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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ НОРМАТИВТІК ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 20 сәуір      №8      Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соттың қылмыстық 
және қылмыстық-процестік заңнама бойынша кейбір 

нормативтік қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мынадай нормативтік қаулыларына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Қылмыстардан жəбірленген адамдардың құқықтары мен міндеттерін 
реттейтін заңды қолдану тəжірибесі туралы» 1992 жылғы 24 сəуірдегі №2 
(Қазақстан Респуликасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы №3, 2010 
жылғы 25 маусымдағы №5, 2011 жылғы 21 сəуірдегі №1 нормативтік қаулыларымен 
енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) тақырыбында жəне кіріспеде:
«Қылмыстардан» деген сөз «Қылмыстық құқық бұзушылықтардан» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«реттейтін заңды қолдану тəжірибесі» деген сөздер «регламенттейтін заңнаманы 

қолдану практикасы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«реттейтiн заңды соттардың» деген сөздер «регламенттейтін заңнаманы 

соттардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) бүкіл мəтін бойынша:
 «80» деген цифрлар «76» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«процессуалдық» деген сөз «процестік» деген сөзбен ауыстырылсын;
«хұқығы», «хұқықты», «хұқықтары», «хұқыққа», «хұқықтарын», «хұқығынан», 

«хұқығына» деген сөздер тиісінше «құқығы», «құқылы», «құқықтары», «құқыққа», 
«құқықтарын», «құқығынан», «құқығына» деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) 1-тармақтағы «Конституция» деген сөз «Қазақстан Республикасының 
Конституциясы» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 3-тармақта:
«əрбір» деген сөз алып тасталсын;
«жөніндегі жəбірленуші болып» деген сөздерден кейін «,» белгісі алып тасталсын;
«қылмыс», «қылмысқа», «Қылмыспен» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық 

бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылыққа», «Қылмыстық құқық бұзушылықпен» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

«моральдық немесе» деген сөздер алып тасталсын;
«Мұндай жағдайда» деген сөздерден кейін «өкілеттігі тиісті сенімхатпен 

ресімделген» деген сөздермен толықтырылсын;
5) 4-тармақта:
«процессуалдық хұқықтарға» деген сөздер «процестік құқықтарға» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«қылмыстық іс қозғалғаннан кейін» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеру 

басталған сəттен бастап» деген сөздермен ауыстырылсын;
«ҚІЖК-нің» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 

(бұдан əрі – ҚПК)» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 5-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5-1. Қордан өтемақы алуға құқығы бар жəбірленушіге қылмыстық құқық бұзушылық 

жасаудың нəтижесінде келтірілген зиян «Жəбірленушілерге өтемақы қоры туралы» 
2018 жылғы 10 қаңтардағы №131-VI Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
жағдайларда, тəртіп пен мөлшерде өтеледі. 

Адамда өтемақы алу құқығы ол жəбірленуші деп танылғаннан кейін тікелей бірден 
туындайды жəне оның немесе оның өкілінің қылмыстық қудалау функцияларын жүзеге 
асыратын мемлекеттік органға арыз беру жолымен іске асырылады (2020 жылдың 1 
шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі).».;

7) 6-тармақта:
«қылмыстар жөніндегі» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«жақын туысқандары,» деген сөздерден кейін «жұбайы (зайыбы),» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«келісімдерi бойынша» деген сөздерден кейін «жəбірленушінің өкілі емес,» деген 

сөздермен толықтырылсын;
екінші абзац мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«ҚПК-нің 7-бабының 11) тармағына сəйкес ата-аналар, балалар, асырап алушылар, 

асырап алынғандар, ата-анасы бір жəне ата-анасы бөлек ағалы-інілер мен апалы-
сіңлілер, ата, əже, немерелер жақын туыстар болып табылады.»;

8) 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Жəбірленуші өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін өз бетімен не қылмыстық 

процесті жүргізуші орган қылмыстық процеске қатысуға жіберетін өкіл арқылы жүзеге 
асыра алады. Бұл жағдайда ордердің негізінде адвокат та, заң бойынша сенімхаттың 
негізінде жəбірленушінің мүдделерін білдіруге өкілетті кез келген адам да, оның ішінде 
жақын туыстар да өкіл бола алады.

Егер жəбірленуші кəмелетке толмаған адам немесе сот ісін жүргізу тілін білмейтін 
не өзінің дене бітімі немесе психикалық жағдайы бойынша өзінің құқықтары мен заңды 
мүдделерін өздігінен қорғауға мүмкіндігі жоқ адам болып табылса, заңды өкілдің жəне 
өкілдің қатысуы міндетті. Бұл жағдайда жəбірленушінің жеке өзі немесе оның заңды 
өкілі таңдап алған адвокат қана өкіл ретінде жіберіледі. Заңды өкілдің ұғымы ҚПК-нің 
7-бабының 13) тармағында берілген.

Осы талап бұзылған жағдайда қандай жағдайда болмасын соттың үкімінің, 
қаулысының күші жойылуға жатады. 

Он төрт жасқа дейінгі не он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі кəмелетке толмаған 
жəбірленушіден жауап алу кезінде заңды өкілдермен қатар педагог пен психолог 
қатысады.»;

9) 8-тармақта:
«азаматты» деген сөз «адамды» деген сөзбен ауыстырылсын;
«ҚІЖК-нің» деген сөздер «ҚПК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
 «тергеушінің» деген сөз «прокурордың, тергеушінің немесе анықтаушының» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
10) 9-тармақта: 
«алдын-ала тергеу», «алдын-ала тергеудiң» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-

тексеру» деген сөздермен ауыстырылсын;
«тергеушіні» деген сөз «сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын тұлғаны» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
11) 15-тармақ алып тасталсын;
12) 16-тармақта:
бірінші абзацтағы екінші жəне үшінші сөйлемдер алып тасталсын;
«қылмыс туралы» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық туралы» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
13) 17-тармақтағы «жасы 15-ке дейінгі жасы толмағандардың келтiрген зиянына 

