктілігі мен босануы, бала күтімі бойынша демалыс

9.10 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз жүктілігі мен босануы, бала күтімі бойынша еңбек де-
малысында ма? 

1 – ана жүктілігі, босану мен бала күтімі бойынша демалыста
2 – ата-аналардың бірі бала күтімі бойынша демалыста
3 – отбасы мүшелерінің бірі бала күтімі бойынша демалыста
 
9.11 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз жалдамалы жұмысшы немесе өзін-өзі жұмыспен 

қамтитын жұмысшы болып жеті күн ішінде өткен жексенбіге дейін ақы төлейтін қандай да 
бір жұмысты істеді ме?

1 – иə 2 – жоқ
9.12 Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың жүктілігі жəне босануы, бала күтімі бойынша 

демалысы аяқталғаннан кейін жұмысқа оралуына мүмкіндігі бар ма?

 1 – иə 2 – жоқ
3 – қолданылмайды, демалысқа дейін 
жұмыс істемеген

9.13 a. Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың 
демалысы аяқталған соң бұрынғы 
жұмысына оралғысы келеді ме?
1 – иə
2 – жоқ
3 – серіктесім/жұбайым сенімді емес
 97 – респондент білмейді

б. Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз дема-
лысы аяқталған соң жұмысты бастай ма/
оралғысы келеді ме?
1 – иə
2 – жоқ
3 – серіктесім/жұбайым сенімді емес
97 – репондент білмейді

9.2 Кімнің серіктестері жұмыс істейді соларға қойылатын сұрақтар

Бақылау: Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың екі немесе одан көп жұмыста істеген 
болса, осылардың арасынан қайсысында жұмыс уақытының көп бөлігін өткізген жұмысты 
көрсетіңіз. 

9.14 Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың қазіргі кəсібі қандай? Өтінемін, ол айналысатын 
негізгі жұмысты сипаттап беріңіз.

___________________________________________________________

Жұмыс сыныптаушы коды: |___|___|___|___|___|___|___|___|

97 – серіктесімнің жұмысы жайлы білмеймін 

9.15 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз толық немесе жартылай жұмыс пен қамтылған ба? 
1 – жұмыспен толық қамтылу 2 – жұмыспен жартылай қамтылу
9.16 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз жалпы уақыттан тыс еңбекті қоса алғанда бұл жұмыста/

бизнесте аптасына қанша сағат бос емес ? 
аптасына _____________ сағат 
9.17 Жұмыс үшін интернетті пайдалану, электрондық поштаны тексеру, жұмысқа байла-

нысты телефон қоңрауларын қоса алғанда Сіздің серіктесіңізге/жұбайыңызға əдетте, үйде 
қандай да бір жұмысты орындайтын кездері бола ма?

1 – иə, аптасына екі рет жəне одан да көп 
2 – иə, аптасына екі реттен жиі
3 – жоқ
9.18 a. Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз кешке кем дегенде 2 сағат немесе 20.00 мен таңғы 

5 аралығында түнде жұмыс істейді бе? 
1 – иə, аптасына екі рет жəне одан да көп 
2 – иə, аптасына екі реттен жиі
3 – жоқ
б. Бұл жұмысты Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз əдетте үйде немесе үйден тыс істейді ме?
1 – үйде  2 – үйден тыс
9.19 a. Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз əдетте сенбі жəне жексенбі сайын жұмыс істейді ме?
1 – иə, соңғы төрт аптада екі рет жəне одан да көп 
2 – иə, соңғы төрт аптада екі реттен аз
3 – жоқ
б. Бұл жұмысты Сіздің серіктесіңіз əдетте үйде немесе үйден тыс істейді ме?
1 – үйде  2 – үйден тыс
9.20 Тұрақты, кəдімгі жұмыс кестесі аясында Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың жұмыс 

күнінің басталуы мен аяқталуы белгіленген уақытта ма?
1 – иə  2 – жоқ
9.21 Тұрақты, кəдімгі жұмыс кестесі аясында Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз əдетте ауы-

сыммен жұмыс істейді ме?
1 – иə  2 – жоқ

9.3 Кімнің серіктестері жалдамалы жұмыс істейді, соларға қойылатын сұрақтар

9.22 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз кез-келген қызметкерлерді басқарумен немесе жұмысын 
үйлестірумен айналысады ма?

1 – иə  2 – жоқ
9.23 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз жұмыс істейтін кəсіпорын жеке, мемлекеттік, аралас 

түрдегі ұйым болып табылады ма?
1 – жеке  2 – мемлекеттік             3 – аралас түрде

9.24 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз жұмыс істейтін ұйым немесе кəсіпорынмен тегін не-
месе субсидияланатын немесе төленетін, кез келген келесі қызметтер мен жеңілдіктер алуға 
оның құқығы бар ма?

                                                                             иə               жоқ           білмеймін
a. Балаларға қарау немесе бөбекжай/балабақша 1                  2                     97
б. Медициналық қызметтер немесе сақтандыру 1                  2                     97
в. Білім жəне оқыту   1                   2                   97
г. Баспана    1                   2                   97

9.25 Сіздің серіктесіңіздің/жұбайыңыздың жалдаушысы жеке жағдайларға байланысты 
жұмыс кестесін үнемі өзгертуге мысалы, балалар күн тəртібіне жақсы икемделу үшін рұқсат 
береді ме? 

                 1 – иə               2 – жоқ                  97 – білмеймін

9.4 Кімнің серіктестері жалдамалы жұмыс істемей - өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етеді, 
соларға қойылатын сұрақтар

9.26 Ақшаға жұмыс істейтін отбасы мүшелерін қоса алғанда Сіздің серіктесіңіздің/
жұбайыңыздың ақы төленетін қанша жұмыскері бар?

Жұмысшылар саны _____________
0 – ақы төленетін жұмыс жоқ

9.5 Серіктестің қосымша жұмысы немесе өз ісі 

9.27 Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз қазір қосымша жұмысты орындап немесе қосымша биз-
неспен айналысып табыс табады ма? Сұрақ кез келген жұмыс түріне, толық емес жұмыспен 
қамтылу түріне, кездейсоқ жұмыстарға, үй жұмысына, екінші дəрежелі жұмыстарға, жартылай 
еңбек шарты бойынша өз ісіндегі жұмысқа, шағын бизнесті басқаруға, ауыл шаруашылығындағы 
жеке еңбекке қатысты. 

1 – иə               2 – жоқ

9.28 Мерзімнен тыс сағаттарды қоса алғанда қосымша жұмыстар немесе бизнесте жалпы 
Сіздің серіктесіңіз/жұбайыңыз аптасына қанша сағат еңбек етеді?

9.6 Серіктестің табысы 

1 2 3 4 5 6 7 9
9.29 Осы тізімде əртүрлі 
табыс түрлері көрсетілген. 
Өтінем соңғы 12 айда Сіздің 
серіктесіңіз/жұбайыңыз бұл 
табыс түрлерінің қайсысын 
алғанын көрсетіңіз.
Осы жолда барлық алынған 
төлем түрлерін жазыңыз.

8.41 карточкасын көрсетіңіз: 
Төлем түрі
1 – Ақы төлейтін жұмыстағы табыс
2 – Зейнетақы 
3 – Жесірге жəрдемақы, апатқа 
ұшырағандар мен соғысқа 
қатысқандар жəрдемақысы
4 – Мүгедектік, жұмысқа 
қабілетсіздік немесе ауруы бойын-
ша жəрдемақы
5 – Жұмыссыздық бойынша неме-
се жұмыс іздеушілер үшін төлем
6 – Əлеуметтік көмек, əлеуметтік 
қамсыздандыру бойынша 
жəрдемақы
7 – Оқушыларға жəрдемақы неме-
се шəкіртақы 
8 – Жүктілік пен босану, балаға 
күтім жасау бойынша төлем

9.30 Соңғы12 ай ішінде 
мұндай төлемдерді [төлем 
түрі] Сіздің серіктесіңіз/
жұбайыңыз қанша рет алды?

Неше рет

9.31 Бұл төлемдердің орташа 
сомасы қандай?
1 жəне 2 - төлем түрлері 
үшін: Егер Сіздің серіктесіңіз/
жұбайыңыз жұмыс берушіге 
жұмыс істесе, өтінемін 
ол өтеген кез келген ішкі 
сағаттар табысын қоса 
алыңыз. Таза, яғни салықты 
алып тастағаннан кейінгі 
қолға алатын табысты атаңыз 

Соманы жазып алыңыз жəне 
келесі төлем түрі үшін 9.30 
сұраққа өтіңіз.

97 – білмеймін
98 – жауаптан бас тарту 

9.32 Карточкаға қараңыз да, 
[төлем түрі] бойынша Сіздің 
серіктесіңіз/жұбайыңыз шама-
мен алған сома диапазонын 
көрсетіңіз.

8.44 карточкасын көрсетіңіз:
Кіріс диапазоны.
1 –20 000 дейін
2 – 20 001 – 40 000 
3 – 40 001 – 60 000 
4 – 60 001 – 100 000 
5 – 100 001 – 140 000 
6 – 140 001 – 200 000 
7 – 200 001 – 260 000 
8 – 260 001 – 320 000 
9 – 320 001 – 400 000 
10 – 400 001 – 500 000 
11 – 500 001 – 600 000 
12 –600 000 теңгеден көп
97 – білмеймін 
98 – жауаптан бас тарту

Келесі төлем түрі үшін 
9.30 т. сұраққа өтіңіз

10. ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ МҮЛКІ, ТАБЫСТАРЫ ЖƏНЕ АҚШАЛАЙ АУДАРЫМДАРЫ 
10.1 Үй шаруашылығының мүлік жəне экономикалық жағдайының нашарлауы
Бұл бөлімде мен Сізбен сіздің үй шаруашылығыңыздың қаржылық жағдайы, Сіздің иелігіңізде 

не бар жəне неге мүмкіндік бере алатыныңыз, сондай-ақ Сіздің үй шаруашылығыңыздың 
мүшелері алатын табыстары мен ақша аударымдары туралы сөйлескім келеді. 

10.01 Сіздің иелігіңіздегі жерді қоса алғанда, жеке баспанаңыз, кез келген басқа үйлерді, 
кез келген басқа да иелігіңіздегі жылжымайтын мүлікті есепке ала отырып – Сіз олардың қазіргі 
нарықтық құнын қалай бағалар едіңіз? 

_____________ теңге

10.02 Сіздің жоғарыда атап өткен мүліктеріңізге байланысты Сіздің үй шаруашылығыңыздың 
несиелер қарызының жалпы сомасы қандай?

___________________теңге.

10.03 Сізде немесе сіздің үй шаруашылығының басқа қатысушыларында келесі түрдегі 
қандай да бір жинақтары бар ма?

Иə Жоқ
a. Банктік шоттар, қысқа мерзімді шоттар немесе жинақ салым-
дары (депозит)

1 2

б. Мемлекеттік немесе корпоративтік облигациялар 1 2
в. Акциялар 1 2
г. Дербес зейнетақы шоты, қосымша сақтандыру зейнетақысы, 
зейнетақы салымы

1 2

10.04 Үй шаруашылығында əртүрлі табыс көздері болуы мүмкін жəне бір немесе бірнеше 
үй шаруашылығы қатысушылары оған өздерінің үлесін қоса алады. Оның жалпы ай сайынғы 
табыстарын қоса алғанда Сіздің үй шаруашылығыңыз өзін-өзі қамтамасыз ете ала ма:

1 – үлкен қиындықпен
2 – қиындықпен
3 – кейбір қиындықтармен
4 – əжептəуір жеңіл
5 – жеңіл
6 – өте жеңіл

10.05 Көпшілік адамдар бір заттың болғанын шынымен қаласа да өзіне мүмкіндік бере 
алмайтын дүниелер бар. Сіздің үй шаруашылығыңыз өздеріне келесілерді жасауға мүмкіндік 
бере ала ма?

Иə Жоқ
a. Үйде жылудың жеткілікті деңгейі 1 2
б. Жыл сайынғы бір апталық демалыс сапары 1 2
в. Ескі жиһазды ауыстыру 1 2
г. Ескі емес жаңа киімдерді сатып алу 1 2
д. Күнара ет, тауық немесе балық жеу 1 2
е. Кем дегенде айына бір рет достарын немесе отбасын 
қонаққа шақыру

1 2

10.06 Сіздің үй шаруашылығыңызда уақтылы төлеуге мүмкіндігі болмағандықтан соңғы 12 
ай ішінде төлемнің мерзімін өткізіп алу болды ма?

иə жоқ
a. Жалдамалы баспана 1 2
б. Баспана кредиті бойынша төлем 1 2
в. Электр энергиясы, су, газ шоттары 1 2
г. Сатып алу жарналары немесе басқа кредит төлемдері 1 2

10.2 Үй шаруашылығының жалпы табысы

10.07 Егер Сіз соңғы 12 айдағы барлық табыс көздерін қосcаңыз, Сізді қоса алғанда 
барлық отбасы мүшелерінің үй шаруашылығындағы таза табысы қандай болар еді? Өтінемін, 
əлеуметтік сақтандыру жəне барлық салықтарды төлегеннен кейін қалған сома болып табы-
латын таза табысты көрсетіңіз.

Жазып қойыңыз.Егер респондент бір айға жауап берсе, жалғастырыңыз:
Осы сома соңғы 12 ай ішіндегі сіздің үй шаруашылығыңыздағы орташа ай сайынғы табысты 

сипаттай ма? [егер жоқ] Өтінемін, соңғы 12 айдағы орташа мəнін атаңыз.

А Ж __________________ 
97 – білмеймін, айта алмаймын
98 – жауаптан бас тарту

10.08 Сіздің үй шаруашылығыңыздағы ай сайынғы таза табыс шамасындағы диапазонды 
карточкаға қараңыз жəне таңдауды өтінем.

8.44 карточкасын көрсетіңіз: Табыстар диапазоны (теңге).
1 –20 000 дейін
2 – 20 001 – 40 000 
3 – 40 001 – 60 000 
4 – 60 001 – 100 000 
5 – 100 001 – 140 000 
6 – 140 001 – 200 000 
7 – 200 001 – 260 000 
8 – 260 001 – 320 000 
9 – 320 001 – 400 000 
10 – 400 001 – 500 000 
11 – 500 001 – 600 000 
12 –600 000 жоғары
97 – білмеймін
98 – жауаптан бас тарту
11. МƏНДІ БАҒДАР ЖƏНЕ ӨМІРЛІК ҰСТАНЫМ 
11.01 Сіздің өмірлік ұстанымыңыз бен көзқарасыңыз жайында кейбір жақтарын 

ескере отырып, жалпы Сіз адамдардың көпшілігіне сенуге болады немесе адамдармен қарым-
қатынаста өте абай болу керек деп айта алсыз ба?

1 – адамдардың көпшілігіне сенуге болады
2 – өте абай болу керек
11.02 Адамдардың көпшілігінің мүмкіндігі болса Сізді алдар еді немесе шынайы болуға 

тырысар еді деп ойлайсыз ба? 
1 – мені алдар еді
2 – шынайы болуға тырысар еді
11.03 Сіз жалпы бүгінгі күнмен өмір сүресіз бе немесе өз болашағыңызды жоспарлайсыз 

ба? Өтінемін, 0-ден 10-ға дейінге жауаптарды таңдай отырып өз ойыңызды түсіндіріңіз, мұндағы 
0 «қаншалықты мүмкін болғанша мен өз болашағымды жоспарлаймын» жəне 10 «мен бүгінгі 
өмірмен сүрем» дегенді білдіреді. 

11.03 карточкасын көрсетіңіз 11.03: Жоспарлау шəкілі

Мен өз болашағымды барынша 
толық жоспарлаймын

Мен бүгінгі күнмен 
өмір сүрем

білмеймін

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            97
11.04 Сіз келесі мақұлдаулардың əрқайсысына қандай дəрежеде келісесіз немесе 

келіспейсіз?

 2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі.

Толық 
келісем

Келісуім 
мүмкін

Келіспеймін 
де, келісе-
мін де

Келіс-
пеуім 
мүмкін

Толық 
келіс-
пеймін

a. Неке – ескірген институт 1 2 3 4 5
б. Олардың некеге қызығушылығы бол-
маса да, үйленбеген жұптар үшін бірге 
тұру қалыпты 

1 2 3 4 5

в. Неке – бұл үзілмеуі тиіс өмір бойы-
на қатынас

1 2 3 4 5

г. Егер адамдар некеде бақытсыз бол-
са, балалары болған жағдайда да ажы-
расуына болады

1 2 3 4 5

д. Əйел өзін өзі дамыту үшін балалы 
болуы тиіс 

1 2 3 4 5

е. Əйел ермен тұрақты байланыста 
болғысы келмесе де, болашақ жалғыз 
басты ана ретінде балалы бола алады

1 2 3 4 5

ж. Бала бақытты болып өсу үшін əкесі 
мен анасы бар үйді қажет етеді

1 2 3 4 5

з. Ер өзін дамыту үшін балалы бо-
луы тиіс

1 2 3 4 5

и. Гомосексуалды жұптардың гетеро-
сексуалды жұптар сияқты құқықтары 
болуы керек

1 2 3 4 5

к. Мектеп жасына дейінгі бала əлбетте 
егер олның анасы жұмыс істесе 
қиналады

1 2 3 4 5

л. Жұмыс істемейтін ана сияқты жұмыс 
істейтін ана да баласымен жылы жəне 
сенімді қатынасты қалыптастыра алады

1 2 3 4 5

м. Мектеп жасына дейінгі бала əлбетте 
егер олардың əкелері көп жұмыс істесе 
қиналады

1 2 3 4 5

11.05 Біздің қоғамдағы адамдарға біз қалай қамқорлық жасауымыз керек дегенге 
көзқарасымыз əртүрлі. Өтінемін, əрбір атап өткен тармақтар бойынша көрсетіңіз, олар 
қоғамның, отбасының немесе олар мен басқалардың да міндеттері болып табылады деп 
ойлайсыз ба (өз ойыңыз)?

 11.05 карточканы көрсетіңіз11.05: Қоғамның жəне/немесе отбасы мəселесі 

Жалпы 
бұл 

қоғамның 
міндеті

Отбасыға 
қараған да 
қоғамның

Отбасы 
да қоғам 
да бірдей 
дəрежеде

Қоғамға 
қараған да 
отбасының

Жалпы бұл 
отбасының 
міндеті

a. Олардың үйінде 
көмек қажет ететін қарт 
адамдарға қамқорлық

1 2 3 4 5

б. Мектепке дейінгі 
жастағы балаларға 
қамқорлық

1 2 3 4 5

в. Сабақтан соң 
оқушыларға қамқорлық

1 2 3 4 5

г. Ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен төмен табы-
сы бар қарт адамдарды 
қаржылай қолдау

1 2 3 4 5

д. Ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен төмен табысы 
бар балалы жас адамдар-
ды қаржылай қолдау 

1 2 3 4 5

11.06 Сіз келесі пікірлердің əрқайсысына қандай дəрежеде келісесіз немесе келіспейсіз? 
2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі.

Толық 
келісем

Келісуім 
мүмкін

Келіспеймін де, 
келісемін де

Келіспеуім 
мүмкін

Толық 
келіспеймін

a. Егер ата-аналары 
қарай алмаса, олардың 
аталары мен апалары 
немерелеріне қараулары 
тиіс

1 2 3 4 5

б. Балаларында 
қаржылық қиындықтары 
болған жағдайда ата-ана-
лар ересек балаларын 
қаржылай қамтамасыз 
ету керек 

1 2 3 4 5

в. Ата-аналар ересек ба-
лаларына көмектесу үшін 
өз өмірлерін бейімдеу 
керек, егер балалары 
мұқтаж болса

1 2 3 4 5

11.07 Мен қазір қартайған ата-аналарын кім өз қамқорлығына алуы тиіс екендігі жайында 
бірнеше пікірлерді оқып берем. Сіз онымен қандай дəрежеде келісесіз немесе келіспейсіз? 
Карточкадан жауапты таңдаңыз. 

 2.81 карточкасын көрсетіңіз: Келісім шəкілі.

Толық 
келісем

Келісуім 
мүмкін

Келіспеймін 
де, келісемін 

де

Келіспеуім 
мүмкін

Толық 
келіспеймін

a. Ата-аналары мұқтаж 
болған жағдайда, ата-ана-
ларына қамқорлық үшін 
жауапкершілікті балалары 
өздеріне алу керек 

1 2 3 4 5

б. Ата-аналарында 
қаржылық қиындықтар 
болған жағдайда ата-анала-
рын қаржылай көмекпен ба-
лалары қамтамасыз етуі тиіс

1 2 3 4 5

в. Егер ата-аналары өз 
өздеріне қарай алмайтын 
жағдайда болса, балалар 
өздерімен ата - аналарын 
алып кетуі тиіс

1 2 3 4 5

11.08 Мен қазір əйелдер мен ерлердің рөлі жайында бірнеше пікірлерді оқимын. Мен Сіздің 
ойыңызды білгім келеді. Сіз осы карточкадағы жауаптарды таңдай аласыз.

 11.08 карточкасын көрсетіңіз: Гендерлік өлшем шəкілі.

Əрине 
ерлер

Аздап 
ерлер

Екі жыныс та 
бірдей дəрежеде

Аздап 
əйелдер

Əрине 
əйелдер

a. Ерлер немесе əйелдердің 
қайсы жалпы жақсы саяси 
көшбасшы болар еді?

1 2 3 4 5

б. Кімдер үшін университеттік 
білім маңыздырақ, ерлер үшін не-
месе əйелдер үшін?

1 2 3 4 5

в. Кімдер үшін жұмысының болуы 
маңыздырақ, ерлер үшін немесе 
əйелдер үшін?

1 2 3 4 5

г. Кімдер үшін үйге жəне балаға 
қарау маңыздырақ, ерлер үшін 
немесе əйелдер үшін?

1 2 3 4 5

д. Үйге жəне балаға қарау кімнің 
міндеті болып табылады, ер не-
месе əйел?

1 2 3 4 5

е. Отбасы үшін ақша табу кімнің 
міндеті болып табылады, ердің 
немесе əйелдің? 

1 2 3 4 5

ж. Кішкентай балаларға қамқор лық 
жасау міндетін кім жақсы орындай-
ды, ерлер немесе əйелдер?

1 2 3 4 5

11.09 Мектепке дейінгі жастағы баласы бар отбасын ойлап көрейік. Сіздің ойыңызша, 
отбасылық жəне еңбектегі өмірді кім бəрінен де жақсы ұйымдастыра алады?

1 – анам үйде қалады, ал əкем күні бойы жұмыс істейді
2 – анам жарты күн, ал əкем толық күн жұмыс істейді
3 – анам да, əкем де толық күн жұмыс істейді
4 – анам да, əкем де жарты күн жұмыс істейді
5 – əкем жарты күн, ал анам – толық күн жұмыс істейді
6 – əкем үйде қалады, ал анам толық күн жұмыс істейді
7 – таңдай алмаймын

11.10 Сіз қандай дінді ұстанасыз, егер ұстансаңыз?
1 – православ (орыстың, грекиялық православ жəне тағы басқа)
2 – римдік-котоликтік
3 – протестанттық/ағылшындық шіркеу
4 – мұсылмандық
5 – иудейлік
6 – буддистік
7 – индуистік
8 – сикхстік
9 – басқа христиандық
10 – басқа діндер
11 – біреуі де емес

11.11 Сіз қаншалықты мешітке/шіркеуге жиі барасыз, егер баратын болсаңыз (шоқыну, 
жерлеу, некелесу жəне тағы басқа қоспағанда)

Аптасына           Айына  Жылына_____ бір рет:
0 – ешқашан

11.12 Қандай да бір дінге жататыныңызға қарамастан, Сіз өзіңізді қаншалықты діндар 
деп санар едіңіз? Өтінемін, өзіңіздің діндарлығыңызды 0 - ден 10 – ға дейінгі шəкіл бойынша 
айтып беріңіз, мұндағы 0 «мүлдем діндар емеспін», ал 10 «өте діндармын» дегенді білдіреді.