оның ата-анасы (бала ғып алушылар) немесе қамқоршысы жауап беруге (егер олар 
зиян олардың кiнəсiнен пайда болғанын дəлелдей алмаса) мiндеттi екендерiн ескеру-
ге мiндеттi.» деген сөздер «он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі кəмелетке толмаған 
адамның келтірген зиянын, онда зиянды өтеу үшін жеткілікті мүлік немесе өзге де кіріс 
көздері болмаған жағдайда, оның заңды өкілдері, егер зиянның пайда болуына өздерінің 
кінəлі еместігін дəлелдей алмаса, зиянды толық немесе жетіспейтін бөлігінде өтеуге 
тиіс екенін ескергендері жөн.» деген сөздермен ауыстырылсын; 

14) 18-тармақта:
«сарапшының» деген сөз «сараптама» деген сөзбен ауыстырылсын;
«я залалды» деген сөздер «не залалды» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«соттың осы мақсат үшін тағайындаған мамандары немесе комиссия» деген сөздер 

«мамандар немесе сарапшылар» деген сөздермен ауыстырылсын;
«Қылмыс», «қылмыстың» деген сөздер «Қылмыстық құқық бұзушылық», 

«қылмыстық құқық бұзушылықтың» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 19-тармақта:
«анықтама жүргізуге, алдын-ала тергеуге» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тек-

серу барысында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«анықтама, алдын-ала тергеу» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеру» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
16) 20-тармақтағы «сотталушыларға» деген сөз «сотталған адамдарға» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
17) 21-тармақтағы «сот мəжілісі» деген сөздер «басты сот талқылауы» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
18) 23-тармақта:
 «, кассациялық» деген сөздер алып тасталсын;
«наразылық» деген сөз «прокурор келтірген өтінішхат» деген сөздермен ауы-

стырылсын;
19) 24-тармақта:
«, кассациялық» деген сөздер алып тасталсын;
«наразылық», «түскен наразылық» деген сөз тиісінше «прокурордың өтінішхаты», 

«прокурордың өтінішхатымен» деген сөздермен ауыстырылсын;
20) 25-тармақта:
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«, кассациялық шағым» деген сөздер «шағым, кассациялық тəртіппен өтінішхат» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
21) 26-тармақта:
«, кассациялық жəне қадағалау тəртібінде» деген сөздер «тəртіпте» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
«наразылықтармен, өтінімдермен» деген сөздер «прокурор келтірген 

өтінішхаттармен жəне өзге де өтінішхаттармен» деген сөздермен ауыстырылсын;
22) мынадай мазмұндағы 28-тармақпен толықтырылсын:
«28. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-тармағына сəйкес осы 

нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, жалпыға бірдей міндетті 
болып табылады жəне алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.»;

2. «Атыс қаруларын, оқ-дəріні, қару-жарақты немесе жарылғыш заттарды 
ұрлау, оларды заңсыз алып жүру, ұстау, жасау немесе өткізу, атыс қаруларын 
ұқыпсыз ұстау туралы істер жөніндегі сот тəжірибесі туралы» 1995 жылғы 
21 шілдедегі №4 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 
желтоқсандағы №5, 2011 жылғы 21 сəуірдегі №1 нормативтік қаулыларымен енгізілген 
өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) кіріспеде:
«Жоғарғы Соттың» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацтың екінші сөйлемі жəне үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші 

абзацтар алып тасталсын;
«аталған кемшіліктерді жою жəне» деген сөздер алып тасталсын;
«тəжiрибесiн» деген сөз «практикасын» деген сөзбен ауыстырылсын; 
2) бүкіл мəтін бойынша:
 «253», «251», «252», «254», «255» деген цифрлар тиісінше «289», «287», «288», 

«290», «291» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«қылмыстардың», «қылмыстың», «қылмыстарды», «қылмыс» деген сөздер 

тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылықтардың», «қылмыстық құқық бұзушылықтың», 
«қылмыстық құқық бұзушылықтарды», «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 1-тармақта:
«қылмыстардың» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтардың» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
екінші абзацтағы екінші жəне үшінші сөйлемдер алып тасталсын;
4) 2-тармақтағы «қылмыстар» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтар» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
5) 3-тармақта:
«, адамдар мен техниканы құртуға арналған басқа құрылғылар мен нəрселердi» 

деген сөздер «жəне тірі немесе басқа нысананы жоюға сындарлы түрде арналған басқа 
да құрылғылар мен заттар,» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«оның iшінде олар» деген сөздерден кейін «іс жүзінде» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

«оқ-дəрілік газды» деген сөздер «оқ-дəрінің немесе өзге де зарядтың қуатын» де-
ген сөздермен ауыстырылсын; 

6) 5-тармақтағы орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 
өзгермейді; 

7) 8-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын: 
«Егер адам атыс қаруын ұрладым деп ұғынбай, бөтеннің мүлкін ұрласа (мыса-

лы, атыс қаруы сақталған сейфті ұрлау), онда адам одан əрі иелену, пайдалану 
мақсатында қаруды өзінде қалдырған жағдайда, оның əрекеті атыс қаруын ұрлау 
болып сараланады.»:

8) 10-тармақтағы «255-бабының үшінші бөлігінің б) тармағы» деген сөздер 
«291-бабының үшінші бөлігінің 2-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын; 

9) 11-тармақтағы «377» деген цифрлар «446» деген цифрлармен ауыстырылсын; 
10) 15-тармақтағы «қылмысты» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықты» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
11) 16-тармақтағы «пайдалануымен» деген сөзден кейін «адам өліміне немесе» 

деген сөздермен толықтырылсын;
12) 17-тармақта:
«қоғамдық апат жағдайын (көпшіліктің толқуы, ұлтаралық қақтығыс т.б.) пайдала-

нып» деген сөздер «төтенше жағдай, төтенше ахуал, сондай-ақ жаппай тəртіпсіздіктер 
кезінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

«л) тармағына» деген сөздер «11-тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 19-тармақта:
«ҚІЖК-нің 121-бабының 3-бөлігі 1) тармақшасының» деген сөздер «Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 118-бабы үшінші бөлігінің 
1-тармағының» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын: 
«Заңсыз сатылып алынған, ұрланған, басқа адамдардың меншігіне берілген атыс 

қаруы, оқ-дəрілер, қару-жарақ пен жарылғыш заттар ҚК-нің 48-бабы 2-бөлігінің 1) 
тармағына сəйкес тəркілеуге жатады. Қалған жағдайларда олар заттай дəлелдемелер 
ретінде олардың жарамдылығын жəне құндылығын анықтау кезінде қайтадан пайда-
лану мəселесін шешу үшін не жою үшін ішкі істер органдарының мамандандырылған 
құрылымдарына беріледі.»;

14) мынадай мазмұндағы 21-тармақпен толықтырылсын:
«21. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-тармағына сəйкес осы 

нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, жалпыға бірдей міндетті 
болып табылады жəне алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.»;

3. «Контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік жөніндегі заңдарды қолдану 
тəжірибесі туралы» 1997 жылғы 18 шілдедегі №10 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 1999 жылғы 30 сəуірдегі №3, 2004 жылғы 18 маусымдағы №3, 2008 жылғы 22 
желтоқсандағы №7, 2011 жылғы 21 сəуірдегі №1 нормативтік қаулыларымен енгізілген 
өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) бүкіл мəтін бойынша:
«209», «250» деген цифрлар тиісінше «234» жəне «286» деген цифрлармен ауыс-

тырылсын;
«ҚК-тің» деген сөздер «ҚК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«кеден одағының» деген сөз тиісінше «Еуразиялық экономикалық одақтың», 

«Еуразиялық экономикалық одаққа» деген сөзбен ауыстырылсын;
«рəсімдеуді» деген сөз «декларациялауды» деген сөзбен ауыстырылсын;

«қылмыстар», «қылмыстардың» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзу-
шылықтар», «қылмыстық құқық бұзушылықтардың» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 1-тармақта:
«əкімшілік тəртіппен жазаланатын» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 

Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген» деген сөздермен ауы-
стырылсын;

үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Кедендік жəне мемлекеттік шекаралар ұғымы «Қазақстан Республикасындағы 

кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде жəне «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы №70-V 
Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған.»;

3) 3-тармақта:
«Қылмыс» деген сөз «Қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып тасталсын;
«кеден рəсімдеуі аяқталған сəттен бастап», «кеден рəсімдеуі біткен сəттен ба-

стап» деген сөздер тиісінше «кедендік декларация тіркелген сəттен бастап» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
«Өткізу пункттерінде жəне заңнамамен белгіленген басқа да орындарда, бірақ ке-

ден органдарының белгіленбеген жұмыс уақытында тауарларды алып өткен жағдай-
ларда шекараны кесіп өткен сəттен бастап қылмыстық құқық бұзушылық аяқталды 
деп есептеледі.»;

4) 4-тармақта:
абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
«Тауарларға декларациялар берілгенге дейін тауарларды шығару туралы арызда 

немесе уақытша тасып əкелу (рұқсат беру) рəсімі бойынша, оның ішінде жарамсыз 
құжаттар, жалған (немесе) көрінеу теріс (қате) мəліметтер ұсынылып орналастырылған 
тауарлар болып табылатын, халықаралық тасымал көлік құралдарымен уақытша та-
сып əкетілген тауарларға қатысты операциялардың жасалғаны туралы арызда көрінеу 
теріс мəліметтерді көрсету.»;

жетінші абзац мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Осыған байланысты, тауарларды немесе ірі мөлшердегі өзге де заттарды «кеден 

транзиті» кеден рəсімі бойынша Еуразиялық экономикалық одақ шекарасы бойынша 
заңсыз алып өту кезінде жасалған əрекетті тауарлардың немесе заттардың аталған 
одаққа қатысушы мемлекеттердің (ішкі транзит) не үшінші елдердің (сыртқы транзит) 
аумағында олардың пайдаланылуы үшін арналғанына қарамастан ҚК-нің 234-бабы 
бойынша саралаған жөн.»;

5) 5-тармақта төртінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«Декларацияламау немесе дұрыс декларацияламау – бұл декларанттың тауарлар 

туралы теріс мəліметтерді (атауы, құны, саны, салмағы жəне басқалар), таңдалынып 
алынған кеден рəсімі жəне (немесе) кеден мақсаттары үшін қажетті өзге де мəліметтерді 
кеден декларациясын пайдалана отырып кеден органына арыз жазуы не кедендік 
декларациялауды жүргізу кезінде тауарлар туралы мəліметтер көрсетілген осындай 
арызды беру міндетін орындамауы.»;

6) 6-1-тармақта:
абзацтарды «а)», «б)» əріптерімен белгілеу алып тасталсын;
«Қазақстан Республикасының» деген сөздерден кейін «қолданыстағы» деген 

сөзбен толықтырылсын;
«, 2011 жылғы 1 ақпаннан бастап» деген сөздер алып тасталсын;
«Кеден одағының», «Кеден одағына» деген сөздер «Еуразиялық экономикалық 

одақтың», «Еуразиялық экономикалық одаққа» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 7-тармақта:
«Есiрткi заттарды, психикаға əсер ететiн, улы, күштi əсер ететiн, уландыратын, 

радиоактивтi немесе жарылғыш заттарды, қару-жарақты соғыс техникасын, жарылғыш 
қондырғыларды, оқпен атылатын қару мен оқ-дəрiлердi,» деген сөздер «Психотроптық 
заттарды, олардың үлгілерін, прекурсорларды, күшті əсер ететiн, улы, уландыратын, 
радиоактивтi заттарды, радиоактивтік қалдықтарды немесе ядролық материалдарды, 
жарылғыш заттарды, қару-жарақты, соғыс техникасын, жарылғыш қондырғыларды, 
атыс қаруын, оқ-дəрiлердi,» деген сөздермен ауыстырылсын;

«материалдар мен жабдық түрлерінің» деген сөздер «материалдардың, құрал-
жабдықтардың немесе компоненттердің» деген сөздермен ауыстырылсын;

«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

8) 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Контрабандалық заттардың құны маманның (сарапшының) кеден ісі туралы 

заңнамамен жəне қылмыстық-процестік заңнамамен белгіленген қағидаларға сəйкес 
қорытындысының негізінде тауарлардың қылмыстық құқық бұзушылық жасалған сəттегі 
кедендік құны негізге алына отырып айқындалады.