11.12 карточкасын көрсетіңіз: Діндарлық шкаласы

Мүлде діндар емес Өте діндар білмеймін
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             97

11.13 Бұл барлық сұрақтар. Сіздің уақытыңыз жəне шыдамыңызға үлкен рахмет. Сіз бізге 
өте көмектестіңіз. Бізді қатты қызықтыратын жағдайлар уақыт өте келе өзгереді, сондықтан 
біз Сізден сұхбат алуды қайтадан өтінетін боламыз. Егер Сіз көшіп кетсеңіз, Сізді табу үшін 
біз кіммен байланыса аламыз?

Байланысатын адамның аты: __________________________

Респондентке кім болып келеді: __________________

Телефон нөмірі: ______________

Бақылау: Егер респондент онымен байланысқанды қаламаса, тек осы жағдайда ғана _х_ 
мұнда белгі қойыңыз.

12. ИНТЕРВЬЮЕРДІ ҚАДАҒАЛАУ

12.1 Сұхбат аяқталды _______________________________________________

12.2 Баспана түрі
1 – жеке үй
2 – екі пəтерлі үй
3 – блок типтес үй
4 – 5 қабаттан төмен ғимараттағы пəтер/бөлме жəне лифтсіз
5 – 5 қабаттан төмен ғимараттағы пəтер/бөлме жəне лифтпен
6 – 5 қабаттан төмен ғимараттағы пəтер/бөлме жəне лифтсіз
7 – 5 қабаттан төмен ғимараттағы пəтер/бөлме жəне лифтпен
8 – қарт адамдардың мұқтаждығына жауап беретін баспана (қызмет көрсетуі бар пəтер, 

қарттар мен мүгедектерге арналған қонақүй типіндегі үйлерде тұру)
9 – мекеме (қарттар үйі, медициналық көмегі бар қарттар үйі)
10 – басқа, нақты не екенін көрсетіңіз_________________

12.3 Респондент тұратын қабат________________

13. ИНТЕРВЬЮЕРДІҢ ЕСЕБІ

13.1 Сұхбат үзілді:

1 – уақытылы/№ сұрақтан соң ….. ….. минут
2 – уақытылы/№ сұрақтан соң ….. ….. минут
3 – уақытылы/№ сұрақтан соң ….. ….. минут
4 – уақытылы/№ сұрақтан соң ….. ….. минут
5 – уақытылы/№ сұрақтан соң ….. ….. минут

13.02 a. Сұхбаттың қандай да бір бөлігінде басқа адамдар болды ма? 
1 – иə ↓   2 – жоқ
б. Респонденттің қандай да бір жауабына бұл адамдар ықпал еткені сезілді ме?
1 –бірнеше рет
2 –айтарлықтай, бірнеше рет
3 –аздап
4 –мүлде жоқ
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(Соңы. Басы 17-20-беттерде) 

(Соңы 22-бетте) 

в. Респондентке қандай сипатта ықпал көрсетілді?
1 –адам респонденттің орнына сұрақтарға жауап берді
2 –респондент ықылассыз жауап берді
3 –респонденттің ойын балалары бөлді
4 –басқа, нақты не екенін көрсетіңіз
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13.03 Респондент сұрақтарға жалпы қаншалықты жауап бергісі келді?

Мүлде ықылассыз Өте ықыласпен
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.04 Респондент берген ақпаратты Сіз қалай бағалар едіңіз?

Өте анық  Өте анық емесе
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Статистикалық нысанға «Ұрпақ жəне жынысы» қосымша 
(код 611105227, ЖЖГ индексі, бір реттік мерзімділік)

РЕСПОНДЕНТТЕРДІ ІРІКТЕП АЛУ НЫСАНЫ

Респондентті сұхбат алу үшін үй шаруашылығында таңдау:

1) Осы мекен-жайда тұрақты тұратын 18 жəне 79 жас аралығындағы үй шаруашылықтарының 
барлық мүшелерін кестеде жазыңыз. Кесте жылына алты айдан астам уақытқа созылған 
(жұмыс/оқу/ ауруға байланысты) үй шаруашылығының мүшелерін қамтуы қажеті жоқ, басқа 
мекен-жайларда тұратын қонақтар; басқа елдердің азаматтары.

2) Туған күн (ай жəне нөмір) зерттеу күніне ең жақын адамға сұхбат алу үшін үй 
шаруашылығының мүшелерінің тізімін таңдаңыз.

№ Аты Жынысы:
Е–1
Ə–2

Туған күн (күн/
ай жыл)

Жасы (толық 
жыл)

Таңдалған 
респондентті 
белгілеңіз

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 желтоқсандағы №196 бұйрығына 

2-қосымша 

«Ұрпақ жəне гендер» (коды 61115227, индексі ҰГ, кезеңділігі біржолғы) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Ұрпақ жəне гендер» (коды 611105227, индексі ҰГ, кезеңділігі біржолғы) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық 2010 жылғы 19 наурыздағы «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Ұрпақ жəне 
гендер (сауалнама)» (коды 611105227, индексі ҰГ, кезеңділігі біржолғы) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысанын) 
толтыруды нақтылайды. 

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) жалдамалы (ақы төленетін) қызметкерлер - еңбекақы, сыйлықақы, үстемеақы жəне тағы 

сол сияқты түрде немесе заттай нысанда ақы (сыйақы) төлеу қарастырылған жалдау еңбек 
шарты бойынша жұмыс істейтін адамдар;

2) жұмыс берушілер – өзінің меншікті кəсіпорнын басқаратын немесе қандай да бір 
экономикалық қызмет түрінде тəуелсіз кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жəне бір немесе 
бірнеше жалдамалы қызметкерлері бар тұлғалар;

3) жұмыссыз халық - халықтың экономикалық белсенділігін өлшеу үшін белгіленген 
жастағы, қаралатын кезеңде:

а) жұмыссыз болған (табысты жұмысы болмаған);
б) оны іздеумен белсенді айналысқан; 
в) уақыттың белгілі бір кезеңі ішінде жұмысқа кірісуге дайын болған деген үш негізгі 

өлшемшартқа бір мезгілде жауап берген адамдар.
4) интервьюер – статистикалық байқаулар (зерттеу) жүргізу үшін респонденттерден 

пікіртерім жүргізетін тұлға (аумақтық статистика органдарының ақылы қызмет көрсету шарты 
бойынша жұмысқа тартылған қызметкер);

5) кооператив мүшелері – кəсіпкерлік қызметпен айналысатын, еңбек кооперативінің 
мүшелері болып табылатын адамдар;

6) отбасылық ұйымдардың, шаруа немесе фермер қожалықтарына көмектесетін (ақы 
төленбейтін) қызметкерлері – туысы басқаратын кəсіпорында (шаруашылықта) əдетте 
сыйақысыз жұмыс істейтін тұлғалар; 

7) өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлер (жеке шаруашылығы есебімен) – өз 
бетінше немесе бір я бірнеше серіктеспен жұмыс істейтін, өз бетінше жұмыспен қамтылу 
негізінде қызмет істейтін жəне қызметкерлерді тұрақты негізде жалдамайтын тұлғалар;

8) серіктес – бірге немесе бөлек тұруына қарамастан 3-айдан кем емес уақытта респон-
дентпен тұрақты, жақын, интимдік қатынастары бар адам;

9) үй шаруашылығы - бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара 
біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір немесе одан 
да көп жеке тұлғалардан құралған экономикалық субъект.

3. Байқауға, іріктемеге енгізілген жəне «Ұрпақ жəне гендер» іріктемелі зерттеуіне қатысатын 
үй шаруашылықтарында тұратын 18-79 жастағы адамдар жатады. Əрбір іріктеліп алынған 
үй шаруашылығында «Респондентті іріктеп алу нысанына» енгізілген үй шаруашылығында 
тұрақты тұратын барлық адамдардың тізімінен «келесі туылған күнге» əдісімен таңдалып 
алынған бір ғана адамнан сұралады. 

Байқау кезеңі 2018 жылғы 16 сəуірден бастап 31 шілдеге дейінгі кезең болып табылады. 
Статистикалық нысанды пікіртерім жүргізуге уəкілетті адам (бұдан əрі – интервьюер) толтырады.

4. Титулдық парақтың 1-тармағында қаланың, ауданның (қаланың) жəне ауылдық елді 
мекеннің (округтің) атауы көрсетіледі. 

2-9-тармақтарды супервайзерлер (аумақтық статистика органының интервьюер жұмысына 
бақылауды қамтамасыз ететін қызметкері) интервьюерлерге ұсынған зерттелетін үй 
шаруашылықтарының тізімдерінде көрсетілген деректемелерге сəйкес толтырады

5. Статистикалық нысанға қосымшаға сəйкес пікіртерім жүргізу үшін бір адамды іріктеп алу 
мақсатында интервьюер «Респондентті іріктеп алу нысанын» толтырады, оның ішінде жылына 
алты айдан көп уақыт жұмысқа/оқуға/ауруға байланысты сапарда жүрген үй шаруашылығы 
мүшелерінен басқа үй шаруашылығында тұрақты тұратын 18-79 жастағы барлық адамдар 
көрсетіледі.

Бұдан əрі интервьюер өз бетінше үй шаруашылық мүшелері тізімінен туған күні (айы мен 
күні) пікіртірім жүргізу күніне жақын респондентті таңдайды.

Іріктеп алған респондент жоқ болған жағдайда, ықтимал респондентің қол жетімді болатын 
уақыты мен күні нақтыналады. 

6. «Респондент» 1-бөлімінде респонденттің негізгі əлеуметтік- демографиялық сиппатама-
лары толтырылады (жынысы, жасы, туған жері, білімі, кəсібі, баспанасы).

7. 1.06-сұрақта респонденттің кəсіп түрі (экономикалық белсеңділік мəртебесі) белгіленеді. 
8. 1.07-сұрақта респонденттің пікіртерім сəтінде жеткізген ең жоғары білім деңгейі 

белгіленеді. Сұрақтар оқу бітіргендермен қатар қазіргі уақытта оқитын оқушылар мен сту-
денттерге де қойылады. 

1-жолда академиялық немесе ғылыми дəрежесі бар (магистр, ғылым кандидаты, ғылым 
докторы, PhD докторы) респонденттер белгіленеді.

2-жолда жоғары оқу орнын (институт, академия, университет жəне басқа оқу орындары) 
бітірген респонденттер белгіленеді.

3-жолда кəсіптік лицейді (кəсіптік техникалық мектепті), училищені немесе колледжді 
(техникумді) бітірген респонденттер белгіленеді.

4-жолда жалпы білім беретін мектептің 11 (12) сыныбын бітірген респонденттер белгіленеді 
(қазіргі уақытта училище немесе колледжде (9 сыныптан кейін) немесе жоғары оқу орында-
рында оқиды).

5-жолда жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбын бітірген респонденттер белгіленеді 
(қазіргі уақытта 10-11 (12)-сыныптарда, училище немесе колледжде оқиды, 1992 жылы жəне 
одан бұрын толық емес орта мектепті (жеті (8 немесе 9) жазғы мектепті бітірген). 

6-жолда бастауыш мектепті бітірген респонденттер белгіленеді (қазіргі уақытта 5-9 сынып-
тарда оқиды, 1972 жылы жəне одан бұрын 4 сыныпты бітірген немесе үшжылдық бастауыш 
мектептің 3 сыныбын бітірген).

7-жолда ешқандай білім деңгейіне қол жеткізбеген респонденттер белгіленеді.
9. 1.09-сұрақта арнаулы мемлекеттік немесе жекеменшік білім мекемелерінде (жоғары 

оқу орындары, колледждер жəне басқа оқу орындары) арнайы дайындалған персоналмен 
өткізілетін оқыту нəтижесінде тиісті құжат (диплом) берілетін білімі туралы айтылады.

10. «Серіктестік қарым-қатынастар» 2-бөлімінде респонденттің серіктестік қатынастыры 
туралы негізгі мəліметтер толтырылады: қазіргі жұбайы/серіктесі, жұбайлық қатынастардың 
сапасы, балалары, бұрынғы серіктестік қатынастырының тарихы, бұрынғы жұбайларынан/
серіктестерінен балалары, немерелері.

Ерекше көңілді серіктестік қатынастар тарихымен байланысты сұрақтарға бөлу керек: қазіргі 
жəне бұрынғы жұбайлары/серіктестері, қазіргі жəне бұрынғы жұбайлары/серіктестерінен бала-
лары (биологиялық, асырап алған, өгей ұлдары/өгей қыздары) туралы айтылады.

11. Үй шаруашылығының құрамы мен ұйымдастырылуы, балалар күтімі жəне міндеттеме-
лерді бөлу туралы сұрақтар «Үй шаруашылығының құрамы, ұйымдастыру жəне серіктеспен 
қарым - қатынас сапасы» 3-бөліміне енгізілген.

3.01-сұрақта осы үй шаруашылығында (бір жылды есепке алғанда) бір аптада орташа есеп-
пен алғанда екі күннен аса өткізетін, қазіргі уақытта жұмыс/оқу бойынша үй шаруашылығынан 
кеткен, қазіргі уақытта мектеп-интернатта, университетте, ауруханада немесе тағы да басқа 
жерде болған жағдайдағы мүшелерді қоса есепке алу керек. 

12. «Ата-ана жəне ата-ана үйі» 4-бөлімі биологиялық ата-аналары жəне өгей əке/өгей ана-
сы, олардың əлеуметтік-демографиялық сипаттамалары, өмір жағдайлары мен респондентпен 
қарым-катынастары туралы сұрақтарға арналған. 

Көңіл бөлу қажет: егер респондент 15 жасына дейін, мысалы, анасы мен өгей əкесімен 
(өгей анасы мен əкесімен) бірге тəрбиеленген болса, онда біріншіден өгей əкесі/өгей анасының 
білімі, жұмысы туралы сұрақтар қойылады, содан кейін ғана биологиялық əкесі/анасының білімі, 
жұмысы туралы сұрақтар қойылады.

13. «Өзара қарым-қатынас жəне қолдау жүйесі» 5-бөлімінде респондентте өзара қарым-
қатынас жүйесі жəне жақын адамдар мен мемлекет тарапынан қолдаудың болуы туралы 
ақпарат толтырылады: респонденттің қоршаған адамдармен қатынастары, бір-біріне көмек 
беру, практикалық жəне қаржылай көмек (респондентке көмек беретін жəне ол көмектесетін 
адамдардың аты-жөні мен олардың туыстық/қатынас дəрежесін көрсетуімен қоса). 

14. «Репродуктивтік функция» 6-бөлімінің сұрақтары респонденттің жəне оның жұбайы/
серіктесінің репродуктивтік денсаулығына арналған. Осы бөлім 50 жастан жоғары жастағы 
əйел-респонденттер мен 50 жастан асқан жастағы əйелі/серіктесі бар ер-респонденттерге 
толтырылмайды.

15. «Денсаулық жəне амандық» 7-бөлімінде респонденттің денсаулығының жағдайы, оның 
көңіл-күйі, өмірге канағаттануы туралы мəліметтер толтырылады. 

16. «Респонденттің қызметі мен табысы» 8 жəне «Серіктестің қызметі мен табысы» 
9-бөлімдері респондент пен оның жұбайы/серіктесінің жұмыспен қамтылуы, табыс көздері 
туралы сұрақтарды қамтиды. 

17. Үй шаруашылығының жалпы табысын, мүлкін жəне экономикалық жағдайын бағалау «Үй 
шаруашылығының мүлкі, табыстары жəне ақшалай аударымдары» 10-бөлімінде жүргізіледі. 

10.07-сұрақта үй шаруашылығының бір айда орташа есеппен алғанда жалпы ақшалай та-
бысы (үй шаруашылығының барлық мүшелерінің ақшалай табыстарының сомасы) көрсетіледі. 

Егер соңғы жыл ішінде алынған орташа айлық ақшалай табысты анықтау мүмкін болмаса, 
осы айда алынған ақшалай табыс мөлшері əдеттегідей болса, онда соңғы айдағы ақшалай 
табысты көрсетуге болады. 

Табыстың жалпы сомасына табыстың барлық түрін қосу керек (соның ішінде əлеуметтік 
көмек, алименттер, туыстарының көмегі, жеке қосалқы шаруашылықтан түскен табыс, 
мүмкіндігінше толық есептей отырып жəне өзгелері).

18. Респондент үй шаруашылығының бір айда орташа есеппен алғанда жалпы ақшалай 
табысын атап өтуге қиналған жағдайда, онда 10.08-сұрақта үй шаруашылығының барлық 
мүшелерінің орташа айлық табыстарының сомасы табыстар диапазонының шкаласы бой-
ынша көрсетіледі.

19. Респонденттің мəнді бағдарлары туралы ақпарат «мəнді бағдар жəне өмірлік ұстаным» 
11-бөлімінде толтырылады. 11.13-сұраққа ерекше көңіл бөліну керек: міндетті түрде байла-
нысатын адамның координаттарын жазып алу немесе респондент əрі қарай байланыстан бас 
тартып жатқанын белгілеу қажет.

20. «Интервьюердің байқауы» 12 жəне «Интервьюердің есебі» 13 - бөлімдері толтыруға 
міндетті жəне тұрғын үйдің типі жəне жүргізілген сұхбаттың ерекшеліктері туралы интервьюердің 
пікірлеріне арналған (алынған ақпараттың анықтығы, респонденттің сұрақтарға жауап беруге 
тілегі жəне тағы басқа). 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 жел -
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16123 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан             №258             Алматы қаласы

«Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде 
қайта ұйымдастыруға рұқсат беру және рұқсат беруден бас 

тарту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 

28 қаңтардағы №15 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат 
беру жəне рұқсат беруден бас тарту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №15 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13526 болып тіркелген, 2016 жылғы 6 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде 
қайта ұйымдастыруға рұқсат беру жəне рұқсат беруден бас тарту қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Банкті айналдыруға берілген рұқсат Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде №4521 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы 
№295 қаулысымен бекітілген Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат 
беру не рұқсат беруден бас тарту, банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке 
тұлғалардың депозиттерін қайтару, оларды басқа банкке аудару қағидаларында көзделген 
банктерді (банк холдингтерін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға берілген рұқсаттардың 
тізіліміне енгізіледі.».

2. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы   Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»    «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Ұлттық экономика министрлігі
Министрдің м.а. _______________ Қ. Балықбаев Министрдің міндетін атқарушы
2018 жылғы 5 қаңтар   __________________ Р. Дəленов
    2018 жылғы 26 ақпан

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16557 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 11 қаңтар              №1              Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысына өзгерістер

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарт-
тарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 
сəуірдегі № 71 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11534 тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақта:
40) тармақша алып тасталсын;
45) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«45) осы қаулының 45-қосымшасына сəйкес «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

жəне (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына 
қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;»;

көрсетілген қаулының 45-қосымшасына сəйкес бекітілген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйым құруына немесе иеленуіне 
рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын. 

2. Ұйымдастыру жұмысы жəне бақылау басқармасы (Итимгенов А.А.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтіз белік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми 
интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 11 қаңтардағы №1 қаулысына қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 45-қосымша

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты 
қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 

еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
(немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, сондай-

ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 

(он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен 

бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті 

беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) 
күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің еншiлес 
ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) 
сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат (бұдан əрі – рұқсат) 
беру туралы хат не көрсетілетін қызметті берушінің Басқармасы қаулысының көшірмесімен 
қоса осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көзделген негіздер 
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған 
жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

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

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан 
кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйым құруына немесе иеленуіне рұқсат алу үшін 
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) ақпараттық жүйелердегі,  заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісім берілген, еркін нысанда жасалған өтініш;

2) еншілес ұйымды құрған жағдайда оның жарғысы (болған кезде) жəне құрылтай  шарты 
немесе құру туралы шешім, оны иеленген жағдайда – еншілес ұйымның жарғысы (болған кезде);

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі органының 
еншілес ұйымды құру немесе иелену туралы шешімі;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес нысан бой-
ынша еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат;

5) еншілес ұйымның ұйымдық құрылымы жəне үлестес тұлғалары туралы мəліметтер.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандыру холдингі болмаған жағдайда:
ұйымдардың қызметі осы ұйымдар қауымдастығының меморандумы немесе ережелері 

талаптарына сəйкес біріктірілген негізде басқарумен;
егер аталған ұйымдардың атқарушы органының, басқару органының (акционерлік қоғамдар 

үшін), қадағалау кеңесі (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер үшін) құрамының үштен бір 
бөлігінен астамын сол бір тұлғалар білдірсе, еншілес ұйыммен байланысты ұйымдар туралы 
ақпарат қосымша беріледі;

6) бизнес-жоспарды ұсына отырып, еншілес ұйым қызметінің түрі немесе түрлері тура-
лы ақпарат;

7) Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру тобы қатысушыларының 
орналасқан елдерінің заңнамасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген талаптарды олардың жəне сақтандыру тобының орындауына мүмкіндік бермеуіне 
байланысты еншілес ұйымның орналасқан елінің заңнамасын талдау негізінде сақтандыру 
тобына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкіндігінің болмауын болжайтын 
жағдайлардың жоқ екені туралы ақпарат;

8) құрылатын еншілес ұйымның жарғылық капиталында сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің қатысу үлесі мен сомасы туралы, сондай-
ақ олар иеленетін акциялардың саны мен акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлестерінің) алдын ала төлемінің мөлшері туралы ақпарат;

9) аудиторлық ұйымның есебі жəне иеленетін еншілес ұйымның аудиторлық ұйым растаған 
қаржылық есептілігі;

10) иеленетін еншілес ұйымның жарғылық капиталының мөлшері туралы (егер мұндай 
ақпарат аудиторлық есепте болмаса), сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне (немесе) сақтандыру холдингінің иеленетін еншілес ұйымның жарғылық  капиталына 
қатысу үлесі немесе акцияларының саны туралы, еншілес ұйымды иелену шарттары мен 
тəртібі туралы ақпарат;

11) мыналар:
заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
құрылтайшысы (қатысушыс ы) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) 

сақтандыру холдингі болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталына сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің қатысу үлесінің мөлшері, 
оны иелену бағасы туралы мəліметтер;

акционері сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі бо-
лып табылатын заңды тұлға акцияларының саны, оларды иелену бағасы, орналастырылған 
акцияларының (артықшылықты жəне қоғам иеленгенін шегере отырып) жалпы санына пайыздық 
арақатынасы туралы мəліметтер;

заңды тұлғаның (құрылтайшысы, қатысушысы, акционері сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын) қатысу үлесінің мөлшері, оның 
басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы иелену бағасы туралы мəліметтер;

акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне 
(немесе) сақтандыру холдингі болып табылатын заңды тұлға иеленген акциялардың саны, 
оларды иелену бағасы, олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты жəне қоғам 
иеленгендерін шегере отырып) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мəліметтерді 
қамтитын, жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі еншілес ұйымды иеленген 
заңды тұлға туралы деректер.

Бұл талаптар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру 
холдингінің бірнеше заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін немесе акция-
ларын иелену арқылы еншілес ұйымды иелену жағдайларына қолданылады;

12) тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйымның 
қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің болуын растайтын құжаттар;

13) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің жəне 
еншілес ұйымның оны құрғаннан немесе иеленгеннен кейінгі болжамды есептік балансын қоса 
алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
еншілес ұйымды құрудың, иеленудің қаржылық салдарларын талдау, сондай-ақ ол бар болған 
кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес 
ұйымның активтерін сату жөніндегі немесе еншілес ұйымды басқару бойынша қызметке е леулі 
өзгерістер енгізу жөніндегі жоспары мен ұсынысы;

14) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы  жəне (немесе) сақтандыру холдингі еншілес 
ұйымды болжамды құру немесе иелену нəтижесінде құрамына сақтандыру (қайта сақтандыру) 
жəне (немесе) сақтандыру холдингі кіретін сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
жəне құрылатын немесе иемденетін еншілес ұйымды ескере отырып, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары жəне (немесе) сақтандыру холдингі міндетті түрде сақталуға тиісті 
қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті 
орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы 46-бабының 10-тармағына сəйкес белгілеген басқа да нор-
малар мен лимиттердің есебі; 

15) бақылаудың туындау негізін көрсете отырып, олардың негізінде иеленетін еншілес 
ұйымды бақылау көзделетін немесе бақылауды растайтын өзге де құжаттар.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі Қазақстан 
Республикасының резиденттерi банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, 
инвестициялық портфельді басқарушының еншілес ұйым құруға немесе иеленуге рұқсат алу 
үшiн өтiнiш берген жағдайда, осы тармақтың 2), 4), 5) жəне 9) тармақшаларында көрсетiлген 
құжаттар көрсетілетін қызметті берушіге берілмейді.