Контрабандалық заттардың кедендік құны туралы мəліметтер болмаған жағдайда, 
олардың құны мемлекеттік реттелетін баға негізге алына отырып айқындалады 
(мысалы, жасанды спирттік ішімдіктер, басқа да жасанды тауарлар контрабандасы 
жағдайларында). Осындай мəліметтер болмаған кезде тауардың бағасы мен оның 
құны сарапшының (маманның) қорытындысы негізінде айқындалады.»;

9) 8-1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Кеден жəне өзге де заңнама нормаларының талаптары сақтала отырып кеден ше-

карасы арқылы өткізілген тауарлардың немесе өзге де заттардың қалған бөлігі (егер 
осындай тауарлар Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес алынып қоймаған 
немесе оларға тыйым салынбаған жағдайда) шығаруға жатады.»;

10) 10-тармақтағы екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
««Қылмыстық топ» саралаушы белгісінің болуы ҚК-нің 3-бабының 24) тармағы 

мазмұнының негізінде айқындалады.»;
11) 11-тармақта:
«есірткі заттармен,» деген сөздерден кейін «психотроптық заттармен, олардың 

үлгілерімен» деген сөздермен толықтырылсын;
«басқа қылмыстар» деген сөздер «өзге қылмыстық құқық бұзушылықтар» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
12) 14-тармақтағы «қылмыстарды», «қылмыс» деген сөздер тиісінше «қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды», «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

13) мынадай мазмұндағы 16-тармақпен толықтырылсын:
«16. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-тармағына сəйкес осы 

нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, жалпыға бірдей міндетті 
болып табылады жəне алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.»;

4. «Кəмелетке толмаған адамдардың қылмыстары жəне оларды қоғамға 
қарсы іс-əрекеттер жасауға тарту жөніндегі істер бойынша сот практикасы тура-
лы» 2002 жылғы 11 сəуірдегі №6 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 
жылғы 11 шілдедегі №4, 2006 жылғы 25 желтоқсандағы №12, 2011 жылғы 21 сəуірдегі 
№1 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Кəмелетке толмаған адамдардың қылмыстық құқық бұзушылықтары жəне оларды 

қылмыстық құқық бұзушылықтар мен қоғамға қарсы өзге де іс-əрекеттер жасауға тарту 
жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы»;

2) кіріспедегі «Кəмелетке толмағандардың қылмыстары мен оларды қылмыстық 
жəне қоғамға жат əрекеттерге тарту туралы» деген сөздер «Кəмелетке толмаған 
адамдардың қылмыстық құқық бұзушылықтары жəне оларды қылмыстық құқық 
бұзушылықтар мен қоғамға қарсы өзге де іс-əрекеттер жасауға тарту туралы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3) бүкіл мəтін бойынша:
«Қылмыстық іс жүргізуші органдар», «Қылмыстық істі жүргізуші орган», «қылмыстық 

істі жүргізуші орган», «қылмыстық іс жүргізуші орган» деген сөздер тиісінше «Қылмыстық 
процесті жүргізуші органдар», «Қылмыстық процесті жүргізуші орган», «қылмыстық 
процесті жүргізуші орган», «қылмыстық процесті жүргізуші орган» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«ҚІЖК-нің» деген сөздер «ҚПК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«Қылмыс», «қылмыс», «қылмысы» «қылмыстардың», «қылмыстың», «қылмыстар», 

«қылмыстары», «қылмысты», деген сөздер тиісінше «Қылмыстық құқық бұзушылық», 
«қылмыстық құқық бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылығы», «қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың», «қылмыстық құқық бұзушылықтың», «қылмыстық 
құқық бұзушылықтар», «қылмыстық құқық бұзушылықтары», «қылмыстық құқық 
бұзушылықты» деген сөздермен ауыстырылсын;

«алдын ала тергеу», «қамауға алу», «қамауға алудың», «қамауға алған» деген 
сөздер тиісінше «сотқа дейінгі тергеп-тексеру», «күзетпен ұстау», «күзетпен ұстаудың», 
«күзетпен ұсталған» деген сөздермен ауыстырылсын;

«қылмыстық əрекетке», «қылмыстық əрекеттерге», «қылмыстық əрекеттерінің» де-
ген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық жасауға», «қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жасауға», «қылмыстық құқық бұзушылықтарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

«сезікті», «сезіктінің», «сезіктіден» деген сөздер тиісінше «күдіктіні», «күдіктінің», 
«күдіктіден» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«айыпкер», «айыпкердің», «айыпкерді», «Айыпкердің» деген сөздер тиісінше 
«айыпталушы», «айыпталушының», «айыпталушыны», «Айыпталушының» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«дəрежелеу», «дəрежеленетіні», «дəрежелеуге», «дəрежелемеу» деген сөздер «са-
ралау», «сараланатыны», «саралауға», «сараламау» деген сөздермен ауыстырылсын; 

4) 2-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 
(бұдан əрі - ҚІЖК) 241-бабының 2) тармағына» деген сөздер «Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан əрі - ҚПК) 271-бабы бірінші бөлігінің 3) 
тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 3-тармақтағы «117», «481» деген цифрлар тиісінше «113», «531» деген циф-
рлармен ауыстырылсын;

6) 4-тармақта:
«онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмысты» деген сөздер «қылмыстық 

құқық бұзушылықты» деген сөздермен ауыстырылсын;
«3-бөлігінің» деген сөздер «үшінші бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын; 
үшінші абзац алып тасталсын;
7) 5-тармақта:
«71-бабы 1-бөлігінің 2-тармағына жəне 486-бабының 2-бөлігіне» деген сөздер 

«67-бабы бірінші бөлігінің 2) тармағына жəне 542-бабы екінші бөлігінің 3) тармағына» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

«ҚІЖК-нің 73-бабының 2-бөлігіне сəйкес» деген сөздер алып тасталсын;
«қылмыстары туралы» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы» 

деген сөздермен ауыстырылсын; 
«Қылмыстық қудалау органдары жəне соттар» деген сөздер «Қылмыстық процесті 

жүргізуші орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
«бөлігінің» деген сөз «тармағының» деген сөзбен ауыстырылсын;
«28», «73» деген цифрлар тиісінше «27», «69» деген цифрлармен ауыстырылсын;
8) 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында кəмелетке толмаған күдіктінің, 

айыпталушының қорғалу құқығы бұзылғандығы анықталғанда соттар сот ісін жүргізудің 
заңдылығы мен қағидаттары бұзылып жиналған дəлелдемелерді бағалау кезінде ҚПК-нің 
9, 112, 125-баптарын басшылыққа алғаны жəне заңда көзделген негіздер болған кезде 
істегі тиісті материалдарды дəлелдемелер ретінде жол берілмейтін деп танығаны жөн. 

Кəмелетке толмаған адамдардың істері бойынша сот отырысына қорғаушының 
міндетті түрде қатысуы туралы заң талаптарының сақталмауы - ҚПК-нің 436-бабы 
үшінші бөлігінің 4) тармағына сəйкес үкімнің жойылуына əкеп соғатын қылмыстық-
процестік заңның елеулі бұзылуы ретінде қаралуы тиіс.»;

9) 7-тармақтағы «22», «487» деген цифрлар тиісінше «13)», «537» деген цифрлар-
мен ауыстырылсын;

10) 8-тармақта:
«,немесе айыпкерден», «, айыпкердің» деген сөздер алып тасталсын;
«487-бабының 3-бөлігінде» деген сөздер «537-бабының үшінші бөлігінде» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«ҚІЖК-нің 492-бабының 1-бөлігінде» деген сөздер «ҚПК-нің 537-бабының үшінші 

бөлігінде, 542-бабы екінші бөлігінің 2) тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«сот отырысының» деген сөздер «басты сот талқылауының» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
11) 10-тармақтағы «өз отырысының» деген сөздер «басты сот талқылауының» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 11-тармақта:
«арнайы балалар мекемесі əкімшілігінің» деген сөздер «заңға сəйкес баланың 

құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымның» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«490» деген цифрлар «540» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«прокурордың санкциясын алған тергеушінің қаулысы немесе соттың» деген сөздер 

«қылмыстық процесті жүргізуші органның» деген сөздермен ауыстырылсын;
«арнаулы балалар мекемесіне орналастырылуы» деген сөздер «заңға сəйкес 

баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымға орна-
ластырылуы немесе патронатқа берілуі» деген сөздермен ауыстырылсын;

13) 12-тармақта:
«қылмыстары туралы» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы» 

деген сөздермен ауыстырылсын; 
«сот отырысын» деген сөздер «басты сот талқылауын» деген сөздермен ауыс-

тырылсын;
«300», «150», «153» деген цифрлар тиісінше «320», «147», «151» деген цифрлар-

мен ауыстырылсын;
«491-бабының 4-бөлігіне» деген сөздер «541-бабының төртінші бөлігіне» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
14) 13-тармақта:
«84», «484», «485» деген цифрлар тиісінше «80», «534», «535» деген цифрлар-

мен ауыстырылсын;
«заңды өкілі» деген сөздер «заңды өкілдері, олар болмаған кезде қорғаншы жəне 

қамқоршы органдар, ұстау орнының əкімшілігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«психологтың,» деген сөз «психологтың жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Егер кəмелетке толмаған адамдардың түзелуі мен қайтадан тəрбиеленуіне 

ҚК-нің 84-бабында көзделген тəрбиелік əсері бар мəжбүрлеу шараларын қолдану жо-
лымен қол жеткізу мүмкін болса, соттар үлкен қоғамдық қауіп тудырмайтын қылмыстық 
құқық бұзушылықтар жасаған кəмелетке толмаған адамдарға қылмыстық жаза қолдану 
жағдайларына жол бермеуге тиіс.

Мынадай екі негіздің жиынтығы болған кезде:
сотталған адам қылмыстық теріс қылық жасағаны немесе онша ауыр емес немесе 

ауырлығы орташа қылмыс жасағаны үшін бірінші рет сотталса;
егер тəрбиелік əсері бар мəжбүрлеу шараларын қолдану жолымен оның түзелуіне 

қол жеткізілуі мүмкін болса, ҚК-нің 83-бабының екінші бөлігі бойынша тəрбиелік əсері 
бар мəжбүрлеу шаралары қолданыла отырып жазадан босатылуы мүмкін.»; 

16) 16-тармақтағы «77» деген цифрлар «79» деген цифрлармен ауыстырылсын;
17) 16-1-тармақта:
«67-бабының үшінші бөлігіне» деген сөздер «68-бабының екінші бөлігіне» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«жəбірленушімен» деген сөзден кейін «, арыз берушімен татуласса, оның ішінде 

медиация тəртібімен» деген сөздермен толықтырылсын;
«82» деген цифрлар «84» деген цифрлармен ауыстырылсын;
18) 17-тармақта:
«жасөспірімдерге», «жасөспірімге» деген сөздер тиісінше «кəмелетке 

толмағандарға», «кəмелетке толмағанға» деген сөздермен ауыстырылсын;
19) 18-тармақта:
«371», «494» деген цифрлар тиісінше «390», «544» деген цифрлармен ауысты-

рылсын;

«тағайындау фактілерін жою» деген сөздер «тағайындауға жол бермеу» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

20) 19-тармақта:
«53-бабының 4-бөлігінде жəне 56-бабының 2-3-бөліктерінде» деген сөздер 

«56-бабының екінші жəне үшінші бөліктерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
21) 19-1-тармақта:
«қылмыстарды» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«сынақ мерзімі» деген сөздер «пробациялық бақылау» деген сөздермен ауы-

стырылсын;
22) 20-тармақтағы «79-бабының» деген сөздер «81-бабының» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
23) 21-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚК-нің 81-бабының бірінші бөлігінің мазмұны негізге алына отырып, кəмелетке 

толмаған жаста қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарға мүлікті тəркілеу 
түрінде қосымша жаза қолданылуға тиіс емес.»;

«79-бабына» деген сөздер «81-бабына» деген сөздермен ауыстырылсын;
24) 22-тармақта:
«ҚК 13-бабының төртінші» деген сөздер «ҚК-нің 14-бабының үшінші» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«ұрлық үшін» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін» деген сөздермен 

ауыстырылсын; 
«қайталануын тану» деген сөздерден кейін «жəне қылмыстардың қауіпті 

қайталануын тану» деген сөздермен толықтырылсын; 
25) 23-тармақтағы «қылмысқа» деген сөз «қылмыстық құқықтық бұзушылыққа» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
26) 24-тармақта: 
«Тергеу» деген сөз «Сотқа дейінгі тергеп-тексеру» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыстық немесе өзге қоғамға қарсы əрекеттерге» деген сөздер «қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды немесе қоғамға қарсы іс-əрекеттерді жасауға» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

27) 25-тармақта:
«131 жəне» деген сөздер алып тасталсын;
«132» деген цифрлардан кейін «, 133, 134 жəне 144» деген цифрлармен 