Егер құрылатын не иемденетін еншiлес ұйым банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
инвестициялық портфельді басқарушы болып табылса, онда еншiлес ұйым құруға не иеле-
нуге берілген өтiнiшпен бiрмезгілде қаржы ұйымының (банк холдингiнiң немесе сақтандыру 

холдингінің) iрi қатысушысы мəртебесiн алу үшін қажеттi құжаттар қоса беріле отырып, қаржы 
ұйымының (банк холдингiнiң немесе сақтандыру холдингінің) iрi қатысушысы мəртебесiн алуға 
еркiн нысанда жазылған өтiнiш ұсынылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қы зметті берушіге ұйымның капиталында 
қомақты қатысуына рұқсат алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі:

1) ақпараттық жүйелердегі, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісімі бар еркiн нысанда жасалған өтiнiш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 6), 7), 8), 10) жəне 
11) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі капиталға қомақты 
қатысатын ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау 
немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат.

11. Көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйым құруына немесе иеленуіне рұқсат алу үшін:
электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 6), 9), 12), 15) тармақшаларында (құжаттардың 
электрондық көшірмелері түрінде), 5), 7) 8), 10), 13), 14) тармақшаларында (электрондық 
құжаттар түрінде) жəне 11) тармақшасында (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша мəліметтердің электрондық нысаны түрінде, жарғылық 
капиталдағы қатысу үлесін немесе акцияларды сатып алу арқылы сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі еншілес ұйымды немесе қомақты 
қатысуды иеленетін заңды тұлғалар туралы деректер) көрсетілген құжаттар;

3) ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының осы тармағының 2) тармақшасына 

сəйкес 9-тармағының 3), 6), 7), 8), 10) жəне 11) тармақшаларында жəне 10-тармағының 3) 
тармақшасында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көзделген құжаттар. 

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері сақтандыру холдингтері өтінішті қағаз 
жеткізгіште ұсынады.

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін қыз-
метті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады.

12. Мыналар:
1) құрылатын немесе сатып алынатын еншілес ұйымы орналасқан елдің қаржы ұйымдарын 

шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнамасының Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген шоғырландырылған қадағалау талаптарына сай келмеуі;

2) көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйымының басшы қызметкерінің (немесе 
басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттың):

мінсіз іскерлік беделі жоқ;
уəкілетті орган қаржы ұйымын мəжбүрлеп таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында 

қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған қаржы ұйымын консервациялау не оның акция-
ларын мəжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім 
қабылданғанға дейін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі 
заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымын басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы 
ұйымының ірі қатысушысы - жеке тұлға, ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды тұлғаның 
басшысы болған. Аталған талап уəкілетті орган қаржы ұйымын мəжбүрлеп таратуға жəне (неме-
се) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға апарған қаржы ұйымын консервация-
лау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру 
туралы шешім қабылданғаннан кейін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы 
сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы жəне (немесе) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға 
(сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған. Аталған талап уəкілетті орган басшы 
қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу туралы шешім 
қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай бойы қолданылады; 

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындалған (сайланған) күніне дейін 3 (үш) 
жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауаптылыққа 
тартылған адам;

қатарынан 4 (төрт) жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық 
сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған 
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері 
республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он 
мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының дирек-
торлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы 
(ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға – эмитенттің директорлар 
кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған 
адам. Көрсетілген талап осы абзацта көзделген мəн-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) 
жыл бойы қолданылады;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
еншілес ұйымының болжанатын болуы нəтижесінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
жəне (немесе) сақтандыру холдингі құрамына кіретін сақтандыру тобының пруденциялық 
нормативтерді сақтамауы;

4) еншілес ұйымы қызметінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (не-
месе) сақтандыру холдингі жоспарлайтын инвестициялардың салдарынан сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру тобының қаржылық 
ахуалының нашарлауы болжанатын қаржылық салдардың талдамасы;

5) тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйымының 
қызметімен байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің болуын растайтын берілген 
құжаттардың уəкілетті органның тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйелеріне қоятын 
талаптарына сəйкес келмеуі;

6) еншілес ұйымы орналасқан елінің заңнамасында көзделген жағдайларда еншілес 
ұйымның белгіленген пруденциялық нормативтерді, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің пруденциялық нормативтерді, оның ішінде 
шоғырландырылған негізде жəне уəкілетті органға рұқсат алуға өтініш берген күннің алдындағы 
соңғы 3 (үш) ай ішінде жəне (немесе) өтінішті қарау кезеңінде сақталуы міндетті басқа да нор-
малар мен лимиттерді сақтамауы;

7) уəкілеттің орган құжаттарды қарау кезеңінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына 
жəне (немесе) сақтандыру холдингіне жəне (немесе) иемдену болжанып отырған еншілес 
ұйымға қатысты қолданған, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 53-2-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында 
көзделген қолданыстағы шектеулі ықпал ету шарасының жəне (немесе) Заңның 53-1-бабының 
2-тармағында көзделген мəжбүрлеу шарасының жəне (немесе) Заңның 53-3-бабы 
2-тармағының 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген санкцияның болуы;

8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі еншілес 
ұйымды – Қазақстан Республикасының резиденттері – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, 
банкті, инвестициялық портфельді басқарушыны құрған немесе иемденген жағдайда, Заңда, 
Қазақстан Республикасының банктер жəне банк қызметі жəне бағалы қағаздар нарығы тура-
лы заңнамасында көзделген Қазақстан Республикасының резиденттері сақтандыру немесе 
банк холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, банктің, инвестициялық портфельді 
басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін алуға келісім беруге қатысты талаптарды сақтамауы 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

13. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беруден бас тарту осы көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
 14. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) 
шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген ме-
кенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оны атауы, пошталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі жəне күні көрсетіледі.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне аты-

жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі 
бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай 
байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға «жеке каби-
неттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды 
өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы 
жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағымдана алады.

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

15. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижес імен келіспеген 
жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

 4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар 
16. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

17. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, 
сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алуға мүмкіндігі бар.

18. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына 

рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан 

 
фотосурет 

орны

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері  (немесе басшы қызметкерлері лауазымына 
тағайындауға  немесе сайлауға ұсынылған кандидаттар) туралы ақпарат 

__________________________________________________________________________
(еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер 

лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) 
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

___________________________________________________________________________
жəне басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат еншілес ұйымда тағайындалатын 

немесе сайланатын лауазым) 
___________________________________________________________________________

(еншілес ұйымның атауы)
1. Жалпы мəліметтер:

Туған күні жəне туған жері  
Азаматтығы  
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері 
(нөмірі, берілген күні, кім берді) 

 

Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары): ______________________
___________________________________________________________________

3. Жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы (мекенжайлары), байланыс телефоны:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Білімі:

№ Оқу орнының 
атауы 

Түскен күні - 
бітірген күні 

Мамандығы Білімі туралы ди-
плом деректемелері, 

біліктілігі 

Оқу орнының 
орналасқан 

жері 
1.      

5. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) жəне 
жекжаттары (ерлі-зайыптылардың ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) 
туралы мəліметтер:

№ Тегі, аты, əкесінің аты 
(ол бар болса) 

Туған жылы Туыстық 
қатынасы 

Жұмыс орны жəне ла-
уазымы 

1.     
6. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайын-

дауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 
немесе акцияларын иеленуіне қатысуы туралы мəліметтер:

№ Заңды тұлғаның 
атауы жəне 

орналасқан жері 

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 
түрлері 

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе 
кандидатқа тиесілі акциялар санының заңды 
тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы 

санына арақатынасы (пайызбен) 
1.    

7. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі 
туралы мəліметтер: 

№ Ұйымның атауы Өткізілген күні жəне орны Сертификат деректемелері
(нөмірі, берілген күні) 

1.    
8. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауа-

зымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде 
атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның ішінде еншілес ұйымдағы лауазымы туралы 
мəліметтер көрсетіледі:

№ Жұмыс кезеңі 
(күні, айы, жылы) 

Жұмыс 
орны 

Лауазымы Тəртіптік 
жазаның болуы 

Жұмыстан шығару, лауа-
зымнан босату себептері 

1.      
9. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына 

тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) қаржы ұйымдарына аудит жүргізгені 
туралы мəліметтер: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
    (қаржы ұйымының атауын, кандидаттың орындаушы-аудитор ретінде аудиторлық
                 есепке қол қойған күнін көрсету керек)

10. Осы ұйымның жəне (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесіндегі жəне 
инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы мəліметтер:

 № Кезең (күні, 
айы, жылы)

Ұйымның 
атауы 

Лауазымы, келісу күні 
(егер талап етілсе)

Жұмыстан шығару, лауазымнан 
босату себептері 

1.     
11. Жарияланымдары, ғылыми əзірлемелері жəне басқа да жетістіктері:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(иə (жоқ), бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін көрсету керек)

12. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығының болуы туралы мəліметтер (Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері үшін):

№ Күні Сот 
органы-
ның 
атауы 

Соттың 
орна-
ласқан 
жері 

Жазаның 
түрі 

Кандидаттың қылмыстық 
жауаптылыққа тартылуына 
сəйкес келетін заңнамалық 

актінің бабы 

Соттың іс 
жүргізу шешімін 
қабылдаған күні 

1.       
13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелердің орындалмау фактілерінің болуы тура-

лы мəліметтер: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(иə (жоқ), аталған фактілер болған жағдайда, ұйымның атауын жəне 
міндеттемелер сомасын көрсету қажет)

14. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайын-
дауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) бұрын қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын рет-
теу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) 
қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консерва-
циялау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, оны лицензиясынан айыру туралы шешім 
қабылдағанға дейін не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне 
енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының басқару органының басшысы, 
мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысы – жеке тұлға, 
қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болған-
болмағандығы туралы мəліметтер: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
       (иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)

15. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) қатарынан төрт жəне одан да көп кезең 
ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша 
дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы 
төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан 
да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі бо-
рышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол 
берген бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма басшысы, 
мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер)-жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер)-заңды 
тұлға-эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, 
мүшесі, бас бухгалтері болған-болмағандығы туралы мəліметтер: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
        (иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)

16. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтару туралы жəне қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган 
қаржы ұйымдарындағы, банк жəне сақтандыру холдингтеріндегі, «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамындағы қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету 
туралы деректердің болуы: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді кері 

қайтару үшін негіздемелер жəне (немесе) қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету 
жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы) 

17. Қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде қаржы ұйымының, холдингтің қызмет 
мəселелері бойынша сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 (иə (жоқ), сот талқылауындағы жауапкер қаржы ұйымының, 
холдингтің атауы, қаралған мəселе жəне сот шешімі)

18. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) тағайындалған (сайланған) күнге дейін 
3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма: 

____________________________________________________________________ 
(ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы 
____________________________________________________________________
жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып, 
____________________________________________________________________
 тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Осы өтініште қамтылған ақпаратты өзімнің тексергенімді жəне оның дəйектілігі мен 
толықтығын растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын. 

Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін. 

Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 
____________________________________________________________________
       (баспа əріптерімен) 

Күні _________________________________
Қолы ________________________________

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына 

рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

 
фотосурет 

орны

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы 

қызметкерлері лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттар) 
туралы ақпарат

__________________________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің капиталы-

на қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) 

___________________________________________________________________________
жəне басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымда 
тағайындалатын немесе сайланатын лауазым) 

___________________________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты 

қатысуы бар ұйымның атауы) көрсетіледі)

1. Жалпы мəліметтер:

Туған жері жəне күні  
 Азаматтығы  
Жеке басын куəландыратын құжат деректері 
(нөмірі, берілген күні, кім берді)

 

2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары): 
____________________________________________________________________

3. Жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы (мекенжайлары), байланыс телефоны: 
____________________________________________________________________

4. Білімі:

№ Оқу орнының 
атауы

Түскен күні - 
бітірген күні

Мамандығы Білімі туралы диплом 
деректемел, біліктілігі

Оқу орнының 
орналасқан жері

1.      
5. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) жəне 

жекжаттары (ерлі-зайыптылардың ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) 
туралы мəліметтер:

№ Тегі, аты, əкесінің аты 
(ол бар болса)

Туған жылы Туыстық 
қатынасы

Жұмыс орны жəне 
лауазымы

1.     
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 

қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкердің лауазы-
мына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталына немесе акцияларын иеленуіне қатысуы туралы мəліметтер:

№ Заңды тұлғаның 
атауы жəне 

орналасқан жері

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 
түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе 
кандидатқа тиесілі акциялар санының заңды 
тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы 

санына арақатынасы (пайызбен)
1.    

7. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан өткендігі 
туралы мəліметтер:

№ Ұйымның атауы Өткізілген күні 
жəне орны

Сертификат деректемелері (нөмірі, берілген күні)

1.    
8. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру 

холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер 
лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде 
атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымдағы лауазымы туралы 
мəліметтер көрсетіледі: 

№ Жұмыс кезеңі (күні, 
айы, жылы)

Жұмыс 
орны

Лауа-
зымы

Тəртіптік 
жазаның болуы

Жұмыстан шығару, лауа-
зымнан босату себептері

1.      
9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 

қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) қаржы ұйымдарына аудит жүргізгені 
туралы мəліметтер:_____________________________________________________________

                            (қаржы ұйымының атауын, кандидаттың орындаушы-аудитор ретінде 
  аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету керек)

10. Осы ұйымның жəне (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесіндегі жəне 
инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы мəліметтер:

№ Кезең (күні, айы, 
жылы)

Ұйымның 
атауы

Лауазымы, келісу күні 
(егер талап етілсе)

Жұмыстан шығару, лауазым-
нан босату себептері

1.     
11. Жарияланымдары, ғылыми əзірлемелері жəне басқа жетістіктері:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      (иə/жоқ, бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін көрсету керек)

12. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығының болуы туралы мəліметтер (Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері үшін):

№ Күні Сот органы-
ның атауы

Соттың 
орналасқан 
жері

Жаза-
ның 
түрі

Кандидаттың қылмыстық 
жауаптылыққа тартылуына 
сəйкес келетін заңнамалық 
актінің бабы

Соттың іс 
жүргізу шешімін 
қабылдаған күні

1.       
13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелердің орындалмау фактілерінің болуы туралы 

мəліметтер: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
    (иə/жоқ, аталған фактілер бар болған жағдайда ұйымның атауын жəне 
                 міндеттемелер сомасын көрсету қажет)
14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 

қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымы-
на тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) бұрын қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган қаржы ұйымын 
таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, 
қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, оны лицензия-
сынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану тура-
лы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының 
басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, 
ірі қатысушысы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды 
тұлғаның басшысы болған-болмағандығы туралы мəліметтер: _______________

____________________________________________________________________
(иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)
15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 

қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) қатарынан төрт жəне одан да көп кезең 
ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша 
дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы 
төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан 
да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі бо-
рышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа 
жол берген бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма бас-
шысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акци-
онер) - заңды тұлға-эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органының 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған-болмағандығы туралы мəліметтер: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
          (иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)
16. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтару туралы жəне қаржы 

нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган қаржы 
ұйымдарындағы, банк жəне сақтандыру холдингтеріндегі, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік 
беру қоры» акционерлік қоғамындағы қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету туралы 
деректердің болуы: ___________________________________________________

____________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді кері 
қайтару үшін негіздемелер жəне (немесе) қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету жəне 

осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы)
17. Қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде қаржы ұйымының, холдингтің қызмет 

мəселелері бойынша сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 (иə (жоқ), сот талқылауындағы жауапкер қаржы ұйымының, 
холдингтің атауы, қаралған мəселе жəне сот шешімі)

18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) тағайындалған (сайланған) күнге дейін 
3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма: 
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____________________________________________________________________
         (ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы, 
____________________________________________________________________
               жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,
____________________________________________________________________ 
   тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе  сот шешімінің деректемелері)

Осы өтініште қамтылған ақпаратты өзімнің тексергенімді жəне оның дəйектілігі мен 
толықтығын растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын. 

Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін. 

Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 
____________________________________________________________________
         (баспа əріптерімен) 

Күні _________________________________

Қолы ________________________________

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының 
жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына 

рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Мəліметтердің электрондық нұсқасы 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі жарғылық 
капиталдағы қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйымды немесе 

қомақты қатысуды иеленетін заңды тұлға туралы деректер 

Көрсетілетін 
қызмет 

алушының 
құрылтайшысы 
(қатысушысы) 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 

ұйымы жəне (не-
месе) сақтандыру 

холдингі бо-
лып табылатын 
заңды тұлғаның 

жарғылық 
капиталындағы 
қатысу үлесінің 
мөлшері туралы 
мəліметтер 
(пайызбен)

Көрсетілетін 
қызмет алушының 
құрылтайшысы 
(қатысушысы) 

сақтандыру (қайта 
сақтандыру) 

ұйымы жəне (не-
месе) сақтандыру 

холдингі бо-
лып табылатын 
заңды тұлғаның 

жарғылық 
капиталындағы 
қатысу үлесін 

сатып алу бағасы 
теңгемен)

Акционері 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 
ұйымы жəне 

(немесе) 
сақтандыру 
холдингі бо-
лып табыла-
тын заңды 
тұлғаның 

акцияларының 
саны туралы 
мəліметтер 
(данамен)

Акционері 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 
ұйымы жəне 

(немесе) 
сақтандыру 
холдингі 

болып табы-
латын заңды 
тұлғаның 
акцияла-
рын сатып 
алу бағасы 
(теңгемен)

Акционері 
сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы 

жəне (немесе) 
сақтандыру холдингі 
болып табылатын 
заңды тұлғаның 
сатып алынған 
акцияларының 

орналастырылған 
акциялардың жалпы 
санына пайыздық 
арақатынасы 
(артықшылық 

берілген жəне қоғам 
сатып алғандарды 

шегергенде) 
(пайызбен)

1 2 3 4 5

кестенің жалғасы 

Акционері 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 
ұйымы жəне 

(немесе) 
сақтандыру 
холдингі бо-
лып табыла-
тын заңды 
тұлғаның 
жарғылық 

капиталындағы 
қатысу үлесінің 
мөлшері тура-
лы мəліметтер 

(пайызбен) 

Акционері 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 
ұйымы жəне 

(немесе) 
сақтандыру 
холдингі 
болып та-
былатын 

басқа заңды 
тұлғаның 
жарғылық 
капиталы-
на қатысу 

үлесін сатып 
алу бағасы 
(теңгемен) 

Акционері 
(құрылтайшысы, 
қатысушысы) 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 
ұйымы жəне 

(немесе) 
сақтандыру 
холдингі бо-

лып табылатын 
заңды тұлғаның 
сатып алған 

акцияларының 
саны туралы 

мəліметтер (да-
намен)

Акционері 
(құрылтайшысы, 
қатысушысы) 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 
ұйымы жəне 

(немесе) 
сақтандыру 
холдингі бо-

лып табылатын 
заңды тұлғаның 
сатып алған 

акцияларының 
сатып алу 

бағасы тура-
лы мəліметтер 

(теңгемен) 

Акционері 
(құрылтайшысы, 
қатысушысы) 

сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы 

жəне (немесе) 
сақтандыру холдингі 
болып табылатын 
заңды тұлғаның 
сатып алынған 
акцияларының 

орналастырылған 
акциялардың жалпы 
санына пайыздық 
арақатынасы 

(артықшылық беріл-
ген жəне қоғам сатып 
алғандарды шегер-
генде) (пайызбен)

6 7 8 9 10

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16562 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 11 қаңтар №2 Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Коллекторлық 
агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартын бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты бекітілсін.

2. Ұйымдастыру жұмысы жəне бақылау басқармасы (Итимгенов А.А.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн  ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық  актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды; 

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі Ұлттық экономика министрлігі 
Министр ______________Т.Сүлейменов Министрдің міндетін атқарушы
2018 жылғы «___» _________ _________________Р.Дəленов
   2018 жылғы 23 ақпан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 11 қаңтардағы №2 қаулысымен бекітілген

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты

 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі 
– мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) аумақтық филиалдары заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің аумақтық филиалдарының кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушінің аумақтық филиалдарына құжаттар топтамасы 

тапсырылған сəттен бастап – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті берушінің аумақтық филиалдары көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті 
берушінің аумақтық филиалы көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен ба-
стап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тарту ұсынады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының коллекторлық 

агенттіктердің тізілімінде есептік тіркеуден өткені туралы тіркеу нөмірін көрсете отырып хабар-
лама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі туралы мəліметтерді ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру кестесі – сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ге дейін.

Көрсетілетін қызметті алушылар жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне ме-
реке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушінің аумақтық филиалына өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша өтініш; 

2) ішкі бақылау қызметі туралы ереже (болған кезде);
3) өтініш берілген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құрылтайшы (қатысушы) заңды 
тұлға туралы мəліметтер.

Жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан көп пайызын тікелей немесе 
жанама иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін тұлғалар 
туралы ақпаратты ашу мақсатында көрсетілетін қызметті алушы коллекторлық агенттіктің 
жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын өзі дербес не-
месе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама түрде иеленетін жəне (не-
месе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін немесе бақылау жасайтын тұлғалар 
туралы мəліметтерді осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша ұсынады;

4) құрылтайшы (қатысушы) жеке тұлға туралы мəліметтер өтініш берілген күннің алдындағы 
күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша ұсынылады;

5) өтініш берілген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының 
басшы қызметкері туарлы мəліметтер;

6) «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру 
туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған ақпарат 
беру туралы шарттың көшірмесі жəне кредиттік тарихты қалыптастыру жəне оны пайдалану 
жүйесiне қатысушыларға қойылатын талаптарға сəйкес келу туралы құжаттың көшірмесін;

7) өтініш берілген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша борышкерлермен жəне (немесе) 
олардың өкілдерімен жəне (немесе) банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы 
шарт шеңберінде кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші тұлғалармен 
өзара іс-қимыл жасасатын жұмыскерлер туралы мəліметтерді;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
филиалдар жəне (немесе) өкілдіктер туралы мəліметтер.

Осы тармақта көзделген, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп жəне 
соңғы парағының артқы жағына тігілген түйіннің үстіне жапсырылған, тігілген парақ саны 
көрсетілген жапсырмаға ішінара көрсетілетін қызметті алушының мөрімен (болған кезде) 
расталып ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғаларының 
қолдарымен жəне өтініш беруші мөрінің (болған кезде) бедері қойыла отырып куəландырылады.

10. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болады:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарда 

көрсетуге жататын дəйексіз мəліметтерді жəне ақпаратты ұсыну;
2) көрсетілетін қызметті алушы қызметкерлерінің «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 

жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 12-бабының 2 жəне 
3-тармақтарында көзделген талаптарға сəйкес келмеуі; 

3) көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он не-
месе одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей 
немесе жанама иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін 
немесе бақылау жасайтын тұлғаның Заңның 3-бабының 3-тармағында көзделген талаптарға 
сəйкес келмеуі;

4) əділет органдарында мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күнінен бастап үш ай 
өткеннен кейін уəкілетті органға есептік тіркеуден өту туралы өтінішпен жүгіну;

5) осы Заңның 21-бабының 1-тармағында белгіленген талаптардың сақтамауы.
Осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша есептік 

тіркеуден бас тартылған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы есептік тіркеуден бас 
тартуды алған күннен кейін отыз жұмыс күні ішінде осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағына сəйкес құжаттарды қайтадан ұсынады не өзінің атауынан 
«коллекторлық агенттік» деген сөздерді, олардан туындайтын, өзін коллекторлық қызметті 
жүзеге асырады деп болжататын сөздерді алып тастау арқылы қайта тіркеу рəсімін жүргізеді.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақтың 4) жəне 5) тармақшаларында көзделген 
негіздер бойынша есептік тіркеуден бас тартуды алған жағдайда, мұндай заңды тұлға өзінің 
атауынан «коллекторлық агенттік» деген сөздерді, олардан туындайтын, өзін коллекторлық 
қызметті жүзеге асырады деп болжататын сөздерді алып тастау арқылы қайта тіркеу рəсімін 
жүргізеді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

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

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану:

050040, Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21-үй мекенжайы бойынша Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының атына;

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шағымның шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне аты-

жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі бойынша 
көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағымдана алады.

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

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген 
жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

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

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

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

15. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-
ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1-қосымша 

 
нысан

____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің аумақтық филиалының толық атауы)

____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

 
Өтініш

Коллекторлық агенттік ретінде есептік тіркеуден өткізуді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Бизнес-сəйкестендіру нөмірі___________________________________
2. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері жəне нақты мекенжайы
____________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің, офистің нөмірі)
____________________________________________________________________
    (телефон, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)
3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, данасы жəне олардың əрқайсысының парақтарының са

ны:____________________________________________________________________ 
_____________  _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттардың дəйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға 

байланысты сұратылған қосымша ақпараттар мен құжаттардың Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің филиалына уақтылы ұсынылғанын растаймын.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісім беремін. 

Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты куəландыратын 
құжатта көрсетілсе), лауазымы _____________________________________________

____________________________________________________________________
             (қолы)
20__ жылғы «___»____________

Мөр орны (бар болса)

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымша 

 
нысан

Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) - заңды тұлға туралы 
мəліметтер

 ____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

20 __ жылғы «___» __________ 

1. Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы)______
____________________________________________________________________
                (толық атауы)
2. Орналасқан жері_____________________________________________________ 
                                   (пошталық индексі, мекенжайы, телефон мен факстың нөмірі, 
____________________________________________________________________
           бар болса электрондық пошта мекенжайы)
____________________________________________________________________
3. Бизнес-сəйкестендіру нөмірі_____________________________________
4. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер________________ 
____________________________________________________________________
                    (құжаттың атауы, нөмірі жəне берілген күні, кім берді)
5. Резиденттік___________________________________________________
6. Қызметінің негізгі түрі_________________________________________
____________________________________________________________________
7. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталындағы үлесі ____
____________________________________________________________________
8. Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) өзге заңды 

тұлғаларды құруға жəне оның қызметіне құрылтайшы (қатысушысы), акционер ретінде қатысуы 
туралы мəліметтер, заңды тұлғалардың толық атауын жəне тұрған жерін көрсете отырып 

____________________________________________________________________
9. Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) қатысатын өнеркə сіптік, 

банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы 
мəліметтер, ұйымдардың толық атауын жəне тұрған жерін көрсете отырып

____________________________________________________________________
10. Құрылтайшы (акционер, қатысушы) не құрылтайшының (қатысушының) басшы 

қызметкері бұдан бұрын, уəкілетті орган аталған коллекторлық агенттікті «Коллекторлық 
қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 
1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында көзделген негіздер 
бойынша коллекторлық агенттіктердің тізілімінен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір 
жылдан аспайтын кезеңде коллекторлық агенттіктің бірінші басшысы немесе құрылтайшысы 
(қатысушысы) болғаны жөнінде мəліметтер 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) басшысы туралы 

мəліметтер _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісім беремін.

20__ жылғы «___» _____________ 
 
Мөр орны (бар болса)

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымша

нысан

Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да 
көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жана-
ма түрде иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін немесе 

бақылаудағы тұлғалар туралы мəліметтер

1-кесте. Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе 
одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе 
жанама түрде иеленетін жəне (немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін немесе 
бақылаудағы тұлғалар (бұдан əрі – қатысушы (иеленуші) туралы мəліметтер

№

Бизнес – 
сəйкестендіру 
нөмірі (заңды 

тұлға үшін), жеке 
сəйкестендіру 

нөмірі (жеке тұлға 
үшін) немесе басқа 
жеке сəйкестендіру 
нөмірі (Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттері 

үшін)

Ре
зи
де
нт
тіг
і

Ат
ау
ы 

Алынбаған не-
месе өтелмеген 
соттылығының 
болуы тура-

лы мəліметтер 
(жеке тұлға үшін) 
(иə (жоқ), құқық 
бұзушылықтың, 
қылмыстың 
қысқаша си-
паттамасы, 
қылмыстық 

жауапкершілікке 
тарту тура-
лы үкімнің 

деректемелері, 
жауапкершілікке 
тарту негізін 

көрсете отырып)

Уəкілетті орган аталған 
коллекторлық агенттікті 

«Коллекторлық қызмет туралы» 
2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 9-бабының 
1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 
4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында 

көзделген негіздер бойынша 
коллекторлық агенттіктердің 

тізілімінен шығару туралы шешім 
қабылдағанға дейін бір жылдан 
аспайтын кезеңде коллекторлық 
агенттіктің бірінші басшысы неме-
се құрылтайшысы (қатысушысы) 
болған құрылтайшы (акционер, 

қатысушы) немесе басшы жұмыскер 
туралы мəліметтер
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Ко
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үл
ес
і (
па
йы

зб
ен

)

Қатысушының, 
(иеленушінің) сол 

арқылы коллекторлық 
агенттіктің жарғылық 
капиталындағы қатысу 
үлестерін иеленетін 
ұйымдағы қатысу 
үлесі (пайызбен)

Тиесілі 
акциялардың 
саны (дана) 

(қатысу үлесі) 
(теңгемен)

Сол арқылы 
жанама түрде 
иелену жүзеге 
асырылатын 
ұйымның 
атауы

8 9 10 11 12 13

кестенің жалғасы

жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына арақатынасы
бірлескен

тікелей жанама

Ко
лл
ек
то
рл
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ен
тт
ікт
ің
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ғы
лы

қ 
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Ко
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Ко
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ағ
ы 
қа
ты

су
 

үл
ес
і (
па
йы

зб
ен

)

Қатысушының, 
(иеленушінің) 
сол арқылы 
коллекторлық 

агенттіктің жарғылық 
капиталындағы 

қатысу үлестеріне 
иеленетін ұйымдағы 
қатысу үлесі (пай-

ызбен)

Тиесілі 
акциялардың 
саны (дана) 

(қатысу үлесі) 
(пайызбен)

Сол арқылы 
жанама түрде 
иелену жүзеге 
асырылатын 

ұйымның атауы

14 15 16 17 18 19

Ескертпе: 
1-кестеде заңды тұлғалар бойынша қатысушының, (иеленушінің) жарғылық капиталындағы 

акцияларын не қатысу үлестерін тікелей немесе жанама түрде иеленетін жəне (немесе) пай-
даланатын жəне (немесе) оларға билік ететін тұлғалар туралы, қатысушының (иеленушінің) 
жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты жəне қоғам 
сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының жиырма бес пайызынан астамын 
иеленетін жеке тұлғалары туралы мəліметтерге дейін көрсетіледі.

   2-кесте. Коллекторлық агенттікке бақылауды жүзеге асыратын тұлғалардың тізімі

№ Бизнес – 
сəйкестендіру нөмірі 
(заңды тұлға үшін), 
жеке сəйкестендіру 
нөмірі (жеке тұлға 
үшін) немесе басқа 
жеке сəйкестендіру 
нөмірі (Қазақстан 
Республикасының 

бейрезиденттері үшін)

Заңды тұлғаның атауы 
немесе жеке тұлғаның 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер ол жеке басты 

куəландыратын құжатта 
көрсетілсе), (алынбаған 
немесе жойылмаған 
сотталғандығының бо-
луы туралы мəліметтер) Ба

қы
ла
у 
не
гіз
і 

Коллекторлық агенттікке 
бақылауды жүзеге асыра-
тын тұлғаның дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық 

капиталдағы қатысу үлестері) 
20 пайызынан көп иеленетін 
ұйымдар туралы мəліметтер 

Ұйымның 
атауы

акцияларды ие-
лену (жарғылық 
капиталындағы) 

үлесі 
1 2 3 4 5 6

 
Ескертпе:
3-бағанда жеке адамға, отбасыға жəне кəмелетке толмағандарға, адамның жəне азаматтың 

конституциялық жəне өзге де құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық 
құрылысының негіздеріне жəне қауіпсіздігіне, меншікке, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық 
тəртіпке, халық денсаулығына жəне имандылыққа, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне, 
коммерциялық жəне өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, мемлекеттік қызмет пен 
мемлекеттік басқару мүдделеріне, сот төрелігіне жəне жазалардың орындалу тəртібіне, басқару 
тəртібіне қарсы, экономикалық қызмет, ақпараттандыру жəне байланыс салаларындағы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, сондай-ақ əскери қылмыстық құқық бұзушылықтар 
үшін алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар немесе қылмыстық қудалауға 
ұшырайтын немесе ұшыраған (өздеріне қатысты қылмыстық қудалау 2014 жылғы 4 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) жəне 
2) тармақшалары негізінде тоқтатылған адамдарды қоспағанда) туралы ақпарат көрсетіледі. 
Егер солай болса, онда қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің күнін жəне нөмірін, 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің бабын көрсету қажет. 

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісім беремін.

Бірінші басшы немесе қол қоюға уəкілетті адам
______________________________________________________________ ____________
  тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) қолы

Қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________ 

 Мөр орны (бар болса)

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 4-қосымша 

нысан

Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) - 
жеке тұлғасы туралы мəліметтер

____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

20 __ жылғы «___» _____________ 

1. Көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы)______
____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе)
2. Туған күні ___________________________________________________
3. Азаматтығы __________________________________________________
4. Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері____________________ 
____________________________________________________________________
           (құжаттың атауы, нөмірі, сериясы жəне берілген күні, кім берді)
5. Жеке сəйкестендіру нөмірі ______________________________________
6. Тұрғылықты жері _____________________________________________
         (пошта индексі, мекенжайы,
____________________________________________________________________
     телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы бар болған жағдайда)
____________________________________________________________________
7. Жұмыс орны (мекенжайын көрсете отырып), лауазымы _____________
____________________________________________________________________
8. Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) өзге заңды 

тұлға ларды құруға жəне оның қызметіне қатысушы (иеленуші), акционер ретінде қатысуы 
туралы мəліметтер, заңды тұлғалардың толық атауын жəне тұрған жерін көрсете оты-
рып___________________ _____________ _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының болуы туралы мəліметтер 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне 

ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісім беремін.

20 __ жылғы «___» _____________ 
 
Көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысының (қатысушысының) қолы ____

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 5-қосымша 

 нысан

Көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкері туралы мəліметтер
_______________________________________________________________

(коллекторлық агенттіктің басшы қызметкерінің лауазымы жəне 
коллекторлық агенттіктің атауы көрсетіледі)

 
1. Жалпы мəлiметтер:

 Тегі, аты, əкесінің аты 
(егер ол жеке басты 
куəландыратын құжатта 
көрсетілсе)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(жеке басын куəландыратын құжатқа толық сəйкес, тегін, атын, 
əкесінің атын өзгерткен жағдайда, олардың қашан жəне қандай 
себептермен өзгертілгенін көрсету)

Туған күні жəне туған жері _____________________________________________________
_____________________________________________________

Тұрақты тұратын жері, 
телефон нөмірлері

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(елді мекенінің кодын қосқанда, толық мекенжайды, қызмет, үй, 
байланыс телефондарының нөмірлерін көрсету)

Азаматтығы _____________________________________________________
_____________________________________________________

Жеке басын 
куəландыратын құжаттың 
толық деректемелері

_____________________________________________________
_____________________________________________________
 

2. Білімі:

 № Оқу орнының 
атауы

Түскен күнi - 
аяқтаған күнi

Мамандығы Білімі туралы дипломның 
деректемелері (бар болса - 

күні мен нөмірі)
1 2 3 4 5

3. Басшы қызметкердің заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысуы туралы 
мəліметтер:

 № Заңды тұлғаның 
атауы жəне 
тұрған жері

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 
түрлері

Басшы жұмыскердің заңды тұлғаның жарғылық 
капиталына қатысу үлесі, акциялардың саны 
жəне лауазымды тұлғаға тиесілі акциялардың 
заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының 

жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1 2 3 4

4. Еңбек қызметі туралы мəліметтер:
Бұл тармақта ұйымдарда қаржы, сақтандыру қызметі, білім беру, мемлекеттік басқару 

жəне қорғаныс, міндетті əлеуметтік қамсыздандыру секцияларында, құқық жəне бухгалтерлік 
есепке алу саласында, сондай-ақ техникалық реттеу саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сəйкес айқындалған төлемдерді 
жинау жөніндегі агенттіктер мен кредиттік бюроларда лауазымын көрсете отырып, басшы 
жұмыскердің жоғары оқу орнын аяқтаған сəттен бастап барлық еңбек қызметі (сондай-ақ 
басқару органындағы мүшелігі) туралы мəліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге 
асырмаған кезең көрсетіледі. 

 № Жұмыс 
кезеңі 

(күн, ай, 
жыл) 

Жұмыс орны (ұйымдарда қаржы, 
сақтандыру қызметі, білім беру, 

мемлекеттік басқару жəне қорғаныс, 
міндетті əлеуметтік қамсыздандыру 

секцияларында, құқық жəне бухгалтерлік 
есепке алу саласында, сондай-ақ 
техникалық реттеу саласындағы 

уəкілетті орган бекіткен экономикалық 
қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы-
на сəйкес айқындалған төлемдерді жи-
нау жөніндегі агенттіктер мен кредиттік 
бюроларда тіркелген елін көрсете 

отырып)

Лауазымы 
(келісу 
күнін 

көрсете 
отырып, 

егер талап 
етілсе)

Тəртіптік 
жазаның 
болуы 

Жұмыстан 
шығару, 
лауа-
зымнан 
босату 

себептері 

1 2 3 4 5 6

5. Өзінің лауазымдық өкілеттіктеріне орай осы коллекторлық агенттіктің қызметін тексеру ны-
санында бақылау бойынша не оның құзыретіне сəйкес осы коллекторлық агенттіктің қызметіне 
байланысты мемлекеттік функцияларды орындауы туралы мəліметтер: 

№ Кезеңі 
(күн, ай, 
жыл) 

Мемлекеттік 
қызмет 

органының 
атауы 

Осы коллекторлық агенттіктің қызметін тек-
серу нысанында бақылау бойынша не оның 

құзыретіне сəйкес осы коллекторлық агенттіктің 
қызметіне байланысты лауазымдық өкілеттіктер 

Себептері 
(жұмыстан 

шығару, лауа-
зымнан бо-

сату) 
1 2 3 4 5

6. Жеке адамға, отбасыға жəне кəмелетке толмағандарға, адамның жəне азаматтың 
конституциялық жəне өзге де құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық 
құрылысының негіздеріне жəне қауіпсіздігіне, меншікке, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық 
тəртіпке, халық денсаулығына жəне имандылыққа, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне, 
коммерциялық жəне өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, мемлекеттік қызмет пен 
мемлекеттік басқару мүдделеріне, сот төрелігіне жəне жазалардың орындалу тəртібіне, басқару 
тəртібіне қарсы, экономикалық қызмет, ақпараттандыру жəне байланыс салаларындағы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, сондай-ақ əскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін 
алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар немесе қылмыстық қудалауға ұшырайтын 
немесе ұшыраған туралы мəліметтер (өздеріне қатысты қылмыстық қудалау 2014 жылғы 4 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 
1) жəне 2) тармақшалары негізінде тоқтатылған адамдарды қоспағанда)

___________________________________________________________________
(иə (жоқ), құқық ұзушылықтың,

___________________________________________________________________ 
қылмыстың сипаттамасы 

___________________________________________________________________
 жауаптылыққа тарту негіздемелерін көрсете отырып,

____________________________________________________________________
               қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы үкімнің деректемелері)
7. Бұдан бұрын басшы жұмыскер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы 

коллекторлық агенттікті «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға 
дейін бір жылдан аспайтын кезеңде коллекторлық агенттіктің басшы жұмыскері не оның 
жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын иеленген тұлға 
болғаны-болмағаны туралы мəліметтер ____________________________________________ 

                         (иə (жоқ), 
____________________________________________________________________
         ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі 
8. Бұдан бұрын басшы жұмыскер өзіне қатысты қаржы ұйымының, банк жəне (немесе) 

сақтандыру холдингінің басшы қызметкерінің лауазымын атқару жəне қаржы ұйымының ірі 
қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза 
қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген тұлға болғаны-болмағаны туралы мəліметтер 
_______________

  (иə (жоқ), 
________________________________________________________________
                      жауаптылыққа тарту негіздемелерін көрсете отырып,
___________________________________________________________________
              қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы үкімнің деректемелері)
9. Бұдан бұрын басшы жұмыскер, уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) 

қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруын тоқтатуға алып келген, оны консервациялау не 
оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім 
қабылдағанға дейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы соттың шешімі заңды 
күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының басқару органының бас-
шысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі 
қатысушысы - жеке тұлғасы, ірі қатысушысының, банк жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
- заңды тұлғасының басшысы болғаны-болмағаны туралы мəліметтер _______________

                         (иə (жоқ)
____________________________________________________________________
           ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі)
10. Бұдан бұрын басшы жұмыскер, қатарынан төрт жəне одан да көп кезең ішінде 

шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа 
жол берген не өзі бойынша дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселен-
ген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын 
қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, 
мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысының (ірі акционерінің) – заңды тұлғасының – эмитенттің 
ірі қатысушы (ірі акционері) – жеке тұлғасы, басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болғаны-болмағаны туралы мəліметтер ______
____________________________

            (иə (жоқ)
____________________________________________________________________
             ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі)
11. Басшы жұмыскер психологиялық-неврологиялық, туберкулездік, наркологиялық дис-

пансерлерде есепте тұра ма ____________________________
               (иə (жоқ) 
____________________________________________________________________
     есепке қою күні жəне есепке қою жүзеге асырылған
 ____________________________________________________________________
        ұйымның атауы)
12. Бұдан бұрын басшы жұмыскердің мемлекеттік қызметтен немесе арнаулы жəне құқық 

қорғау органдарынан теріс себептер бойынша босатылғандығы туралы мəліметтер 
____________________________________
              (иə (жоқ) босатылған күні 
13. Бұдан бұрын басшы жұмыскердің «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 

мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабында көзделген талаптарды бұзғаны 
үшін коллекторлық агенттіктен босатылғандығы туралы мəліметтер 

____________________________________________________
            (иə (жоқ) босатылған күні 
____________________________________________________________________
                                       жəне коллекторлық агенттіктің атауы
Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дұрыс жəне толық екендігін рас-

таймын.
 Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті жеке деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне 

ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.
____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе)
 
20 __ жылғы «___» _____________

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 6-қосымша 

нысан
 

Борышкерлермен жəне (немесе) олардың өкілдерімен жəне (немесе) банктік қарыз шарты 
немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде кредиторға міндеттемелері арқылы 

байланысты болатын үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл жасасатын қызметкерлер туралы 
мəліметтер

20 __ жылғы «___» __________

Көрсетілетін қызметті алушының толық атауы _________________________________

№ Қызметкердің тегі, аты, 
əкесінің аты (егер ол жеке 

басын куəландыратын құжатта 
көрсетілсе) (тегі, аты, əкесінің 
аты өзгерген жағдайда жеке 

басын куəландыратын құжатқа 
толық сəйкес келетін – олар 
қашан жəне қандай себеп-
ке байланысты өзгергенін 

көрсету) 

Ту
ға
н 
ке
зі 
жə

не
 ж
ер
і Тұрақты мекен-

жайы, телефон 
нөмірлері (елді 
мекені кодын 

қоса, мекенжай-
ды, қызметтік, 
үй, байланыс 

телефондарының 
нөмірлерін толық 

көрсету)

Аз
ам

ат
ты

қ
Ж
ек
е 
ба
сы

н 
ку
əл
ан
ды

ра
ты

н 
құ
жа

тт
ың

 то
лы

қ 
де
ре
кт
ем

ел
ер
і 

Бі
лі
мі

, о
ны

ң 
іш
ін
де

 
те
хн
ик
ал
ық

 ж
əн
е 
кə
сіб

и 
бі
лі
мі

, о
рт
а 
бі
лі
мн

ен
 

ке
йі
н 
не
ме

се
 ж
оғ
ар
ы 

бі
лі
мі

Ж
ұм

ыс
 тə

жі
ри
бе
сі

1 2 3 4 5 6 7 8
        

кестенің жалғасы

Жойылмаған не-
месе алынбаған 
сотталғандығы 
болуы (иə (жоқ)

Коллекторлық агенттіктің 
басшы қызметкері не оның 
жарғылық капиталындағы 

қатысу үлестерінің он немесе 
одан да көп пайызын иелен-
ген тұлға болып табылған 

(иə (жоқ)

Психологиялық-
неврологиялық, 
туберкулездік, 
наркологиялық 
диспансерлерде 
есепте тұрған (иə 

(жоқ)

Мемлекеттік 
қызметтен немесе 
арнаулы жəне құқық 
қорғау органдары-
нан теріс себептер 

бойынша босатылған 
(иə (жоқ) 

9 10 11 12
   

Кестенің жалғасы

Бұрын өзінің лауазымдық 
өкілеттіктеріне орай осы 
коллекторлық агенттіктің 

қызметін тексерулер нысанында 
бақылау жөніндегі мемлекеттік 
функцияларды орындаған 
не өзінің құзыретіне сəйкес 
осы коллекторлық агенттіктің 
қызметіне байланысты болған 

(иə (жоқ)

Заңның 
5-бабында 

көзделген та-
лаптарды 

бұзғаны үшін 
коллекторлық 
агенттіктен 

босатылған (иə 
(жоқ)

Осы ақпаратты өзім тексергенімді 
жəне оның дұрыс жəне толық 

екендігін растаймын (қызметкердің 
қолы), сондай-ақ мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті 
дербес деректерді жинауға 

жəне өңдеуге жəне ақпараттық 
жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісімімді беремін

13 14 15
   

Ескерту:
8-бағанда лауазымдық міндеттемелерді, кəсіби дағдыларын көрсете отырып, басшы 

қызметтегі жұмыс тəжірибесі көрсетіледі.
9-бағанда жеке адамға, отбасыға жəне кəмелетке толмағандарға, адамның жəне азаматтың 

конституциялық жəне өзге де құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық 
құрылысының негіздеріне жəне қауіпсіздігіне, меншікке, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық 
тəртіпке, халық денсаулығына жəне имандылыққа, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне, 
коммерциялық жəне өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, мемлекеттік қызмет пен 
мемлекеттік басқару мүдделеріне, сот төрелігіне жəне жазалардың орындалу тəртібіне, басқару 
тəртібіне қарсы, экономикалық қызмет, ақпараттандыру жəне байланыс салаларындағы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, сондай-ақ əскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін 
алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар немесе қылмыстық қудалауға ұшырайтын 
немесе ұшыраған туралы ақпарат көрсетіледі (өздеріне қатысты қылмыстық қудалау 2014 
жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші 
бөлігінің 1) жəне 2) тармақшалары негізінде тоқтатылған адамдарды қоспағанда).

Егер солай болса, онда қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің күнін жəне нөмірін, 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің бабын көрсету қажет. 