толықтырылсын;
«өзге де əрекеттерді жасауға» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ жезөкшелікпен 

айналысуға, эротикалық мазмұндағы өнімдерді əзірлеуге» деген сөздермен 
толықтырылсын;

«қылмыстарды» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

28) 26-тармақта:
«131-бабының 3-бөлігінде жəне 132-бабының 3-бөлігінде» деген сөздер 

«132-бабының үшінші бөлігінде, 133-бабының үшінші бөлігінде жəне 134-бабының 
екінші бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

«қылмыстық немесе қоғамға қарсы іс-əрекеттерге», «қылмыстық немесе қоғамға 
жат өзге əрекетке» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтарды немесе қоғамға 
қарсы іс-əрекеттерді жасауға», деген сөздермен ауыстырылсын;

29) 27-тармақта:
«қылмысқа» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық жасауға» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«2-бөлігіне» деген сөздер «екінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
30) 28-тармақта:
«ата-анасы (асырап алушылары) немесе қамқоршылары» деген сөздер «заңды 

өкілдері» деген сөздермен ауыстырылсын;
«ата-ананың (асырап алушылардың) қамқоршының» деген сөздер «заңды 

өкілдердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«АК-тің 17-бабының 2-тармағы» деген сөздер «АК-нің 17-бабының 2-тармағы, 22-

1-бабы» деген сөздермен ауыстырылсын;
31) 29-тармақта:
«84-бабымен» деген сөздер «80, 81, 86-баптарымен» деген сөздермен ауысты-

рылсын; 
«84-бабының» деген сөздер «80, 86-баптарының» деген сөздермен ауыстырылсын; 
32) 30-тармақтағы «85», «69», «75» деген цифрлар тиісінше «88», «71», «77» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
33) 31-тармақтағы «387» деген цифрлар «405» деген цифрлармен ауыстырылсын; 
34) мынадай мазмұндағы 31-1-тармақпен толықтырылсын:
«31-1. Кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 

соттың соттылығына жататын қылмыстық істер ҚПК-нің 307-бабында белгіленген.»; 
35) 32-тармақтағы «қылмыстары туралы» деген сөздер «қылмыстық құқық 

бұзушылықтары туралы» деген сөздермен ауыстырылсын; 
36) 33-тармақта:
«жəне кассациялық шағымдарды,» деген сөздер «апелляциялық шағымдар мен» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«жəне наразылықтарды» деген сөздер алып тасталсын;
37) 34-тармақта:
«396», «492» деген цифрлар тиісінше «414», «486» деген цифрлармен ауысты-

рылсын;
«, 446-1-бабының екінші бөлігі», «, кассациялық» деген сөздер алып тасталсын;
«мағынасы бойынша» деген сөздерден кейін «қорғаушылардың, өкілдер мен» де-

ген сөздермен толықтырылсын;
 «сот актісін» деген сөздерден кейін «кассациялық тəртіппен» деген сөздермен 

толықтырылсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Жəбірленушінің өкілінің оның іске қатысуы тоқтатылғанға дейін кассациялық са-

тыдағы сотқа берген өтінішхаты өзіне қатысты өтінішхат келтірілген адам өтінішхатты 
қа рау сəтінде кəмелеттік жасқа толғанына қарамастан барлық жағдайда да қарауға 
жатады.»;

38) мынадай мазмұндағы 36-тармақпен толықтырылсын:
«36. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-тармағына сəйкес осы 

нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, жалпыға бірдей міндетті 
болып табылады жəне алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.»;

5. «Ауруға шалдығуына байланысты жазаны одан əрі өтеуден босату тура-
лы» 2002 жылғы 11 сəуірдегі №7 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2011 жыл ғы 21 сəуірдегі №1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен жəне 
толықтырулармен):

1) тақырыбындағы жəне кіріспедегі «өтеуден босату» деген сөздерден кейін «, 
жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түрімен ауыстыру» деген сөздермен 
толықтырылсын;

2) 1-тармақта:
«73» деген цифрлар «75» деген цифрлармен ауыстырылсын;
абзацтардың сызықша белгісімен белгіленуі алып тасталсын;
«жазаны өтеуге кедергі жасайтын» деген сөздердің алдынан «өмір бойына бас 

бостандығынан айыруға сотталған адамдардан басқа, адам» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

3) 2-тармақта:
«қылмыстың» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтың» деген сөздермен ау-

ыстырылсын;
«88-бабы 1-бөлігінің «б» тармағына» деген сөздер «91-бабы бірінші бөлігінің 2) 

тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
«90» деген цифрлар «93» деген цифрлармен ауыстырылсын;
4) 3-тармақта бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Өзге де науқастан зардап шеккен адамды сот, егер дəрігерлік комиссия анықтаған 

оның науқасы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 19 тамыздағы 
№530 бұйрығымен бекітілген Жазаны өтеуден босатуға негіз болып табылатын аурулар 
тізбесіне (бұдан əрі – Аурулар тізбесі) кірген жағдайда ғана, ҚК-нің 75-бабының екінші 
бөлігіне сəйкес жазаны өтеуден босатады.»;

5) 4-тармақ алып тасталсын;
6) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасынан басқа жазаны өтеуге кедергі 

келтіретін өзге де ауыр науқаспен ауыратын адамды сот жазаны өтеуден босатуы 
мүмкін немесе жаза неғұрлым жеңіл жазамен ауыстыруы мүмкін. 

Егер жазаның сипаты сотталған адамға жазаның неғұрлым жеңіл түрін өтеуге 
кедергі келтірмесе, мұндай ауыстыру болуы мүмкін (ҚК-нің 40-бабында көрсетілген 
түрлерге сəйкес).

Осы ретте жасалған қылмыстың ауырлығын, жазаның өтелген мерзімін, сотталған 
адамның денсаулық жағдайын, оның жеке басын сипаттайтын деректерді, оның 
түзелу дəрежесін жəне сырқаттың тағайындалған жазаны өтеуге қандай мөлшерде 
кедергі келтіретінін ескеру қажет. Жазаның өтелмеген бөлігін шартты түрде соттаумен 
ауыстыруға не оны қысқартуға жол берілмейді.»;

7) 6-тармақта:
«(əрі қарай - ҚАК) 169-бабының 5 жəне 6-тармақтарына» деген сөздер «(бұдан əрі - 

ҚАК) 162-бабының бесінші жəне алтыншы бөліктеріне» деген сөздермен ауыс тырылсын;
«Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (əрі қарай 

ҚІЖК) 455-бабының 2 жəне 3-бөліктеріне» деген сөздер «Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан əрі - ҚПК) 478-бабының үшінші бөлігіне» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

«жазаны орындайтын органның немесе мекеменің бастығының ұсынысы не 
сотталған адамның өтініші бойынша» деген сөздер «сотталған адамның өтінішхаты 
бойынша не жазаны орындайтын мекеменің немесе органның ұсынуы бойынша» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

«қылмысының» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылығының» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

8) 6-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6-1. Сотталған адамның Аурулар тізбесінде көрсетілген жазаны өтеуден босатуға 

негіз болатын ауруға шалдыққанының анықтығын тексеру үшін жазаны орындайтын 
мекеменің немесе органның бастығы сотталған адамды емдеу-алдын алу мекемесінің 
дəрігерлік-бақылау комиссиясының шешімімен Арнайы медициналық комиссияға (бұдан 
əрі - АМК) жіберетінін соттар назарға алғандары жөн.

Сотталған адамды куəландыру жəне қорытынды беру тəртібін АМК ҚАК-тің 
162-бабына жəне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 19 
тамыздағы №530 бұйрығымен бекітілген Ауруына байланысты жазасын өтеуден 
босатуға ұсынылатын сотталғандарды медициналық куəландыру қағидасына сəйкес 
жүзеге асырады.»;

9) 7-тармақта:
«1 немесе 2-топтағы мүгедек» деген сөздер «бірінші немесе екінші топтағы мүгедек» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«169-бабының 7-тармағына» деген сөздер «162-бабының жетінші бөлігіне» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
10) 9-тармақта:
«ҚІЖК-нің 455-бабының 4 жəне 5-бөліктерінде» деген сөздер «ҚПК-нің 478-бабының 

алтыншы бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«, ал əскери қызметшіге қатысты - оның ауруға шалдығуына байланысты əскери 

қызметке жарамсыз деп танылғаны» деген сөздер алып тасталсын;
11) 10-тармақта:
«өтеуден босату» деген сөздерден кейін «, жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру» 

деген сөздермен толықтырылсын;
«сотталған адамның жазаны өтеп жүрген жеріндегі» деген сөздер «үкім орындалып 

жатқан жердегі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«ҚІЖК-нің 454-бабында» деген сөздер «ҚПК-нің 477, 478-баптарында» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
12) 11-тармақтағы «ҚІЖК-нің 455-бабының 1-бөлігінің» деген сөздер «ҚПК-нің 476-

бабы 7) тармағының» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 12-тармақта: 
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚПК-нің 481-бабының төртінші бөлігіне жəне 478-бабының алтыншы бөлігіне 

сəйкес, ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату туралы мəселені қарау 
кезінде қорғаушының, заңды өкілдің, прокурордың, жазаны орындайтын мекеме не-
месе орган өкілінің, қорытынды берген дəрігерлік комиссия өкілінің сот отырысына 
қатысуы міндетті. Қажетті жағдайларда сот отырысына сот қаулысы бойынша сарап-
тама жүргізген жəне қорытынды берген сарапшы қатысады.»;

«ҚІЖК-нің 455-бабының 4-бөлігінде» деген сөздер «ҚПК-нің 478-бабының төртінші 
бөлігінің тəртібімен» деген сөздермен ауыстырылсын;

14) 15-тармақтағы «жазаның орындалуын іске асыратын органдарға,» деген 
сөздер «жазаны орындайтын мекемелерге немесе органдарға,» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

15) 16-тармақтағы «жазаны орындайтын орган» деген сөздер «жазаны орындайтын 
мекемелер немесе органдар» деген сөздермен ауыстырылсын;

16) 17-тармақта: 
«73-бабының 3-бөлігіне» деген сөздер «75-бабының үшінші бөлігіне» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
«94» деген цифрлар «97» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«мүмкін» деген сөз «тиіс» деген сөзбен ауыстырылсын; 
«75, 85-баптарында» деген сөздер «71, 77, 88-баптарында» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«өтпеген болса,» деген сөздерден кейін «не оны қылмыстық жауаптылықтан жəне 

жазадан босату үшін негіз болмаса» деген сөздермен толықтырылсын;
«жазаны орындайтын органдардың ұсынысы» деген сөздер «жазаны орындайтын 

мекеменің немесе органның ұсынуы» деген сөздермен ауыстырылсын;
17) 18-тармақта:
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«қылмысы» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылығы» деген сөздермен ауыс-

тырылсын;
«1-бөлігіне» деген сөздер «бірінші бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
18) 19-тармақта:
«өтеуден босату» деген сөздерден кейін «, жазаның өтелмеген бөлігін жазаның 

неғұрлым жеңіл түрімен ауыстыру» деген сөздермен толықтырылсын; 
«жəне қадағалау тəртібімен» деген сөздер «тəртіппен» деген сөздермен ауыс-

тырылсын;
19) мынадай мазмұндағы 21-тармақпен толықтырылсын:
«21. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сəйкес осы нормативтік 

қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, жалпыға бірдей міндетті болып та-
былады жəне алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.»;

6. «Бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену жөніндегі істер бойынша сот тəжірибесі 
туралы» 2003 жылғы 11 шілдедегі №8 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2003 жылғы 19 желтоқсандағы №14, 2006 жылғы 25 желтоқсандағы №12, 2007 жылғы 
11 мамырдағы №3, 2011 жылғы 21 сəуірдегі №1, 2017 жылғы 29 маусымдағы №6 
нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) кіріспедегі «қылмыстарды» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

2) бүкіл мəтін бойынша «қылмыстарды», «қылмыстардың», «қылмыс», «Қылмыс», 
«қылмыстың», «Қылмыстың», «қылмысты», «қылмысқа», «қылмыстар», «қылмы-
сының», «қылмысы» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқықтық бұзушылықтарды», 
«қылмыстық құқық бұзушылықтардың», «қылмыстық құқық бұзушылық», «Қылмыстық 
құқықтық бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылықтың», «қылмыстық құқық 
бұзушылықты», «қылмыстық құқық бұзушылыққа», «қылмыстық құқық бұзушылықтар», 
«қылмыстық құқық бұзушылығының», «қылмыстық құқық бұзушылығы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«ҚК» деген сөз «ҚК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Бөтен мүлiктi осы мүлiктiң меншiк иесiне немесе өзге иеленушiсiне залал келтiре 