10-бағанда егер қызметкер бұдан бұрын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
коллекторлық агенттікті «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген негіздер бойынша коллекторлық агенттіктер тізілімінен шығару 
туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде коллекторлық агенттіктің 
басшы қызметкері не оның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да 
көп пайызын иеленген тұлға болып табылған туралы ақпарат көрсетіледі. 

Егер солай болса, онда ұйымның, лауазымның, жұмыс кезеңінің атауын көрсету қажет. 
4. 11-бағанда егер солай болса, есепке қою күні жəне есепке қою жүзеге асырылған 

ұйымның атауы көрсетіледі.
5. 12-бағанда егер солай болса, мемлекеттік қызметтен немесе арнайы жəне құқық қорғау 

органдарынан босатылған күні көрсетіледі.
6. 13-бағанда егер солай болса, мемлекеттік қызметтің тоқтатылған күні көрсетіледі.
7. 14-бағанда егер солай болса, босатылған күні жəне коллекторлық агенттіктің атауы 

көрсетіледі.

Бірінші басшы немесе қол қоюға уəкілетті адам
_______________________________________________________________ ____________
   тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) қолы

Қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» __________ 
 
Мөр орны (бар болса)

«Коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 7-қосымша 

нысан
Филиалдар жəне (немесе) өкілдіктер туралы мəліметтер 

№ Филиалдың жəне (немесе) 
өкілдіктің атауы 

Тұрған жері жəне нақты 
мекенжайы

Мемлекеттік тіркеу туралы 
деректер (нөмірі, күні)

1  2  3 4

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16571 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 11 қаңтар       №3       Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем 
ұйымдарына көрсететін мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде 

есептік тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес «Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды 
(біріктіруді, қосуды, бөлуді, бөліп шығаруды, қайта құруды) жүргізуге келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Ұйымдастыру жұмысы  жəне бақылау басқармасы (Итимгенов А.А.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұ мыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасы-
ның орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы, осы қаулының алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жи-
ырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-тармағының 1) тармақшасын қоспағанда, 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрлігі  Ұлттық экономика министрлігі 
Министр __________Т.Сүлейменов Министрдің міндетін
2018 жылғы «___» _________ атқарушы _________Р.Дəленов
   2018 жылғы 23 ақпан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 11 қаңтардағы №3 қаулысына 1-қосымша

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді, құжаттар топтамасын қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нəтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. 
Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

 4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 15 

(он бес) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне (немесе) беру бойынша 

қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен ұсынылады.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен 

бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті 

беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тарту ұсынады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – төлем ұйымының көрсетілетін қызметті 

берушіде есептік тіркеуден өткені туралы тіркеу нөмірін көрсете отырып хабарлама не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында негіздер бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі туралы мəліметтерді ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру кестесі – сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ге дейін.

Көрсетілетін қызметті алушылар жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне ме-
реке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша өтініш; 

2) төлем ұйымы қызметті үлгілік жарғы бойынша жүзеге асыратын жағдайды қоспағанда, 
жарғы; 

3) төлем ұйымының көрсетілетін төлем қызметтері бойынша ақша аударымын жүзеге 
асыратын тиісті банкпен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйыммен өзара іс-қимыл жасау тəртібін айқындайтын құжат;

4) төлем ұйымының мынадай көрсеткіштерді:
қызмет стратегиясын, көрсетілетін төлем қызметтерінің жоспарланған түрлерін, оларды 

көрсету тəртібін;
төлем ұйымы бағдарға алған нарық сегментін;
маркетинг жоспарын (клиенттерді қалыптастыру), қызметтің перспективалық даму жо-

спарларын;
төлем ұйымының қызметін қаржыландыру көздерін;
ұйымдық құрылым, ішкі бақылау жүйесін жəне басқару құрылымын;
мүліктің жəне меншікті капиталының мөлшерін сипаттаудан, болжаудан жəне талдаудан 

тұратын бизнес-жоспары;
5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес нысан-

дар бойынша атауы не тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатында 
көрсетілсе), сəйкестендіру нөмірі, өтініш беру күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша 
капиталдағы үлесінің мөлшері қамтылатын акционерлер (қатысушылар) туралы мəліметтер;

6) өтініш берілген күннің алдындағы растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере 
отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатында көрсетілсе), 
сəйкестендіру нөмірі, тұрғылықты жері, білімі, жұмыс орнымен лауазымдарының толық тізбесі, 
лауазымдық (функционалдық) міндеттерінің сипаттамасы қамтылатын, атқарушы орган бас-
шысы (мүшелері) туралы мəліметтер;

7) төлем ұйымының басқару органы бекіткен, төлем ұйымының қызметін жүзеге асыру 
қағидалары.

Төлем ұйымының қызметін жүзеге асыру қағидаларының міндетті шарттарының тізбесі 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14347 тіркелген «Төлем 
ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 215 қаулысымен белгіленеді;

8) тəуекелдерді басқаруға қолданылатын жүйе туралы, оның ішінде клиент ақшасының 
сақталуын қамтамасыз етуге қойылатын жалпы талаптар туралы мəліметтер;

9) жоспарланған көрсетілетін төлем қызметтерін ұсынуға қажетті ақпараттық жəне техноло-
гиялық құралдар, қауіпсіздік жүйелері, бақылау тетіктері жəне жүйелері туралы мəліметтер;

10) «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмдi 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын орындауды қамтамасыз ететін шаралардың сипаттамасы.

10. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болады:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарда 

көрсетуге жататын дəйексіз мəліметтерді ұсыну;
2) құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында 

көрсетілген талаптарға сəйкес келмеуі;
3) егер төлем ұйымы атқарушы органының басшысы «Төлемдер жəне төлем жүйелері ту-

ралы» 2016 жылғы 26 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабында белгіленген 
талаптарға сəйкес келмесе;

4) егер төлем ұйымы əділет органдарында мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күнінен 
бастап бір жыл ішінде есептік тіркеуден өту туралы өтініш бермесе;

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

6) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты негізінде көрсетілетін қызметті алушыны 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет алумен байланысты арнайы құқығынан айыру туралы заңды 
күшіне енген сот шешімінің болуы.

Есептік тіркеуден бас тартылған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға күнтізбелік отыз 
күн ішінде есептік тіркеуге қайта өтініш беруге немесе өз атауын өзгерту не қайта ұйымдастыру 
немесе тарату туралы шешім қабылдауға рұқсат етіледі.

Көрсетілетін қызметті беруші қайта берілген өтінішті 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

(Соңы. Басы 21-бетте) 

(Соңы 23-бетте) 
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3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

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

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген ме-
кенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шағымның 
шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне аты-

жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі бойынша 
көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағымдана алады.

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

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген 
жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

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

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

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

15. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Өтініш 
___________________________________________________________________

(төлем ұйымының атауы жəне бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

төлем ұйымын есептік тіркеуді жүзеге асыруды жəне төлем ұйымы төлем ұйымдарының 
тізіліміне енгізуді сұрайды 

1. Төлем ұйымының орналасқан жері:_____________________________
____________________________________________________________________

(индексі, қала (облыс), аудан, көшесі, үйдің (офистің) нөмірі 
____________________________________________________________________
(телефоны, факсы, электрондық поштасының мекенжайы, интернет-ресурсы (бар болса)
2. Төлем ұйымын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер: __________________

________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

(құжаттың атауы, нөмірі жəне берілген күні, кім берген)
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 та мыздағы № 215 

қаулысымен бекітілген Төлем ұйымдарының қызметін ұйым дас  тыру (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14347 болып тіркелген) қағидаларының 3-тармағына 
сəйкес көрсету үшін жоспарланып отыр ған төлем қызметтерінің тізбесі:

1) ___________________________;
2) ___________________________;
3)___________________________.
4. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 

ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына 
сəйкес ұсынылатын құжаттардың тізбесі:

1) ___________________________;
2) ___________________________.
Ұсынылып отырған мəліметтерді тексергенімді жəне олардың дəйектігі мен толықтығын 

растаймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 

келісім беремін.

Төлем ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам)
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
__________

қолы
Мөр (бар болса) орны

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымша

нысан
Төлем ұйымының акционерлері (қатысушылары) туралы мəліметтер 

(заңды тұлға үшін)
________________________________________________________________________

(төлем ұйымының атауы жəне бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

1. Төлем ұйымының акционері (қатысушысы) туралы мəліметтер: ______
_________________________________________________________________________

(атауы)
_________________________________________________________________________

(бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Орналасқан жері:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(индекс, қала (облыс), аудан, көше, үйдің (офистің) нөмірі)
_________________________________________________________________________
(телефон, факс, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс (бар болса)
Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі туралы мəліметтер:__________________________ 
_________________________________________________________________________

(құжаттың атауы, нөмірі жəне берілген күні, кім берді)
Қазақстан Республикасының резиденті/бейрезиденті:____________________________
Қызметтің түрі:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Төлем ұйымының капиталындағы үлесінің мөлшері: 

 ___________ жағдай бойынша
 күні

3. Төлем ұйымы акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы мəліметтер: ______
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
20 __ жылғы «____» _____________ 
Осы ақпаратты мұқият тексергенімді жəне шынайы əрі толық болып табылатынын рас-

таймын.
Төлем ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам)_____

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
__________ 

Қолы
Мөр орны (болған кезде)

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

3-қосымша

нысан
Төлем ұйымының акционерлері (қатысушылары) туралы мəліметтер 

(жеке тұлға үшін)
______________________________________________________________________

(төлем ұйымының атауы жəне бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

1. Төлем ұйымының акционері (қатысушысы) туралы мəліметтер:_________________
________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
________________________________________________________________________

 (жеке сəйкестендіру нөмірі)
Туған күні________________________________________________________________
Азаматтығы______________________________________________________________
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері___________________________
________________________________________________________________________ 

(құжат, нөмірі, сериясы (болған кезде) жəне берілген күні, кім берді)
Тұрғылықты жері__________________________________________________________

 (индекс, қала (облыс), аудан, көше, үйдің (офистің) нөмірі)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(телефон, факс, электрондық пошта мекенжайы (болған кезде)
Жұмыс орны (орналасқан жерін көрсете отырып), лауазымы_____________________
________________________________________________________________________

2. Төлем ұйымының капиталындағы үлесінің мөлшері:

___________ жағдай бойынша 
      күні 

20 __ жылғы «____» _____________ 
Осы ақпаратты мұқият тексергенімді жəне шынайы əрі толық болып табылатынын рас-

таймын.
Төлем ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам)
_____________________________________ ____________________________________

 Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
__________

Қолы
Мөр орны (болған кезде) 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем 
ұйымдарының тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

4-қосымша
нысан

Төлем ұйымының атқарушы органының басшысы (мүшелері) туралы мəліметтер
_____________________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының атауы жəне бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________________

(лауазымы)

1. Жалпы мəліметтер:

Тегі, аты, əкесінің 
аты (ол болған 
кезде)

__________________________________________________________
____________________ (жеке басын куəландыратын құжатқа сəйкес, 
тегі, аты, əкесінің аты өзгерген жағдайда – олар қашан жəне қандай 
себептермен өзгертілді)

Жеке сəйкестендіру 
нөмірі

__________________________________________________________
_________________________________

Жеке басын 
куəландыратын 
құжаттың деректері

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмірі, сериясы (болған кезде) жəне берілген күні, 

кім берді)
Тұрғылықты жері __________________________________________________________

__________________________________________________________
(үйдің, қызметтік телефондарының нөмірлерін, сондай-ақ 

электрондық пошта мекенжайын қоса алғанда, тұрғылықты жері)
Азаматтығы

2. Білімі:

Білімі, оның 
ішінде жұмыс 
саласы-
на сəйкес 
келетін кəсіби 
білімі 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауы мен орналасқан жері, 
оқыған кезеңі, тағайындалған біліктілігі, дипломның немесе білімі туралы 

өзге құжаттардың деректемелері)

3. Жұмыс орындары мен лауазымдарының толық тізбесі:

№ Жұмыс істеу кезеңі (ай/жыл) Ұйымның атауы, атқарған 
қызметтері 

Лауазымдық міндеттері

4. Төлем ұйымында лауазымдық (функционалдық) міндеттер аясының сипаттамасы 
(лауазымдық міндеттердің тізбесі): __________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Өзге ақпарат: 

Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының 
болуы

Иə/жоқ
(егер болса, сот үкімінің деректемелері, 
2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінің 
бабы) көрсетіледі

Қаржы ұйымын мəжбүрлеп таратуға жəне (не-
месе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асы-
руын тоқтатуға апарған оны консервациялау 
не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, 
қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы 
шешім қабылданғанға дейін, не қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату туралы не «Оңалту жəне 
банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңында 
айқындалған тəртіппен оны банкрот деп тану 
туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне 
дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде 
қаржы ұйымының басқару органының басшы-
сы, мүшесі, атқарушы органының мүшесі, бас 
бухгалтері болып табылса

Иə/жоқ
(егер болса, ұйымның атауы, лауазы-
мы, қаржы ұйымын мəжбүрлеп таратуға 
жəне (немесе) қаржы нарығында қызметті 
жүзеге асыруын тоқтатуға апарған оны 
консервациялау не оның акцияларын 
мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын 
лицензиядан айыру туралы шешімнің, не 
қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату тура-
лы не «Оңалту жəне банкроттық тура-
лы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңында айқындалған 
тəртіппен оны банкрот деп тану туралы 
сот шешімінің деректемелері көрсетіледі.

Өзге ақпарат (болған кезде) 
Осы ақпаратты мұқият тексергенімді жəне шынайы əрі толық болып табылатынын рас-

таймын.
Төлем ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам)
___________________________________________________________    _______________
               (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                                             Қолы

Мөр орны (болған кезде) 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 11 қаңтардағы № 3 қаулысына 2-қосымша 

«Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды (біріктіруді, қосуды, 
бөлуді, бөліп шығаруды, қайта құруды) жүргізуге келісім беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты 

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды (біріктіруді, қосуды, бөлуді, бөліп 

шығаруды, қайта құруды) жүргізуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі 
– мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді, құжаттар топтамасын қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
жіберу көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері: 
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап –15 

(он бес) жұмыс күні ішінде; 
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен 

бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісін анықтаған жағдайда көрсетілетін қызметті 

беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде. 
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – келісу нəтижесі бойынша қабылданған шешім 

туралы хабарлама, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден дəлелді бас тарту.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі. 
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 17.30-ге дейін.

Көрсетілетін қызметті алушылар жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республика-
сының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде 
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім;
3) төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастырудың болжанатын талаптарын, нысанда-

рын, тəртібін жəне мерзімдерін сипаттайтын құжаттар;
4) төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыру салдарының қаржылық болжамы; 
5) қайта ұйымдастырылатын төлем ұйымдарының атқарушы органдарының басшылары 

қол қойған қосу (біріктіру) туралы шарт;
6) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сəйкес 

аудиторлық есеп;
7) төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылған келесі үш жылға 

арналған бизнес-жоспар;
8) төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылған қызметті жүзеге 

асыру қағидалары.
10. Мынадай: 
1) төлем ұйымын ерікті түрде қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылған атқарушы 

органының басшысы «Төлемдер жəне төлем жүйелері» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 19-тармағының талаптарына сəйкес келмеген;

2) төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыру төлем қызметтерін нарығын 
бақылауды жүзеге асыруға кедергі келтірген, сондай-ақ төлем қызметтерін алушылардың 
мүдделеріне зиян келтірген;

3) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті ұсынылған құжаттардың, объектілердің, деректер мен мəліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес келмеген;

4) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың жəне 
(немесе оларда қамтылған деректердің (мəліметтердің) дəйексіздігі анықталған;

5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты белгілі мемлекеттік қызметті алуды талап ететін 
қызметке немесе қызметтің жекелен түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
шешімінің болуы;

6) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 
қызметті алумен байланысты арнайы құқығынан айырылуына негіз болған заңды күшіне енген 
сот шешімінің болуы жағдайлары мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіз болады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

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

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген ме-
кенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс 
нөмірі мен шағымды беру күні көрсетіледі. 

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағымданады. 

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

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінеді.

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

13. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпарат алу үшін қашықтықтан қол жеткізу режимінде Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қол жеткізуге болады.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байла-
ныс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ре-
сурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 14 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16583 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қаңтар              №6               Алматы қаласы

«Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін 
реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең төменгі 

рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер 
тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 24 желтоқсандағы 

№ 385 қаулысына өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні 
беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген, 2013 жылғы 5 ма-
усымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 141 (28080) жарияланған) мынад ай өзгерістер мен 
толықтыру енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«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»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 

тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі - Банктер туралы заң) 8-бабының 
3 жəне 13-тармақтарын, 8-1-бабы 2-тармағының 4) жəне 6) тармақшаларын, 11-1-бабының 
14-тармағын, 17-бабының 5-тармағын, 17-1-бабының 1-тармағын, 18-бабының 1-тармағын, 
20-бабының 15-тармағын, 30-бабының 12 жəне 13-тармақтарын, 40-бабының 12-тармағын, 
44-бабының 5-тармағын, 45-бабының 7-тармағын, 52-12-бабының 3-тармағын жəне 60-бабының 
7-тармағын, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 15-1-бабының 6-тармағын, 21-бабының 4-тармағын, 26-бабының 
1-тармағын, 32-бабының 14-тармағын, 34-бабының 15-тармағын, 44-бабының 6-тармағын, 
48-бабының 3, 9 жəне 10-тармақтарын, 62-бабының 9-тармағын, «Бағалы қағаздар рыногы 
туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 47-бабының 2-тармағын, 
72-1-бабының 1-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1. Банктер туралы заңның 30-бабы 12-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларының 

мақсатында «ВВВ-»-тен төмен емес (Standard & Poor’s жəне (немесе) Fitch рейтингілік 
агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе «Ваа3»-тен төмен емес (Moody’s Investors Service 
рейтингілік агенттігінің жіктеуі бойынша) шетел валютасындағы ұзақ мерзімді ең төменгі 
тəуелсіз рейтингі белгіленсін.»; 

мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен толықтырылсын:
«1-2. Жеке тұлға - ірі қатысушысы жоқ екінші деңгейдегі банктің Банктер туралы заңның 

30-бабы 13-тармағының талабын орындау үшін:
1) Қазақстан Республикасының резиденттері - заңды тұлғалар үшін - Standard & Poors 

рейтингілік  агенттігінің «ВВ-»-тен немесе осы қаулының 3-тармағында к өрсетілген рейтингілік 
агенттіктердің бірі берген осындай деңгейдегі рейтингтен тө мен емес;

2) Қазақстан Республикасының бей резиденттері - заңды тұлғалар үшін - ос ы қаулының 1 
жəне 2-тармақтарында белгіле нген шетел валютасындағы халықаралық шə кілі бойынша ең 
төменгі ұзақ мерзімді кр едиттік рейтингі бар бас банкі не банк холдингі болады.»;

3 -тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3.  Рейтингілік агенттіктердің мынадай тіз бесі белгіленсін:
Standard & Poors;
Moo dy’s Investors Service;
Fitch.»; 
1-қосымшаға сəйкес  Рейтингілердің салыстырмалы кестесі осы қаулыға қосымшаға сəйкес 

редакцияда жазылсын.
2. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тəрт іппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова  Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Ре спубликасының 

Əділет министрлігінде мем лекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекет тік тіркелген күннен бастап күнтізбелік  он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілд еріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республик алық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне  енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ре сми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағы ның 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2018 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жария-
лануға жатады.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 
 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қаңтардағы №6 қаулысына қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысына 

1-қосымша

Рейтингілердің салыстырмалы кестесі

№ Standard & Poors Moody’s Investors Service Fitch
1. ААА Ааа ААА
2. АА+ Aa1 АА+
3. АА Аа2 АА
4. АА- Аа3 АА-
5. А+ A1 А+
6. А А2 А
7. А- A3 А-
8. ВВВ+ Baa1 ВВВ+
9. ВВВ Ваа2 ВВВ

10. ВВВ- Ваа3 ВВВ-
11. ВВ+ Ba1 ВВ+
12. ВВ Ва2 BB
13. ВВ- Ва3 ВВ-

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 27 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16434 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қаңтар            № 9             Алматы қаласы

Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру 
нөмірлерін беру қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін 
беру қағидалары бекітілсін.

2. Мыналардың: 
1) «Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық сəйкестендіру нөмірлерін беру қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 18 сəуірдегі 
№ 53 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9483 болып 
тіркелген, 2014 жылғы 27 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2) «Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық сəйкестендіру нөмірлерін беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 18 
сəуірдегі № 53 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 128 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13802 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 шілдеде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы  Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қаңтардағы  №9 қаулысымен бекітілді 

Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру
нөмірлерін беру қағидалары

1. Осы Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беру қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті органның (бұдан əрі – уəкілетті 
орган) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі жəне облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру 
нөмірлерін беру тəртібін айқындайды.

2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беруді 
уəкілетті орган шығарылым туралы мынадай мəліметтер қамтылатын ұлттық бірдейлендіру 
нөмірін беру туралы электрондық сұрату негізінде жүргізеді:

1) мемлекеттік бағалы қағаздардың түрі, олардың толық атауы (қысқартылған атауы, 
аббревиатурасы);

2) шығарылым валютасы;
3) айналыс мерзімі;
4) эмитент пайдаланатын нөмірлеуге сəйкес мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымының 

реттік нөмірі;
5) болжанған орналастыру күні;
6) өтеу күні.
3. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 

органдары шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беруді 
уəкілетті орган эмитенттің еркін нысанда жасалған жəне Қағидалардың 2-тармағында көрсе-
тілген осы шығарылым туралы мəліметтер қамтылатын жазбаша сұратуы негізінде жүргізеді.

4. Эмитент болжап отырған біреуден асатын, оның ішінде белгілі бір уақыт кезеңінен 
бұрынғы шығарылым үшін Қағидалардың 2 жəне 3-тармақтарына сəйкес мемлекеттік бағалы 
қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беруге бір сұрату жасауға рұқсат етіледі.

5. Уəкілетті орган эмитенттің сұратуын алғаннан кейін оның мына бөліктерде жасалуын 
тексереді:

1) Қағидалардың 2-тармағына сəйкес сұратуда көрсетілуге тиіс мəліметтердің толықтығы;
2) мемлекеттік бағалы қағаздардың тиісті түрінің шығарылымын көздейтін Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық 
актілеріне сəйкес мемлекеттік бағалы қағаздар түрін белгілеудің дұрыс көрсетілу;

3) мемлекеттік бағалы қағаздардың болжанған шығарылымының реттік нөмірінің уəкілетті 
органдағы мемлекеттік бағалы қағаздардың осы түрінің алдыңғы шығарылымдары туралы 
ақпаратқа сəйкес келу.

6. Эмитенттің сұратуында көрсетілген мəліметтер Қағидалардың 5-тармағының талапта-
рына сəйкес келген кезде уəкілетті орган ұлттық бірдейлендіру нөмірін береді жəне сұратуға 
мыналар қамтылатын электрондық не жазбаша жауап жібереді:

1) эмитент пайдаланатын нөмірлеуге сəйкес мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымының 
реттік нөмірі;

2) ұлттық бірдейлендіру нөмірі (егер ол берілсе);
3) бас тарту себебі (егер ұлттық бірдейлендіру нөмірін беруден бас тартылса).
7. Уəкілетті орган эмитенттің ұлттық бірдейлендіру нөмірін беруге сұратуын оны алған 

күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қарайды (осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген 
жағдайды қоспағанда).

Егер эмитент алты жəне одан астам болжанған шығарылымдар үшін мемлекеттік бағалы 
қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беруге сұрату жасаса, уəкілетті орган эмитенттің 
сұратуын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін береді.

Мемлекеттік бағалы қағаздардың ұлттық бірдейлендіру нөмірін тізіп шығу Қағидалардың 
1-қосымшасына сəйкес жүзеге асырылады.

Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірін беру үлгісі Қағидалардың 
2-қосымш асында көрсетілген.

Мемлекеттік бағалы қағаздардың ұлттық бірдейлендіру нөмірінің төртінші позициясын 
толтырған кезде мемлекеттік бағалы қағаздардың жекелеген түрлерінің кодтары пайдала-
нылады.

Қазақстан Республикасының Қарж ы министрлігі шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар 
кодтары Қағидаларға 3-қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар код-
тары Қағидаларға 3-қосымшаның 2-кестесінде көрсетілген.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалаларды  ң, астананың жергілікті атқарушы 
органдары шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар кодтары Қағидаларға 3-қосымшаның 
3-кестесінде көрсетілген.

Ұлттық бірдейлендіру нөмірін тізіп шығу кезінде əріптік символдарды сандармен ауы-
стыру Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес əріптік символдарды сандармен ауыстыру кестесіне 
сəйкес жүзеге асырылады.

Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беру қағидаларына 
1-қосымша

 Мемлекеттік бағалы қағаздардың ұлттық бірдейлендіру
нөмірін тізіп шығу

1. Мемлекеттік бағалы қағаздардың ұлттық бірдейлендіру нөмірін (бұдан əрі – ҰБН) құру 
үшін араб цифрлары жəне латын əліпбиінің жазба (бас) əріптері («I» жəне «О» əріптерінен 
басқа) пайдаланылады.

2. ҰБН-ға тыныс белгісімен бөлінбеген, қатарынан он екі символ (солдан оңға санағанда) 
кіреді жəне мына үш бөліктен тұрады:

1) ҰБН-ның бірінші жəне екінші позицияларында орналасқан символдар эмитент елінің екі 
əріпті кодын білдіреді (Қазақстан Республикасы үшін «КZ» коды пайдаланылады);

2) ҰБН-ның үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші тоғызыншы, оныншы 
жəне он бірінші позицияларында орналасқан символдар осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8 жəне 
9- т армақтарына сəйкес жасалатын негізгі нөмірлер болып табылады;

3) ҰБН-ның он екінші позициясында орналасқан символ осы қосымшаның 10-тармағына 
сəйкес есептелетін тексеру цифрі болып табылады.

3. ҰБН-ның үшінші позициясында орналасқан символ мемлекеттік бағалы қағаздардың 
эмитентін білдіреді:

1) «К» - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі;
2) «W» - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
3) «А» - Алматы қаласының жергілікті атқарушы органы;
4) «Z» - Астана қаласының жергілікті атқарушы органы;
5) «М» - облыстардың жергілікті атқарушы органдары.
4. ҰБН-ның төртінші позициясында орналасқан символ мемлекеттік бағалы қағаздардың 

кодын білдіреді:
1) «1» символы – шығарылымы ның талаптарында олардың номиналды құнын жəне 

олар бойынша төленетін сыйақыны индекстеу көзделмейтін құжаттамасыз дисконттық жəне 
дисконттық-купондық бағалы қағаздар;

2) «2» символы – шығарылымының талаптарында олардың номиналды құнын жəне 
олар бо йынша төленетін сыйақыны индекстеу көзделмейтін құжаттамасыз купондық бағалы 
қағаздар;

3) «3» символы – шығарылымының талаптарында олардың номиналды құнын жəне 
олар бойынша көрсеткішке төленетін сыйақыны ішінара немесе толық индекстеу көзделетін 
құ жаттамасыз дисконттық жəне дисконттық-купондық бағалы қағаздар;

4) «4» символы – шығарылымының талаптарында олардың номиналды құнын жəне 
олар бойынша көрсеткішке төленетін сыйақыны ішінара немесе толық индекстеу көзделетін 
құжаттамасыз купондық бағалы қағаздар;

5) «5» символы – шығарылымының талаптарында олардың номиналды құнын жəне 
олар бойынша төленетін сыйақыны индекстеу көзделмейтін құжаттамалы дисконттық жəне 
дисконттық-купондық бағалы қағаздар;

6) «6» символы – шығарылымының талаптарында олардың номиналды құнын жəне олар 
бойынша төленетін сыйақыны индекстеу көзделмейтін құжаттамалы купондық бағалы қағаздар;

7) «7» символы – шығарылымының талаптарында олардың номиналды құнын жəне 
олар бойынша көрсеткішке төленетін сыйақыны ішінара немесе толық индекстеу көзделетін 
құжаттамалы дисконттық жəне дисконттық-купондық бағалы қағаздар;

8) «8» символы – шығарылымының талаптарында олардың номиналды құнын жəне 
олар бойынша көрсеткішке төленетін сыйақыны ішінара немесе толық индекстеу көзделетін 
құжаттамалы купондық бағалы қағаздар;

9) «9» символы – Қазақстан Республикасы азаматтарының салымдарына өтемақы төлеу 
мақсатында шығарылған құжаттамасыз купондық бағалы қағаздар;

10) «А» символы – орналастырылуы мен өтелу і номиналды құны бойынша жүзеге асыры-
латын, бұл ретте айналыс мерзімі ішінде индекстелген купон деп аталатын сыйақы төл енетін 
құжаттамасыз купондық бағалы қағаздар;

11) «В» символы – орналастырылуы мен өтелуі номиналды құны бойынша жүзеге асыры-
латын, бұл ретте айналыс мерзімі ішінде индекстелген купон деп аталатын сыйақы төленетін 
құжаттамасыз купондық бағалы қағаздар;

12) «С» символы – орналастырылуы мен өтелуі номиналды құны бойынша жүзеге асыры-
латын, бұл ретте айналыс мерзімі ішінде индекстелген купон деп аталатын сыйақы төленетін 
құжаттамасыз купондық бағалы қағаздар;

13) «D» символы – орналастырылуы мен өтелуі номиналды құны бойынша жүзеге асырыла-
тын, бұл ретте айналыс мерзімі ішінде орналастыру кезінде айқындалған, купон деп аталатын 
сыйақы төленетін құжаттамасыз купондық бағалы қағаздар;

14) «Е» символы – республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқа рушы 
органдарының орта мерзімді бағалы қағаздары;

15) «F» символы - республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарының ұзақ мерзімді бағалы қағаздары;

16) «G» символы – республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарының орта мерзімді индекстелген бағалы қағаздары;

17) «Н» символы – республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарының ұзақ мерзімді индекстелген бағалы қағаздары;

18) «J» символы – облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру 
шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін 
шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздары.

5. ҰБН төртінші позициясын толтыру кезінде пайдаланылатын мемлекеттік бағалы 
қағаздардың жекелеген түрлерінің кодтары Қағидаларға 3-қосымшаның 1, 2 жəне 
3-кестелерінде берілген.

Мемлекеттік бағалы қағаздардың жаңа түрі шығарылған жағдайда ҰБН-ның төртінші 
позициясында орналасқан жəне мемлекеттік бағалы қағаздардың кодын бі лдіретін символ 
ретінде алдыңғылардан кейінгі латын əліпбиінің жазба (бас) əріптері («I» жəне «О» əріптерінен 
басқа) пайдаланылады.

6. ҰБН-ның бесінші позициясында орналасқан символ шығарылымның валютасын білдіреді:
1) «К» – қазақстандық теңг е;  2) «U» – АҚШ доллары;   3) «Е» – еуро.
7. ҰБН-ның алтыншы позициясында орналасқан символ мемлекеттік бағалы қағаздардың 

айналыс мерзімінің өлшем бірлігін білдіреді:
1) «Ү» – жылдар;
2) «М» – айлар;
3) «W» – апталар;
4) «D» – күндер.
8. ҰБН-ның жетінші жəне сегізінші позицияларында орналасқан символдар мемлекеттік 

бағалы қағаздардың тиісті өлшем бірлігіндегі айналыс мерзімін білдіреді.
Егер айналыс мерзімі оннан аз тиісті өлшем бірлігін құраса, онда ҰБН-ның жетінші пози-

циясында «0» (нөл) символы көрсетіледі.
9. ҰБН-ның тоғызыншы, оныншы жəне он бірінші позицияларында орналасқан символдар 

мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымының уəкілетті орган пайдаланатын нөмірлеуге 
сəйкес реттік нөмірін білдіреді.

Егер шығарылымның реттік нөмірі жүзден кем болса, онда ҰБН-ның тоғызыншы позиция-
сында «0» (нөл) символы көрсетіледі.

Егер шығарылымның реттік нөмірі оннан кем болса, онда оныншы позицияда (ҰБН-ның 
тоғызыншы позициясындағы «0» символына қосымша) «0» (нөл) символы көрсетіледі.

Егер шығарылымның реттік нөмірі тоғыз жүз тоқсан тоғыздан асып кетсе, онда оның 
бірінші цифрі көрсетілмейді.

10. Тексеру цифрі былайша есептеледі:
1) 1-қадам: осы қосымшаның 2-тармағының 1) тармақшасына, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жəне 

9-тармақтарына сəйкес ҰБН-ның алғашқы он бір позициясы толтырылады;
2) 2-қадам: ҰБН-ның позицияларында орналасқан əріптік символдар Қағидалардың 

4-қосымшасына сəйкес сандармен ауыстырылады;
3) 3-қадам: алынған сандық қатардағы (оның оң жақ шетінен бастап) əрбір цифр мына 

коэффициентке көбейтіледі: «2» – ҰБН-ның тақ позицияларында орналасқан цифрлар үшін 
немесе «1» – ҰБН-ның жұп позицияларында орналасқан цифрлар үшін;

4) 4-қадам: 3-қадамды орындау нəтижесінде ал ын ған цифрлар қатары қосылады;
5) 5-қадам: егер 4-қадамды орындау нəтижесінде алынған сома «0» болып аяқталса, онда 

тексеру цифрі «0» болады. Керісінше жағдайда, 4-қадамды орындау нəтижесінде алынған 
соманы осы сомадан асатын жəне онға еселі сандардың ең азы болатын соманы шегеру 
нəтижесі тексеру цифрі болады.

 
Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беру қағидаларына 

2-қосымша
 Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық

бірдейлендіру нөмірін беру үлгісі
 
Берілді (үлгінің талаптары):
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі алты ай айналыс мерзімімен мемлекеттік 

қысқа мерзімді қазыналық міндеттемелерін (бұдан əрі – МЕККАМ) айналысқа шығарады. 
Эмитент пайдаланатын нөмірлеуге сəйкес мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымының 
реттік нөмірі – 123.

 1-қадам:

ҰБН позиция ла-
рының нөмірлері

Символдар Түсініктемелер

1-2 KZ Эмитент елінің таңбалануы (Қағидаларға 1-қосымшаның 
2-тармағының 1) тармақшасы)

3 К Мемлекеттік бағалы қағаздар эмитентінің таңбалануы: 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне 
мемлекеттік бағалы қағаздар эмитенті ретінде «К» 
символы сəйкес келеді (Қағидаларға 1-қосымшаның 
3-тармағының 1) тармақшасы)

4 1 Мемлекеттік бағалы қағаздар кодының таңбалануы: 
МЕККАМ-ға «1» символы сəйкес келеді (Қағидаларға 
1-қосымшаның 4-тармағының 1) тармақшасы жəне 
3-қосымшаның 1-кестесі) 

5 К Шығарылым валютасын таңбалау: МЕККАМ номиналды 
құны «К» символы сəйкес келетін қазақстандық теңгеде 
көрсетіледі (Қағидаларға 1-қосымшаның 6-тармағының 
1) тармақшасы)

6 М Мемлекеттік бағалы қағаздардың айналыс мерзімін 
өлшеу бірліктерін таңбалау: МЕККАМ айналыс мерзімі 
«М» символы сəйкес келетін айлармен өлшенеді (Қағида-
ларға 1-қосымша ның 7-тармағының 2) тармақшасы)

7-8 06 Мемлекеттік бағалы қағаздардың айналыс мерзімін ай-
лармен таңбалау: осы шығарылымдағы МЕККАМ-ның ай-
налыс мерзімі 10 айдан аз болғандықтан, ҰБН жетінші по-
зициясында «0» (нөл) символы көрсетіледі (Қағидаларға 
1-қосымшаның 8-тармағы)

9-11 123 Мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымының реттік 
нөмірін таңбалау (Қағидаларға 1-қосымшаның 9-тармағы) 

Нəтижесінде осы шығарылымның МЕККАМ ҰБН (ҰБН он екінші позициясындағы тексеретін 
цифрсіз) былайша болады: 

K Z K 1 K M 0 6 1 2 3
2-қадам:
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес əріптік символдарды сандармен ауыстыру кестесіне 

сəйкес əріптік символдарды сандармен ауыстыру:

1 9 3 3 1 9 1 1 9 2 1 0 6 1 2 3
3-қадам:
Алынған сандық қатар цифрларын (оның оң жақ шетінен бастап) коэффициентке көбейту: 

«2» - ҰБН тақ позицияларында тұрған цифрлар үшін немесе «1» - ҰБН жұп позицияларында 
тұрған цифрлар үшін: 

сандық қатар (3-қадамның орындалу нəтижесі):

1 9 3 3 1 9 1 1 9 2 1 0 6 1 2 3

көбейту коэффициенттері:

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

көбейту нəтижесі:

1 1 8 3 6 1 1 8 1 2 9 4 1 0 6 2 2 6

4-қадам:
3-қадамды орындау нəтижесінде алынған қатардың цифрларын қосу: 
 
1 + 1 + 8 + 3 + 6 + 1 + 1 + 8 + 1 + 2 + 9 + 4 + 1 + 0 + 6 + 2 + 2 + 6 = 62
5-қадам:
4-қадамды орындау нəтижесінде алынған сома «0»-ге аяқталмайтындықтан, осы сомадан 

асатын жəне онға еселі сандардың ең азы болатын сан анықталады. 62 сомасы үшін осындай 
сан 70 болады. Тиісінше, тексеру цифрі 8-ге тең (70 - 62).

Осы эмиссияның мемлекеттік бағалы қағаздарының толық ұлттық бірдейлендіру нөмірі 
мынаған тең:

 K Z K 1 K M 0 6 1 2 3 8 

Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беру қағидаларына 
3-қосымша

1-кесте
 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын

мемлекеттік бағалы қағаздар кодтары
Бағалы қағаз түрі Код

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелері 
(МЕККАМ)

1

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік орта мерзімді қазынашылық міндеттемелері 
(МЕОКАМ)

2

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық валюталық 
міндеттемелері (МЕКАВМ)

3

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік орта мерзімді қазынашылық валюталық 
міндеттемелері (МЕОКАВМ)
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік индекстелген қазынашылық міндеттемелері 
(МЕИКАМ)

4

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелері 
(МЕУЖКАМ)

A

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік ұзақ мерзімді индекстелген қазынашылық 
міндеттемелері (МУИКАМ)

B

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік орта мерзімді индекстелген қазынашылық 
міндеттемелері (МОИКАМ)

C

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығаратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері 
(МЕУКАМ)

D

Қазақстан Республикасының мемлекеттік арнайы орта мерзімді қазынашылық 
міндеттемелері (МАОКАМ)

N
 

2-кесте
 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар 
кодтары 

Бағалы қағаз түрі Код
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің теңгеде номинирленген қысқа мерзімді 
ноты

1

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шетел валютасында номинирленген 
қысқа мерзімді ноты

3
 

3-кесте 

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар кодтары 

Бағалы қағаз түрі Код
Жергілікті атқарушы органдардың орта мерзімді бағалы қағаздары Е
Жергілікті атқарушы органдардың ұзақ мерзімді бағалы қағаздары F
Жергілікті атқарушы органдардың орта мерзімді индекстелген бағалы қағаздары G
Жергілікті атқарушы органдардың ұзақ мерзімді индекстелген бағалы қағаздары H
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдарының мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асы-
ру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа 
жіберу үшін шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздары

J

  

Мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық бірдейлендіру нөмірлерін беру қағидаларына 
4-қосымша

Əріптік символдарды сандармен ауыстыру кестесі

A 10 F 15 L 20 R 25 W 30
B 11 G 16 M 21 S 26 X 31
C 12 H 17 N 22 T 27 Y 32
D 13 J 18 P 23 U 28 Z 33
E 14 K 19 Q 24 V 29   

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 1 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16454 
болып енгізілді.

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 5 сәуір               №260            Астана қаласы

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары 
«Б» корпусының 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 беріліп отырған Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі бекітілсін. 

2. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2017 жылғы 18 наурыздағы № 206 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15029 болып тіркелген, Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 4 мамырда жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаменті (А.Д. 
Дəрменов) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорына жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
ресми жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;

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

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
жетекшілік ететін орынбасарына жəне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр 
жұмысы департаментіне (А.Д. Дəрменов) жүктелсін.

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

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

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің
2018 жылғы 5 сəуірдегі №260 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары «Б» корпусының мемлекеттік əкім-

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

2. Осы Əдістемеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) тікелей басшы – дербес бағынысында болып табылатын бағаланушы қызметшіге 

қатысты тұлға;
2) жоғары тұрған басшы – дербес бағынысты болып табылатын, бағаланушы қызметшінің 

тікелей басшысына қатысты тұлға;
3) нысаналы мақсатты индикаторлар (бұдан əрі – НМИ) – мемлекеттік органның страте-

гиялық жоспарына, саяси мемлекеттік қызметшінің меморандумына сəйкес не «Б» корпу-
сы қызметшісінің қызметінің ерекшелігіне сүйене отырып (процестік жұмысты қоспағанда), 
белгіленетін оларға қол жеткізу олардың қызметінің тиімділігін дəлелдейді;

4) жеке жұмыс жоспары – «Б» корпусы қызметшісінің бағалау кезеңіне НМИ-ды көздейтін 
жəне тікелей басшымен бірлесіп жасалатын, жоғары тұрған басшы бекітетін құжат;

5) құзыреттер – нақты мемлекеттік лауазымда кəсіби қызметті тиімді атқару үшін қажетті 
білімнің, икемнің жəне дағдылардың жиынтығы;

6) мінез-құлық индикаторы – «Б» корпусы қызметшісінің мінез-құлық жəне құзыреттер 
деңгейі көрінісінің сипаттамасы; 

3. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың жұмысының 
сапасы мен тиімділігін айқындау үшін өткізіледі.

4. «Б» корпусы қызметшісінің нақты лауазымға келу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда 
соның ішінде əлеуметтік демалыстан шыққаннан немесе оқуды аяқтағаннан кейін, сондай-ақ 
сынақ мерзімінде бағалау өткізілмейді.

Бағалауды өткізу кезінде «Б» корпусы қызметшілері еңбек демалысында, жалақы 
сақталмайтын демалысында, уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде, іссапарда немесе 
тағылымдамада болғанда, сондай-ақ қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға жіберілгенде 
жұмысына қайта кіріскеннен кейін бес жұмыс күні ішінде бағалаудан өтеді. 

5. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындауға 
жəне мемлекеттік лауазымнан босатуға құқығы бар лауазымды тұлғамен (бұдан əрі - уəкілетті 
тұлға) кадр қызметі жұмыс органы болып табылатын Бағалау жөніндегі комиссия (бұдан əрі 
- Комиссия) құрылады. 

Комиссия құрамы уəкілетті тұлғамен анықталады, Комиссия мүшелерінің саны бес адам-
нан кем болмауы тиіс.

6. Бағалау екі жеке бағыт бойынша жүргізіледі:
1) НМИ жетістіктерін бағалау;
2) «Б» корпусы қызметшілерінің құзыреттерін бағалау.
7. Н МИ-дың 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 шешімдер қабылдау үшін негіз болып табылады. Бұл ретте, құзыреттерді бағалау 

(Соңы. Басы 22-бетте) 

(Соңы 24-бетте) 
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нəтижелері бонустар төлеуге, көтермелеуге, ротациялауға, мемлекеттік лауазымдардан 
төмендетуге не босатуға əсер етпейді. 

8. Бағалауға байланысты құжаттар кадр қызметінде бағалау аяқталғаннан кейін үш жыл 
бойы сақталады.

2-тарау. Нысаналы мақсатты индикаторларды анықтау тəртібі
9. НМИ бағалау кезеңі басталғаннан кейін он жұмыс күні ішінде «Б» корпусы əкімшілік 

мемлекеттік қызметшісінің жеке жұмыс жоспарында осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес ны-
санда тікелей басшы анықтайды. 

10. Жеке жұмыс жоспары қалыптасқан соң, тиісті НМИ-мен ол бекіту үшін жоғары тұрған 
басшының қарауына енгізіледі. 

11. Егер «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы мемлекеттік органның бірінші басшы-
сы болған жағдайда жеке жұмыс жоспарын осы лауазымды тұлға бекітеді. 

12. НМИ 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 
жолданғаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырылады. 

13. НМИ:
1) нақты (күтілетін оң өзгерістер көрсетіле отырып қол жеткізуге тиісті нəтиже нақты 

анықталады);
2) өлшемді (НМИ өлшеу үшін нақты өлшемшарттар белгіленеді);
3) қолжетімді (НМИ қолда бар ресурстарды, өкілеттіктер мен шектеулерді ескере оты-

рып анықталады); 
4) уақытпен шектеулі (НМИ қол жеткізу мерзімі анықталады);
5) мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарын іске асыруға бағытталған болып 

табылады. 
14. НМИ саны 5 құрайды. 
15. Жеке жұмыс жоспары кадр қызметінде сақталады.

3-тарау. 
Нысаналы мақсатты индикаторлардың жетістігін бағалау тəртібі 

16. Жеке жұмыс жоспарында көзделген НМИ жетістігіне бақылауды жүзеге асыру 
мақсатында тікелей басшы НМИ-да белгіленген жетістіктерге тоқсан сайын мониторингті 
жүзеге асырады. 

Тоқсан сайынғы мониторинг қорытындысы бойынша тікелей басшы бағалауға жататын «Б» 
корпусы қызметшісіне НМИ-ге қол жеткізу жəне сол үшін қажетті одан арғы шаралар бойынша 
жазбаша ұсыныстар береді.

17. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы осы Əдістемеге 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша НМИ бойынша бағалау парағын толтырады жəне оған 
қол қояды. 

18. Жеке жұмыс жоспарының іске асырылуын бағалау жеке жұмыс жоспары құрылған 
жыл қорытындысы бойынша НМ-ға бағалау негізінде мынадай тəртіпте жүзеге асырылады.

барлық НМИ-ға қол жеткізілген кезде «өте жақсы» деген баға қойылады;
НМИ-дың 5-тен 4-еуіне қол жеткізілген кезде «тиімді» деген баға қойылады;
НМИ-дың 5-тен 3-еуіне қол жеткізілген кезде «қанағаттанарлық» деген баға қойылады;
НМИ-дың 5-тен 3-ке кем қол жеткізілген кезде «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.
НМИ-ге қол жеткізу жеке жоспарда көзделген көрсеткіштердің толық орындалуын көздейді.
19. Бағалау парағын тікелей басшы толтырғаннан кейін, ол жоғары тұрған басшының 

қарауына енгізіледі.
20. Егер «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы мемлекеттік органның бірінші бас-

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

тұрған басшы мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:
1) бағалаумен келісу;
2) пысықтауға жолдау. 
22. Бағалау парағы НМИ-ге қол жеткізуді растайтын фактілердің жеткіліксіздігі не шынайы 

емес болған жағдайда пысықтауға жолданады. 
23. Бағалау парағын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу, оны пысықтауға 

жолдағаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. 
24. Жоғары тұрған басшы бағалау парағына қол қойғаннан кейін кадр қызметі екі жұмыс 

күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.
4-тарау. Құзыреттерді бағалау тəртібі

25. Құзыреттерді бағалауды тікелей басшы жүзеге асырады жəне оның қорытындысы 
бойынша осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құзыреттер бойынша бағалау 
парағы толтырылады.

26. Бағалау парағын толтыру кезінде əр құзырет бойынша «Б» корпусы мемлекеттік 
лауазымдар санаттары үшін көзделген осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес мінез-құлық 
индикторларының жиынтығын басшылыққа алу қажет. Бір құзырет бойынша мінез-құлық 
индикаторларының саны оннан аспайды.

27. Қызметші құзыретінің даму деңгейі бағалау кезеңінде оның қызметінде көрінген мінез-
құлық индикторларының санымен мынадай тəртіпте анықталады:

1) қызметшінің қызметінде белгілі бір құзыретпен көзделген мінез-құлық индикторларының 
кемінде 3/4 жəне одан астам байқалған жағдайда «күтілген нəтижеге сəйкес» бағасы қойылады;

2) қызметшінің қызметі нақты құзыретпен көзделген мінез-құлық индикторларының 3/4-
ке сəйкес келмесе, осы нақты құзырет бойынша «күтілген нəтижеге сəйкес емес» бағасы 
қойылады.

28. Тікелей басшы бағалау парағына қол қойғаннан кейін кадр қызметі екі жұмыс күнінен 
кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.

5-тарау. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы жəне бағалау
нəтижелеріне шағымдану

29. Кадр қызметі Комиссия төрағасының келісімімен бағалауды өткізу кестесін қалыптасты-
рады жəне бағалауды жеті жұмыс күні аралығында оны жүзеге асыратын адамдарды хабар-
лауды қамтамасыз етеді.

30. Комиссияның отырысы егер оның құрамының кем дегенде үштен екісі қатысқан жағдайда 
заңды болып есептеледі.

31. Комиссияның төрағасын не мүшесін алмастыру комиссияны құру туралы бұйрыққа 
өзгерістер енгізу арқылы уəкілетті адамның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

32. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
33. Дауыс беру нəтижелері Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. 

Дауыс саны тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
34. Комиссияның хатшысы кадр қызметінің қызметкері болып табылады. Комиссияның 

хатшысы дауыс беруге қатыспайды.
35. Кадр қызметі Комиссия төрағасымен келісілген мерзімдерге сəйкес Комиссия 

отырысының өткізілуін қамтамасыз етеді.
36. Кадр қызметі Комиссияның отырысына мынадай құжаттарды:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Комиссия отырысының хаттама-

сы жобасын ұсынады.
37. Комиссия бағалау нəтижелерін қарайды жəне мынадай шешімдердің біреуін 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. Бағалаудың нəтижелерін уəкілетті адам бекітеді жəне осы Əдістемеге 5-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша тиісті хаттамада тіркеледі.

40. Кадр қызметі «Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен ол аяқталған соң 
екі жұмыс күні ішінде таныстырады.

41. «Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша түрде жүзеге 
асырылады. Қызметші танысудан бас тартқан жағдайда, еркін нысанда акт жасасады, оған 
кадр қызметі жəне мемлекеттік органның басқа екі қызметшісі қол қояды.

42. «Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның қызметтік 
тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда кадр қызметі «Б» корпусы қызметшісінің 
бағалау нəтижесі мемлекеттік органдардың интранет-порталы арқылы жолдайды.

43. «Б» корпусы қызметшісінің Комиссия шешіміне шағымдануы мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі уəкілетті органда немесе оның аумақтық департаментінде шешім шыққан күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Шағымдарды қарау қорытындысы бойынша 
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган мынадай шешімдердің біреуін қабылдайды:

1) мемлекеттік органға Комиссия шешімін жойып, «Б» корпусы қызметшісінің бағалау 
нəтижесін қайта қарауын ұсынады;

2) «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижесін қайта қараусыз қалдыру.
44. «Б» корпусы қызметшісі бағалау нəтижелеріне сот тəртібінде шағымдануға құқылы.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 1-қосымша

Нысан

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы 

________________________________
 (лауазымы, атағы (болған жағдайда), 

тегі, аты-жөні)
күні __________________________
қолы _________________________

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

__________________________________ жыл
(жеке жұмыс жоспары құрастырылатын кезең)

 
Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) ____________________ 
Қызметшінің лауазымы: _______________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: 
____________________________________________________________________

№ Нысаналы 
мақсатты 
индикатор-
лардың 
атауы 

Саяси мемлекеттік қызметшінің 
немесе «А» корпусы қызмет-шісі 

келісімінің қай көрсеткішінен немесе 
мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

құжатынан түйінделеді 

Өлшем 
бірлігі 

Жос-
парлы 
мəні 

Қол 
жеткізу 
мерзім-
дері

Түйінді 
нəтиже*

* Нысаналы мақсатты индикаторға қол жеткізуден күтілетін оң өзгерістер 

Қызметші   Тікелей басшы
___________________________ __________________________
 (тегі, аты-жөні)  (тегі, аты-жөні)
күні _______________________ күні _______________________
қолы ____________________ қолы ____________________

 Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 2-қосымша

Нысан

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы 

_____________ ___________________
 (лауазымы, атағы (болған жағдайда), 

тегі, аты-жөні)
күні __________________________
қолы _________________________

Нысаналы мақсатты индикаторлар бойынша бағалау парағы
 ____________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), бағаланатын тұлғаның лауазымы)
____________________________________

(бағаланатын кезең)

№ Нысаналы мақсатты 
индикаторлардың 

атауы 

Өлшем 
бірлігі

Жоспарлы 
мəні

Нақты 
мəні

Нəтижелерге қол жеткізілуі/
нəтижелерге қол жеткізілген 

жоқ

Бағалау нəтижесі __________________________________________________
                               (қанағаттанарлықсыз, қанағаттанарлық, тиімді, өте жақсы)

Қызметші   Тікелей басшы
___________________________ __________________________
 (тегі, аты-жөні)  (тегі, аты-жөні)
күні _______________________ күні _______________________
қолы ____________________ қолы ____________________

 Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 3-қосымша

Нысан

Құзыреттер бойынша бағалау парағы 
_________________жыл

                                                           (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
_________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: __________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
__________________________________________________________________

№ Құзыреттер атауы Бағалау нəтижелері 
(күтілетін нəтижеге 
сəйкес/күтілетін 
нəтижеге сəйкес 

емес)

Қызметшіде байқалмаған 
мінез-құлық индикатор 

атауы (күтілетін нəтижеге 
сəйкес емес бағасын 
алған жағдайда)

1 Қызметті басқару
2 Ынтымақтастық 
3 Шешім қабылдау
4 Жеделділік 
5 Өздігінен даму 
6 Қызметті тұтынушыға бағдарлану *
7 Қызметті тұтынушыларды хабар-

ландыру *
8 Адалдық 
9 Жауапкершілік 
10 Бастамашылдық 
11 Стреске орнықтылық 

 *Лауазымдық міндеттеріне мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жатпайтын «Б» 
корпусының мемлекеттік қызметшілері «Қызметті тұтынушыға бағдарлану» жəне «Қызметті 
тұтынушыларды хабарландыру» құзыреттері бойынша бағаланбайды. 

Қызметші   Тікелей басшы
___________________________ __________________________
 (тегі, аты-жөні)  (тегі, аты-жөні)
күні _______________________ күні _______________________
қолы ____________________ қолы ____________________

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары 
«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау 

əдістемесіне 4-қосымша

Нысан
Құзыреттердің мінез-құлық индикаторлары

Құзыреттер 
атауы 

Мемлекеттік 
əкімшілік лауа-
зымдар санаты 

Тиімді мінез-құлық ин-
дикаторлары 

Тиімсіз мінез-құлық ин-
дикаторлары

ҚЫЗМЕТТІК 
БАСҚАРУ 

C-1. ● Стратегиялық 
бағыттарға сəйкес нақты 
міндеттер қояды жəне 
тапсырмалар береді;
● Бөлімшенің берілген 
міндеттерді сапалы жəне 
уақтылы орындауына 
ұжымды бағыттайды 
жəне жағдай жасайды;
● Бөлімше жұмысын 
басымдылығына қарай 
тиімді ұйымдастырады; 

Стратегиялық бағыттарға 
сəйкес нақты міндеттер қоя 
алмайды жəне тапсырма-
лар бере алмайды;
● Берілген міндеттерді са-
палы жəне уақтылы орын-
дауына ұжымды бағыт-
тамайды жəне жағдай 
жасамайды
● Бөлімше жұмысын 
басымдылығына 
мəн бермей тиімсіз 
ұйымдастырады; 

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
 C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3;
С-0-4 (бөлім бас-
шысы);
C-R-3. 

● Бөлімшенің қызметін 
жоспарлау мен 
қамтамасыз етуге 
қажетті ақпараттарды 
жинақтап, талдайды жəне 
басшылыққа енгізеді;
● Сеніп тапсырылған 
ұжымның жұмысын 
жоспарлайды жəне 
ұйымдастырады, 
олардың жоспарланған 
нəтижелерге қол 
жеткізуіне ықпал етеді;
● Қызметкерлердің 
қойылған міндеттердің 
орындалуы барысындағы 
қызметіне бақылау 
жүргізеді;
● Бөлімше жұмысының 
нəтижелелілігін жəне са-
пасын қамтамасыз етеді; 

● Бөлімшенің қызметін жо-
спарлау мен қамтамасыз 
етуге қажетті ақпараттарды 
жинақтап, талдамай-
ды жəне басшылыққа 
енгізбейді;
● Сеніп тапсырылған 
ұжымның жұмысын жо-
спарламайды жəне 
ұйымдастырмайды, 
олардың жоспарланған 
нəтижелерге қол жеткізуіне 
ықпал етпейді;
● Қызметкерлердің 
қойылған міндеттердің 
орындалуына бақылау 
жүргізбейді;
● Бөлімше жұмысының 
нəтижелелілігін жəне сапа-
сын қамтамасыз етпейді; 

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 

● Басымдылығына 
қарай тапсырмаларды 
маңыздылығы ретімен 
қояды;
● Басшылыққа сапалы 
құжаттар дайындайды 
жəне енгізеді.;
● Өлшеулі уақыт 
жағдайында жұмыс жа-
сай алады;
● Белгіленген 
мерзімдерді сақтайды. 

● Тапсырмаларды жүйесіз 
орындайды;
● Сапасыз құжаттар 
əзірлейді;
● Жедел жұмыс жаса-
майды;
● Белгіленген мерзімдерді 
сақтамайды.
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C-1. ● Өз құзыреті шегінде 
қызметкерлерді 
мемлекеттік органдар-
мен жəне ұйымдармен 
тиімді қарым-қатынасқа 
бағдарлайды ;
● Қойылған міндеттерге 
қол жеткізу үшін əрбір 
қызметкердің əлеуетін 
пайдаланады;
● Басқа бөлімшелермен 
бірлесіп жоспарды жүзеге 
асырады жəне ортақ 
нəтижеге қол жеткізеді. 

● Өз құзыреті шегінде 
қызметкерлерді 
мемлекеттік органдар-
мен жəне ұйымдармен 
тиімді қарым-қатынасқа 
бағдарламайды ;
● Қойылған міндеттерге 
қол жеткізу үшін кейбір 
қызметкерлердің əлеуетін 
пайдаланады;
● Басқа бөлімшелермен 
бірлесіп жоспарды жүзеге 
асыра алмайды жəне ортақ 
нəтижеге қол жеткізбейді. 

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
 C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3;
С-0-4 (бөлім бас-
шысы);
C-R-3. 

● Ұжымда сенімді қарым-
қатынас орнатады;
● Бөлімшенің қоғаммен 
тиімді жұмысын 
ұйымдастыру бойынша 
ұсыныс жасайды;
● Бірлесіп жұмыс атқару 
үшін əріптестерімен 
тəжірибесімен жəне 
білімімен бөліседі;
● Əрқайсысының 
нəтижеге жетуге қосқан 
үлесін анықтайды. 

● Ұжымда өзара сенімсіз 
қарым-қатынас орнатады;
● Бөлімше жəне қоғаммен 
тиімді жұмыс ұйымдастыру 
бойынша ұсыныс жаса-
майды;
● Бірлесіп жұмыс атқару 
үшін əріптестерімен 
тəжірибесімен жəне 
білімімен бөліспейді;
● Бағыныстағы 
тұлғалардың нəтижеге 
жетуге қосқан үлесін 
анықтамайды. 

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 

● Ұжымның жұмысына 
үлесін қосады жəне 
қажет болған жағдайда 
түсіндірме үшін аса 
тəжірибелі əріптестеріне 
жүгінеді;
● Мемлекеттік орган-
дар мен ұжымдардың 
өкілдерімен жəне 
əріптестерімен қарым-
қатынасты дамытады;
● Талдау барысында пікір 
алмасады жəне талқылау 
нəтижесін ескере оты-
рып, тапсырмаларды 
орындайды.

● Жұмыста тұйықтық 
ұстанымын білдіреді 
жəне түсіндірме үшін аса 
тəжірибелі əріптестеріне 
жүгінбейді;
● Əртүрлі мемлекеттік 
органдар мен ұйымдардың 
өкілдерімен жəне 
əріптестерімен өзара 
əрекеттеспейді;
● Əріптестерімен 
мəселелерді 
талқыламайды.

ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАУ 

C-1. ● Міндеттерді дұрыс 
бөле алады; ● Шешім 
қабылдау барысында 
мүмкін болатын қауіптер 
туралы хабарлайды;
● Шешім қабылдау ба-
рысында альтернативті 
ұсыныс жасайды;
● Тиімді жəне жүйелі 
шешім қабылдайды;
● Жеке тəжірибесіне, 
басқа да маңызды болып 
табылатын мəліметтерге 
негізделген шешім 
қабылдайды 

● Бөлімшеде міндеттерді 
дұрыс бөле алмайды;
● Орын алуы мүмкін 
қауіптер туралы хабар-
ламайды;
● Шешім қабылдау ба-
рысында альтернативті 
ұсыныс жасамайды;
● Тиімсіз жəне жүйесіз 
шешім қабылдайды;
● Шешім қабылдау ба-
рысында тек өзінің 
жеке тəжірибесіне жəне 
көзқарасына сенеді. 

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
 C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-2;С-0-3;
С-0-4 (бөлім бас-
шысы);
C-R-3.

● Бөлімше қызметін 
ұйымдастыруда тапсыр-
маларды дұрыс бөле 
алады;
● Шешім қабылдауда 
қажетті ақпараттарды жи-
науды ұйымдастырады;
● Шешім қабылдаудағы 
тəсілдерді ұжыммен 
талқылайды;
● Əртүрлі 
дереккөздерден алынған 
мағлұматтарды ескере 
отырып, мүмкін болатын 
қауіптерді талдайды жəне 
болжамдайды;
● Мүмкін болатын 
қауіптер мен салдар-
ларды ескере отырып, 
құзыреті шегінде шешім 
қабылдайды. 

● Бөлімше қызметін ұйым-
дастыруда тапсырмаларды 
дұрыс бөле алмайды;
● Шешім қабылдауда 
қажетті ақпараттарды 
жинауды сирек 
ұйымдастырады;
● Шешім қабылдаудағы 
тəсілдерді ұжыммен 
талқылаудан бас тартады 
жəне басқалардың пікірін 
ескермейді;
● Əртүрлі дереккөздерден 
алынған мағлұматтарды 
ескермейді, мүмкін бола-
тын қауіптерді талдамайды 
жəне болжамайды;
● Шешім қабылдау ба-
рысында мүмкін болатын 
қауіптер мен салдарларды 
ескермейді. 

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 

● Қажетті мəліметтерді 
таба алады;
● Мүмкін болатын 
қауіптерді ескере оты-
рып, мəселелерді 
шешудің бірнеше жолын 
ұсынады;
● Өзінің пікірін негіздей 
алады. 

● Қажетті мəліметтерді 
таба алмайды;
● Мүмкін болатын 
қауіптерді ескермейді 
немесе мəселелерді 
шешудің альтернативасын 
ұсынбайды;
● Негізсіз пікір білдіреді.
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C-1. ● Стратегиялық 
мақсаттар мен 
басымдылықтарды 
ескеріп, нақты міндеттер 
қоя алады;
● Қызмет көрсетудің 
тиімді əдістерін біледі;
● Көрсетілетін 
қызметтердің 
қолжетімділілігін 
қамтамасыз етеді;
● Қызмет 
тұтынушылардың 
қанағаттанушылығына 
талдау жүргізеді жəне 
қызмет көрсетуді 
жетілдірудің жолдарын 
қарастырады. 

● Стратегиялық мақсаттар 
мен басымдылықтарды 
ескермей, анық емес 
міндеттер қоя алады;
● Қызмет көрсетудің 
əдістері туралы шала-шар-
пы біледі;
● Көрсетілетін 
қызметтердің 
қолжетімділілігін 
қамтамасыз етпейді;
● Көрсетілетін қызмет 
бойынша тұтынушылардың 
қанағаттанушылығына 
талдау жүргізбейді 
жəне қызмет көрсетуді 
жетілдірудің жолдарын 
қарастырмайды. 

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
 C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3;
С-0-4 (бөлім бас-
шысы);
C-R-3.

● Сапалы қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырады жəне 
туындаған мəселелерді 
шешеді;
● Кері байланысты қам-
тамасыз ету мақсатында 
қанағаттанушылық 
дейгейін анықтауға 
жағдай жасайды;
● Қызмет көрсетудің 
сапасын бақылайды, 
сондай-ақ жеке үлгі болу 
арқылы көрсетеді.

Сапалы қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырмайды жəне 
туындаған мəселелерді 
шешпейді;
● Кері байланы-
сты қамтамасыз 
ету мақсатында 
қанағаттанушылық 
дейгейін анықтауға жағдай 
жасамайды;
● Сапасыз қызмет 
көрсетуге жол береді, 
қызықпаушылық білдіреді. 

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 

● Сыпайы жəне 
тілектестікпен қызмет 
көрсетеді;
● Қызмет көрсетуге 
қанағаттанушылық 
деңгейін талдайды жəне 
оларды жетілдірудің 
жөнінде ұсыныстар 
енгізеді;
● Қызмет көрсету сапа-
сын жақсарту бойынша 
ұсыныс енгізеді. 

● Қызмет алушыға 
дөрекілік жəне 
немқұрайлылық білдіреді;
● Тұтынушының сұрақтары 
мен мəселелеріне мəн 
бермейді;
● Қызмет көрсету сапа-
сын жақсарту бойынша 
белсенділік танытпайды. 
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C-1. ● Ұжымға қызмет алушы 
тұтынушылар арасында 
көрсетілетін қызметтер 
туралы ақпараттарды 
жеткізу қажеттілігі туралы 
үнемі түсіндіреді;
● Көрсетілетін 
қызметтер туралы 
ақпараттандырудың 
тиімді тəсілін 
құрастырады.

● Ұжымға қызмет алушы 
тұтынушылар арасында 
көрсетілетін қызметтер ту-
ралы ақпараттарды жеткізу 
қажеттілігі туралы түсіндіру 
жұмыстарын жүргізбейді;
● Көрсетілетін 
қызметтер туралы 
ақпараттандырудың тиімсіз 
тəсілін құрастырады.

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
 C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3;
С-0-4 (бөлім бас-
шысы);
C-R-3. 

● Бағыныстағыларды 
қызмет алушы-
ларды қолжетімді 
ақпараттандыруға 
бағдарлайды;
● Тұтынушыға 
ақпараттарды құрметпен 
жəне игілікпен жеткізеді;
● Қызмет 
тұтынушыларының пікірін 
құрметтейді.

● Бағыныстағылармен 
қызмет алушыларды 
ақпараттандыру бойынша 
жұмыс жүргізбейді;
● Тұтынушыға 
ақпараттарды жеткізбейді 
немесе немқұрайлы жəне 
жақтырмай жеткізеді;
● Қызмет 
тұтынушыларының пікірін 
елемейді.

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5.

● Қызмет алушылар-
ды ақпараттандырудың 
тиімді тəсілдерін 
қолданады;

● Тұтынушыға ақпаратты 
қолжетімді ауызша жəне 
жазбаша түрде жеткізеді;

● Көрсетілетін қызметтер 
туралы ақпаратты 
уақтылы қабылдай жəне 
жібере алады.

● Қызмет алушыларды 
ақпараттандырудың тиімсіз 
тəсілдерін қолданады;

● Тұтынушыға ақпаратты 
ауызша жəне жазбаша 
түрде жеткізбейді немесе 
түсініксіз жеткізеді;

● Көрсетілетін қызметтер 
туралы ақпаратты уақтылы 
қабылдай жəне жібере 
алмайды.

ЖЕДЕЛДІЛІК C-1. ● Ұжымға жаңа 
басымдықтарды 
уақытылы жеткізеді;
● Өзгерістерді уақтылы 
елеу үшін тиімді шаралар 
қабылдайды;
● Бөлімшені тиімді 
басқарады жəне ішкі 
жəне сыртқы өзгерістер 
кезінде нəтижеге қол 
жеткізеді;
● Жұмыстың жаңа 
бағыттарын қолдану бой-
ынша ұсыныстарын тал-
дайды жəне басшылыққа 
енгізеді. 

● Ұжымға жаңа 
басымдықтарды 
жеткізбейді немесе 
мерзімнен кеш жеткізеді;
● Өзгерістерді уақтылы 
елеу үшін шаралар 
қабылдамайды не-
месе тиімсіз шаралар 
қабылдайды;
● Бөлімшені тиімсіз 
басқарады жəне ішкі жəне 
сыртқы өзгерістер кезінде 
нəтижеге қол жеткізбейді;
● Жұмыстың жаңа 
бағыттарын қолдану бой-
ынша ұсыныстарын талда-
майды жəне басшылыққа 
енгізбейді. 

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
 C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3;
С-0-4 
(бөлім басшысы); 
C-R-3. 

● Жұмыстың жаңа 
бағыттарын пайдалану 
жөніндегі ұсыныстарды 
қарайды жəне 
басшылыққа енгізеді;
● Болып жатқан 
өзгерістерге талдау жа-
сайды жəне жұмысты 
жақсарту бойынша
уақтылы шаралар 
қабылдайды;
● Өзгерістерді дұрыс 
қабылдауды өзінің үлгі 
өнегесімен көрсетеді.

● Жұмыстың жаңа 
бағыттарын пайдалану 
жөніндегі ұсыныстарды 
қарамайды жəне 
басшылыққа енгізбейді;
● Болып жатқан 
өзгерістерге талдау жа-
самайды жəне жұмысты 
жақсарту бойынша шара-
лар  қабылдамайды;
● Болып жатқан жəне 
күтілмеген өзгерістер 
кезінде өзін-өзі 
бақыламайды. 

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 

● Жұмысты жақсарту 
жөнінде ұсыныстар 
енгізеді;
● Оларды енгізудің жаңа 
бағыттары мен əдістерін 
үйренеді;
● Өзгеріс жағдайларында 
өзін-өзі бақылайды;
● Өзгеріс жағдайларында 
тез бейімделеді.

● Жұмыстың қолданыстағы 
рəсімдері мен əдістерін 
ұстанады;
● Жаңа бағыттар мен 
əдістерді зерттеп оларды 
енгізбейді;
● Өзгеріс жағдайларында 
өзін-өзі бақылай алмайды;
● Өзгеріс жағдайларында 
бейімделмейді немесе баяу 
бейімделеді.

ӨЗДІГІНЕН 
ДАМУ

C-1. ● Үлгілі қызметкерлерді 
жоғарылату тура-
лы ұсыныстарды 
қарастырып, енгізеді.
● Қызметкерлерді дамыту 
бойынша жүйелі шара-
ларды қабылдайды;
● Əріптестерімен 
жинақталған 
тəжірибесімен, білімімен 
бөліседі, сондай-ақ, 
олардың даму деңгейін 
анықтайды;
● Өздігінен дамуға 
ұмтылысын өзінің жеке 
үлгісінде көрсетеді.

● Үлгілі қызметкерлерді 
анықтамайды жəне 
оларды жоғарылату ту-
ралы ұсыныстарды 
қарастырмайды;
● Қызметкерлерді дамыту 
бойынша жүйелі шаралар-
ды қабылдамайды не-
месе жүйесіз шараларды 
қабылдайды;
● Əріптестерімен 
жинақталған тəжірибесімен, 
білімімен бөліспейді, 
сондай-ақ, олардың даму 
деңгейін анықтамайды;
● Өздігінен дамуға 
ұмтылысын өзінің жеке 
үлгісінде көрсетуге көңіл 
бөлмейді. 

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3;
С-0-4 
(бөлім 
басшысы);
C-R-3. 

● Бағыныстылардың 
құзыреттер деңгейін 
жоғарылату бойынша іс-
шаралар ұсынады;
● Мақсатқа жету үшін 
өзінің құзыреттерін да-
мытады жəне оларды 
бағыныстыларда да-
мыту үшін шаралар 
қабылдайды;
● Бағыныстылармен 
олардың құзыреттерін, 
оның ішінде дамуды 
қажет ететін құзыреттерді 
талқылайды. 

● Бағыныстылардың 
құзыреттер деңгейінің 
жоғарылауына 
қызығушылық танытпайды;
● Мақсатқа жету үшін өзінің 
жəне бағыныстыларының 
құзыреттерін дамытпайды;
● Бағыныстылармен 
олардың құзыреттерін 
талқыламайды.

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5.

● Жаңа білімдер мен 
технологияларға 
қызығушылық танытады;
● Өзіндігінен дамуға 
ұмтылады, жаңа 
ақпараттар мен оны 
қолданудың əдістерін 
ізденеді;
● Тəжірибеде тиімділікті 
арттыратын жаңа 
дағдыларды қолданады. 

● Жаңа білімдер мен 
технологияларға 
қызығушылық танытпайды;
● Өзіндігінен дамуға 
ұмтылмайды, жаңа 
ақпараттар мен оны 
қолдану əдістерімен 
қызықпайды;
● Өзінде бар дағдылармен 
шектеледі.

АДАЛДЫҚ C-1. ● Жұмыскерлермен 
əдептілік нормалары 
мен стандарттарының 
сақталуын қамтамасыз 
етеді;
● Ұжымда мемлекеттік 
қызметтің əдептілік нор-
малары мен стандартта-
рына берілгендік деңгейін 
дамытады;
● Басқалардың 
жетістіктерін мойындай-
ды, əріптестерінің намысы 
мен абыройына нұқсан 
келтіретін олардың жеке 
жəне кəсіби қасиеттерін 
талқылаудан тартынады;

● Əдептілік нормалардың 
бұзылғандығын елеп 
ескереді жəне анықтайды;
● Риясыздық, əділдік, 
адал ниеттілік, сондай-
ақ, жеке тұлғаның на-
мысы мен абыройына 
құрмет таныта отырып, 
бағыныстылары үшін 
əдепті мінез-құлықтың 
үлгісі болады.
Өзінің бөлімше 
жұмысының тəжірибесінде 
ашықтық, шынайылық 
жəне əділдікке бағыттал-
ған əдеп нормалары 
мен құндылықтарды 
біріктіреді; 

● Жұмыскерлермен 
əдептілік нормалары 
мен стандарттарының 
сақталуын қамтамасыз 
етпейді;
● Мемлекеттік қызмет жо-
лын ұстаушылық əркімнің 
жеке ісі деп есептейді;
● Басқалардың 
жетістіктерін мойындамай-
ды, əріптестерінің намысы 
мен абыройына нұқсан 
келтіретін олардың жеке 
жəне кəсіби қасиеттерін 
талқылауға жол береді;
Əдептілік нормалардың 
бұзылғандығын елеп 
ескермейді;
● Риясыздық, əділдік, адал 
ниеттілік, сондай-ақ, жеке 
тұлғаның намысы мен 
абыройына құрмет таныт-
пайды;
● Өзінің бөлімше 
жұмысының тəжірибесінде 
ашықтық, шынайылық 
жəне əділдікке 
бағытталған əдеп норма-
лары мен құндылықтарды 
біріктірмейді; 

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3;
С-0-4 
(бөлім басшысы);
C-R-3. 

● Белгіленген стандарт-
тар мен нормалардың, 
шектеулер мен 
тыйымдардың сақталуын 
бақылайды;
● Ұжымның мүддесін өз 
мүддесінен жоғары қояды;
● Жұмыста табандылық 
танытады;
● Ұжымдағы сыйластық 
пен сенім ахуалын 
қалыптастырады;
● Бағыныстылардың іс-
əрекетінде шынайылық 
жəне əділеттілік 
принциптерін сақтауды 
қамтамасыз етеді;
● Риясыздық, əділдік, 
адал ниеттілік, сондай-
ақ, жеке тұлғаның на-
мысы мен абыройына 
құрмет таныта отырып, 
бағыныстылары үшін 
əдепті мінез-құлықтың 
үлгісі болады.

● Ұжымда белгіленген 
стандарттар мен 
нормалардың, шектеулер 
мен тыйымдардың орын 
алуына жол береді;
● Өз мүддесін ұжым 
мүддесінен жоғары қояды;
● Жұмыста табандылық 
танытпайды;
● Ұжымдағы сыйластық 
пен сенім ахуалын 
қалыптастырмайды;
● Бағыныстылардың іс-
əрекетінде шынайылық 
жəне əділеттілік 
принциптерін сақтауды 
қамтамасыз етпейді; 

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5.

● Белгіленген əдептілік 
нормалары мен стандарт-
тарына сүйенеді;
● Өзінің жұмысын адал 
орындайды;
● Өзін адал, қарапайым, 
əділ ұстайды, басқаларға 
сыпайылық жəне 
биязылық танытады. 

● Белгіленген əдептілік нор-
малары мен стандартта-
рына сай келмейтін мінез-
құлықтар танытады;
● Өзінің жұмысын орындау 
барысында немқұрайлылық 
білдіреді;
● Өзін адалсыз, шамданған 
жəне басқаларға дөрекілік 
жəне менсізбеушілік 
қасиеттерін танытады;
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C-1. ● Сынға сабырлықпен 
қарайды жəне негізді 
болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою 
жөнінде шаралар 
қабылдайды.

● Сынға сабырсыз қарайды 
жəне негізді болған 
жағдайда, кемшіліктерді 
жою жөнінде шаралар 
қабылдамайды.

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
 C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3; С-0-4 (бө-
лім басшысы);
C-R-3. 

● Сынға сабырлықпен 
қарайды жəне негізді 
болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою 
жөнінде шаралар 
қабылдайды.

● Сынға сабырсыз қарайды 
жəне негізді болған 
жағдайда, кемшіліктерді 
жою жөнінде шаралар 
қабылдамайды.

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 

● Сынға сабырлықпен 
қарайды жəне негізді 
болған жағдайда, 
кемшіліктерді жою 
жөнінде шаралар 
қабылдайды.

● Сынға сабырсыз қарайды 
жəне негізді болған 
жағдайда, кемшіліктерді 
жою жөнінде шаралар 
қабылдамайды.
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C-1. ● Құрылымдық 
бөлімшенің қызметін 
ұйымдастыруды жеке 
жауапкершілігіне алады. 

● Құрылымдық бөлімшенің 
қызметін ұйымдастыру 
жауапкершілігін басқа лауа-
зымды тұлғаға артады. 

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары)
C-3 (басқарма 
басшысы); С-0-3; 
С-0-4 (бөлім бас-
шысы); C-R-3.

● Құрылымдық бөлімше 
қызметін ұйымдастыруды 
жеке жауапкершілігіне 
алады. 

● Құрылымдық бөлімшенің 
қызметін ұйымдастыру 
жауапкершілігін басқа лауа-
зымды тұлғаға артады. 

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5.

● Өз ісі мен нəтижелері 
үшін жауаптылықта бо-
лады.

● Өз ісі мен нəтижелері 
үшін жауаптылықты басқа 
тұлғаға артады.
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C-1. ● Қызмет тиімділігін 
жоғарылатуға бағытталған 
инновациялық тəсілдер 
мен шешімдер енгізу 
жөніндегі ұсыныстарды 
түзеді жəне қарастырады. 

● Қызмет тиімділігін 
жоғарылатуға бағытталған 
инновациялық тəсілдер мен 
шешімдер енгізу жөніндегі 
ұсыныстарды əзірлемейді 
жəне қарастырмайды.

C-2 (департамент 
директорының 
орынбасары);
 C-3 (басқарма 
басшысы);
С-0-3; С-0-4 
(бөлім басшысы); 
C-R-3.

● Қызмет тиімділігін 
жоғарылатуға бағытталған 
инновациялық тəсілдерін 
жəне шешімдерін ендіру 
бойынша ұсыныстарды 
талдайды жəне енгізеді. 

● Қызмет тиімділігін 
жоғарылатуға бағытталған 
инновациялық тəсілдерін 
жəне шешімдерін ендіру 
бойынша ұсыныстарды тал-
дамайды жəне енгізбейді. 

C-4;
C-5;
С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5. 

● Ұсыныстар мен баста-
маларын енгізеді жəне 
өзінің негізгі міндеттерінен 
басқа қосымша 
жұмыстарды орындайды.

● Ұсыныстар мен баста-
маларын енгізбейді жəне 
өзінің негізгі міндеттерінен 
басқа қосымша 
жұмыстарды орындамайды.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесіне 5-қосымша

Нысан

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы 

___________________________________
 (лауазымы, атағы (болған жағдайда),

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 

(болған жағдайда), 
лауазымы

Бағалау 
нəтижелері ту-
ралы мəлімет

Бағалау нəтижелерін 
комиссияның түзетуі 

(бар болған жағдайда)

Комиссияның 
ұсыныстары

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 20 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16786 
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қаңтар              №10           Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне зейнетақы активтерін есепке алу мен 

бағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу жəне жа-
рия ету қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8765 тіркелген, 2013 жылғы 31 қазанда «Заң газеті» газетінде 
№ 163 (2364) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бек ітілген «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы 
ақпаратты есепке алу жəне жария ету» қаржылық есептілік стандартында:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Сыйақы түріндегі кірісті немесе шығысты есептеу күнделікті негізде жүзеге асырылады.
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын жəне əділ құны бойынша бағаланатын 

қаржы активтері бойынша дисконттың немесе сыйлықақының амортизациясы күн сайынғы 
негізде жүзеге асырылады.

«Амортизацияланған құны бойынша бағаланатындар» санатында есепке алынатын қаржы 
активтерінің құнсыздану сомасы Бағалау қағидаларына сəйкес анықталады.»;

13-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«13. «Əділ құны бойынша бағаланатындар» санатына жіктелген қаржы активтерін есепке 

алу əділ құн бойынша жүзеге асырылады. Əділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін 
қайта бағалау Бағалау қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.»;

24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Қордың қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасымен ұсынылады.
Қордың жылдық қаржылық есептілігі ағымдағы жылдың деректерін жəне кемінде өткен 

жылдың салыстырмалы деректерін қамтиды.
Қордың зейнетақы активтері бойынша қаржылық есептілігі қордың меншікті активтері бой-

ынша қаржылық есептіліктен бөлек жасалады.
Зейнетақы активтері бойынша жасалатын жылдық қаржылық есептілік зейнетақы активтері 

бойынша бухгалтерлік баланстан, зейнетақы активтері бойынша пайда мен залал туралы 
есептен жəне түсіндірме жазбадан тұрады.

Түсіндірме жазба зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланстың деректерін 
толықтыратын ақпаратты жəне зейнетақы активтері бойынша пайда мен залал туралы 
есепті қамтиды.

Түсіндірме жазбаға қордың қаржылық есептілігінде ашып көрсетілген бухгалтерлік 
баптардың сипаты немесе егжей-тегжейлі талдамалары, сондай-ақ қордың қаржылық 
есептілігінде тануға жатпайтын бухгалтерлік баптар туралы ақпарат кіреді.

Түсіндірме жазбада хеджирлеу құралы жəне оған байланысты хеджирленетін бап, 
хеджирленетін тəуекелдің сипаты, сондай-ақ хеджирлеу құралының тиімділігін бағалау ту-
ралы ақпарат көрсетіледі.

Жылдық қаржылық есептілікте қаржы құралдары бойынша ақпарат жариялаған кезде қаржы 
құралдарының əділ құнын айқындау Бағалау қағидаларына сəйкес жүргізіледі.».

2. «Зейнетақы активтерін есепке алу мен бағалауды жүзеге асыру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 
24 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9274 болып 
тіркелген, 2014 жылғы 7 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мы-
надай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтерін есепке алу мен бағалауды жүзеге 
асыру қағидаларында:

2-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«9) өтімді емес борыштық бағалы қағаздар – құны (кірістілігі) қор биржасының директор-

лар кеңесі бекіткен бағалы қағаздарды бағалау əдістемесінде (бұдан əрі – Биржа əдістемесі) 
белгіленген борыштық бағалы қағаздардың құнын анықтау критерийлеріне қарай есептелмейтін 
борыштық бағалы қағаздар;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың жай жəне артықшылықты ак-

цияларын бағалау Биржа əдістемесіне сəйкес айқындалатын құны бойынша аптаның бірінші 
жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша апта сайын жүзеге асырылады.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қағидалардың 4, 5 жəне 7-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағанда, тек қана 

Қазақстан Республикасының аумағында айналыста болатын (саудаланатын), «əділ құны 
бойынша бағаланатындар» санатына жатқызылған өзге қаржы құралдарын бағалау Биржа 
əдістемесіне сəйкес анықталатын құны бойынша аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы 
жағдай бойынша апта сайын жүзеге асырылады.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың өтімді емес борыштық бағалы 

қағаздарының əділ құнын айқындау тəртібі мен əдістемесі қор биржасының директорлар кеңесі 
бекітетін қор биржасының iшкi құжатында белгіленеді.

Қазақстан Республикасының резиденттері - ұйымдардың өтімді емес борыштық бағалы 
қағаздарының əділ құны борыштық бағалы қағаздардың кірістілігінің орташа мөлшерленген 
мөлшерлемесінің мəндеріне қарай белгіленеді. 

Кірістіліктің орташа мөлшерленген мөлшерлемесі қор биржасының атқарушы органының 
шешімімен бір күнтізбелік тоқсанға белгіленеді жəне борыштық бағалы қағаздардың осы 
тоқсанның алдындағы он екі айдың қорытындылары бойынша есептелген кірістілігінің жылдық 
орташа мөлшерленген мөлшерлемесінің мəндеріне қарай айқындалады. Бұл ретте кірістіліктің 
орташа мөлшерленген мөлшерлемесі «Борыштық бағалы қағаздар» секторының əрбір жеке 
санаты (шағын санаты) үшін мынадай бағалы қағаздар топтарының əрқайсысы үшін қор бир-
жасы ресми тізімінің оқшауланған алаңдары шеңберінде есептеледі:

теңгемен номинирленген индекстелмеген борыштық бағалы қағаздар;
теңгемен номинирленген жəне инфляция бойынша индекстелген не теңге бағамының ше-

тел валютасына тəуелді болмайтын өзгермелі мөлшерлемесі бар борыштық бағалы қағаздар;
теңгемен номинирленген жəне АҚШ долларына теңге бағамы бойынша индекстелген 

борыштық бағалы қағаздар жəне АҚШ долларымен номинирленген борыштық бағалы қағаздар.
Есептеуге қажет параметрлердің болмау себебінен қандай да бір топтың өтімді 

емес борыштық бағалы қағаздары кірістілігінің кезекті тоқсанға орташа мөлшерленген 
мөлшерлемесін айқындау мүмкін болмаған жағдайда, қор биржасының атқарушы органы 
олардың əділ құнын айқындау үшін қор биржасының директорлар кеңесі бекіткен борыштық 
бағалы қағаздар кірістілігінің орташа мөлшерленген мөлшерлемесін есептеу əдістемесінде 
көзделген шараларды қабылдайды.

Қор биржасы атқарушы органының кезекті тоқсанға кірістіліктің орташа мөлшерленген 
мөлшерлемесін белгілеу туралы шешімі қор биржасының интернет-ресурсында осы тоқсанның 
бірінші айының оныншы жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірілмей 
жарияланады.»;

30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың өтімді жай жəне артық-

шылықты акцияларын бағалау Биржа əдістемесіне сəйкес айқындалатын құны бойынша 
аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша апта сайын жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың өтімді депозитарлық қолхаттарын 
бағалау Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша алдыңғы 
сауда күнінің жабылу бағасы бойынша аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы жағдай бой-
ынша апта сайын жүзеге асырылады.»;

31-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«31-3. Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-ұйымдардың жай жəне артықшылықты 

акцияларын, депозитарлық қолхаттарын бағалау Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау 
жүйелерінің деректері бойынша алдыңғы сауда күнінің жабылу бағасы бойынша аптаның бірінші 
жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша апта сайын жүзеге асырылады.

Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінде нарықтық бағалар тура-
лы ақпарат болмаған жағдайда, көрсетілген бағалы қағаздарды бағалау үшін мынадай 
оқиғалардың бірі басталғанға дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық 
портфеліндегі олардың ағымдағы құны пайдаланылады:

Қағидалардың 43-1-тармағына сəйкес осы бағалы қағаздардың əділ құнын айқындау;
осы тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес оларды қайта бағалау үшін қажет ақпараттың 

Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінде пайда болуы.»;
32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Қазақстан Республикасының аумағында ғана айналыста болатын (саудаланатын) 

немесе Қазақстан Республикасының аумағында жəне халықаралық (шетелдік) нарықтарда 
айналыста болатын, «əділ құны бойынша бағаланатындар» санатына жатқызылған Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын бағалау Биржа əдістемесіне сəйкес 
анықталатын құны бойынша аптаның бірінші жұмыс күні соңындағы жағдай бойынша апта 
сайын жүзеге асырылады.

Биржа əдістемесіне сəйкес есептелген нарықтық баға туралы ақпарат болмаған жағдайда, 
аталған бағалы қағаздарды бағалау үшін төмендегі оқиғалардың бірі орын алғанға дейін 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфеліндегі ағымдағы құны 
пайдаланылады:

Қағидалардың 43-1-тармағына сəйкес аталған бағалы қағаздардың əділ құнын айқындау;
осы тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес оларды қайта бағалау үшін қажетті, Биржа 

əдістемесіне сəйкес есептелген нарықтық баға туралы ақпараттың пайда болуы.»;
32-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«32-1. Халықаралық (шетелдік) нарықтарда ғана айналыста болатын (саудаланатын), 

«əділ құны бойынша бағаланатындар» санатына жатқызылған Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздарын бағалау аптаның бірінші жұмыс күнінің соңында Bloomberg 
немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша алдыңғы сауда-саттық 
күнінің жабылу бағасы бойынша апта сайын өткізіледі.

Нарықтық баға туралы ақпарат Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінде 
болмаған жағдайда, аталған бағалы қағаздарды бағалау үшін төмендегі оқиғалардың бірі 
орын алғанға дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфеліндегі 
ағымдағы құны пайдаланылады:

Қағидалардың 43-1-тармағына сəйкес аталған бағалы қағаздардың əділ құнын айқындау;
осы тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес оларды қайта бағалау үшін қажетті ақпараттың 

Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінде пайда болуы.»;
34 жəне 35-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«34. Қазақстан Республикасының аумағында жəне халықаралық (шетелдік) нарықтарда 

айналыста болатын (саудаланатын), «əділ құны бойынша бағаланатындар» санатына 
жатқызылған борыштық бағалы қағаздарды бағалау аптаның бірінші жұмыс күнінің соңында 
Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша алдыңғы сауда-
саттық күнінің жабылу бағасы бойынша апта сайын жүзеге асырылады.

Нарықтық баға туралы ақпарат Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінде 
болмаған жағдайда, аталған борыштық бағалы қағаздарды бағалау үшін төмендегі оқиғалардың 
бірі орын алғанға дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфеліндегі 
ағымдағы құны пайдаланылады:

Қағидалардың 43-1-тармағына сəйкес аталған бағалы қағаздардың əділ құнын айқындау;
осы тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес оларды қайта бағалау үшін қажетті ақпараттың 

Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінде пайда болуы.
35. Халықаралық (шетелдік) нарықтарда ғана айналыста болатын (саудаланатын) жəне 

«əділ құны бойынша бағаланатындар» санатына жатқызылған борыштық бағалы қағаздарды 
бағалау аптаның бірінші жұмыс күнінің соңында Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау 
жүйелерінің деректері бойынша алдыңғы сауда-саттық күнінің жабылу бағасы бойынша апта 
сайын жүзеге асырылады.

Нарықтық баға туралы ақпарат Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінде 
болмаған жағдайда, аталған борыштық бағалы қағаздарды бағалау үшін төмендегі оқиғалардың 
бірі орын алғанға дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфеліндегі 
ағымдағы құны пайдаланылады:

Қағидалардың 43-1-тармағына сəйкес аталған бағалы қағаздардың əділ құнын айқындау;
осы тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес оларды қайта бағалау үшін қажетті ақпараттың 

Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдау жүйелерінде пайда болуы.»;
мынадай мазмұндағы 35-1-тармақпен толықтырылсын:
«35-1. Шетелдік ұйымның (ұйымдардың) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің 

əділ құны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ғаламдық шетелдік кастодианы ұсынатын 
активтердің нарықтық құны туралы қорытынды есептердің негізінде кемінде айына бір рет 
түзетіледі.»;

43-1 жəне 43-2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«43-1. Мынадай қаржы құралдарын:
1) Қағидалардың 31-тармағына сəйкес өтімді деп танылмайтын Қазақстан Республикасының 

резиденттері-ұйымдардың акцияларын (депозитарлық қолхаттарын);
 2) Қазақстан Республикасының аумағында ғана айналыста болатын (саудаланатын) жəне 

«əділ құны бойынша бағаланатындар» санатына жатқызылған борыштық бағалы қағаздарын;
 3) олар бойынша бағалаушы бағалаған күні Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-

талдау жүйелерінде нарықтық бағалар туралы ақпарат болмайтын Қағидалардың 34 жəне 
35-тармақтарында көрсетілген борыштық бағалы қағаздарды;

 4) құрылымдық ноттарды;
 5) Қағидалардың 30, 31-3, 32, 32-1 34, 35, 39, 40, 41, 42 жəне 43-тармақтарында 

көрсетілмеген өзге қаржы құралдарын бағалау бағалаушы жүргізген бағалаудың қорытындысы 
бойынша белгіленген осы қаржы құралдарының соңғы əділ құны бойынша жүзеге асырылады.

 Жоғарыда аталған қаржы құралдарының əділ құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау 
қызметі туралы» 2000 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
бағалаушы жүргізген бағалаудың нəтижелері бойынша кем дегенде жылына екі рет түзетіледі.

Жоғарыда көрсетілген қаржы құралдары бойынша бағалаушы жүргізген бағалаудың 
қорытындысы бойынша белгіленгенге дейін əділ құны болмаған жағдайда, бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфеліндегі осы қаржы құралдарының 
ағымдағы соңғы құны есепке алынады.

Қажет болған жағдайда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін 
басқарушысының бастамасымен бағалаушы осы тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес бағалауын 
жүзеге асыратын қаржы құралдарының тізбесіне «амортизацияланған құны бойынша 
бағаланатындар» санатына жатқызылған борыштық бағалы қағаздар енгізіледі.

43-2. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді қоса алғанда, бағалы қағаздар 
бойынша осындай бағалы қағаздар бойынша дефолт басталған күннен бастап эмитент де-
фолт жіберілген бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындау күніне дейін күнтізбелік 
бір жүз сексен күн өткен соң есептелмейді.»;

51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«51. Қаржы құралдарының құнсыздануынан ықтимал шығындарға қарсы резервтерді (про-

визияларды) қалыптастыру немесе қаржы құралдарының құнын азайту БЖЗҚ-ның Құнсыздану 
əдістемесіне сəйкес айқындалатын ең төменгі мөлшерде жүргізіледі.

БЖЗҚ-ның Құнсыздану əдістемесімен реттелмеген резервтерді (провизияларды) 
қалыптастыру немесе қаржы құралдарының құнын азайту мəселелері бойынша шешімдерді 
қаржы құралдарын бағалау комитеті қабылдайды.».

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне 
осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
____________________Б. Сұлтанов
2018 жылғы 14 ақпан

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 27 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16436 бо-
лып енгізілді.

(Соңы. Басы 23-бетте) 