отырып, кінəлі адамның немесе басқа адамдардың пайдасына пайдакүнемдiк мақсатта 
жасалған құқыққа қарсы өтеусіз алып қою жəне (немесе) айналдыру бөтеннің мүлкін 
заңсыз иемдену деп танылады.»;

4) 3-тармақтағы «187», «188» деген цифрлар тиісінше «202, 203», «204» деген 
цифрлармен ауыстырылсын;

5) 7-тармақтағы «, алаяқтық» деген сөз алып тасталсын;
6) 10-тармақтағы «54-бабының 1-бөлігінің «д» тармағына» деген сөздер «54-бабы 

бірінші бөлігінің 5) тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Егер ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық 

ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, 
террористік топ, экстремистік топ, банда немесе заңсыз əскерилендірілген құралым 
қылмыс жасаса, ол қылмыстық топтың қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны бо-
лып табылады.

Бұл орайда тиісті жағдайларда кінəлілердің əрекеттері қылмыстық топты құрғаны 
не оларға қатысқаны үшін жауаптылықты көздейтін ҚК-нің баптары бойынша қосымша 
саралануға тиіс.»;

8) 13-тармақтағы «145» деген цифрлар «149» деген цифрлармен ауыстырылсын;
9) 14-тармақта:
«7-бабының 42-тармағына» деген сөздер «7-бабының 49) тармағына» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«Қылмыстық іс жүргізу кодексінің» деген сөздер «Қылмыстық-процестік кодексінің 

(бұдан əрі - ҚПК)» деген сөздермен ауыстырылсын;
«каюта» деген сөзден кейін «, купе» деген сөзбен толықтырылсын;
«балкондары,» деген сөзден кейін «мансардты құрылыстар,» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«теңіз кемесі» деген сөздерден кейін «жəне басқалары» деген сөздермен 

толықтырылсын;
10) 15-тармақта:
бірінші жəне екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚК-нің 3-бабының 38) тармағында белгіленген біржолғы заңсыз иемденген бөтеннің 

мүлкінің құны бөтеннің мүлкін ірі мөлшерде заңсыз иемдену деп танылады.
Егер заңсыз иемденген бөтеннің мүлкінің жалпы құны ҚК-нің 3-бабының 38) 

тармағында белгіленген мөлшерден асса, бірыңғай ниетпен жасалған, бірнеше эпи-
зодтардан тұратын бірыңғай жалғасқан қылмыстық құқық бұзушылық та ірі мөлшерде 
бөтеннің мүлкін заңсыз иеммдену болып саралануға тиіс.»;

мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
«Заңсыз иемденген бөтеннің мүлкінің мөлшері айлық есептік көрсеткішке шаққанда 

еселеніп анықталатындықтан, саралау кезінде қылмыстық құқық бұзушылық жасалған 
сəтте Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген айлық есептік көрсеткіш 
қолданылады.»;

үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы абзацтар төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші 
абзацтар болып есептелсін;

«сарапшылар қорытындысының» деген сөздер «маманның немесе сарапшының 
қорытындысы» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Бөтеннің мүлкін ұсақтап заңсыз иемдену деп мүліктің меншік иесіне мөлшері 

ҚК-нің 3-бабының 11) тармағында айқындалған болмашы шығын келтірілген бөтеннің 
мүлкін ұрлауды, алаяқтықты, иемденуді немесе талан-таражға салуды түсінген жөн.» 

12) 18-тармақта:
«176», «228», «307», «308» деген цифрлар тиісінше «189», «250», «361», «362» 

деген цифрлармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
«Иелену – егер кінəлі адам əлі жұмсамаса немесе мүлікті иеліктен өзге де түрде 

шығармаса, кінəлі адамға сеніп тапсырылған бөтен мүлікті осы мүліктің меншік 
иесіне немесе өзге иеленушісіне залал келтіре отырып, өз пайдасына немесе басқа 
адамдардың пайдасына пайдакүнемдік мақсатта құқыққа қарсы қайтарымсыз айнал-
дырудан тұратын ұрлық нысаны. Кінəлі адам ұрлаған мүлікті жұмсаса не өзге де түрде 
иеліктен шығарса, онда оның əрекеті талан-таражға салу ретінде саралауға жатады.»;

13) 21-тармақта: 
«179-бабы екінші бөлігінің г) тармағымен» деген сөздер «192-бабы екінші бөлігінің 

4) тармағымен» деген сөздермен ауыстырылсын;
«1998 жылғы 30 желтоқсандағы» деген сөздерден кейін «№339» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«сараптама қорытындысымен» деген сөздер «маманның немесе сарапшының 

қорытындысымен» деген сөздермен ауыстырылсын;
«178», «179» деген цифрлар тиісінше «191», «192» деген цифрлармен ауысты-

рылсын;
14) 22-тармақтағы «сарапшылық жолмен» деген сөздер «маманның немесе 

сарапшының қорытындысымен» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 23-тармақтағы «179», «104» деген цифрлар тиісінше «192», «107» деген цифр-

лармен ауыстырылсын;
16) 24-тармақта:
«179», «103» деген цифрлар тиісінше «192», «106» деген цифрлармен ауысты-

рылсын;
«ҚК 179-бабының тиісті бөліктері жəне 96-бабы екінші бөлігінің з) тармағы» деген 

сөздер «ҚК-нің 192-бабы жəне 99-бабы екінші бөлігінің 8) тармағы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«ҚК 96-бабы екінші бөлігінің к) тармағында жəне ҚК 175-бабының тиісті бөлігінде» 
деген сөздер «ҚК-нің 99-бабы екінші бөлігінің 10) тармағында жəне ҚК-нің 188-бабының 
тиісті бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

17) 26-тармақта:
«180» деген цифрлар «193» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«сарапшылық қорытынды» деген сөздер «маманның немесе сарапшының 

қорытындысы» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Кінəлі адам ерекше тарихи, ғылыми, көркемдік немесе мəдени жағынан құнды 

заттарды ұрлаған, сонымен қатар бөтеннің өзге мүлкін ұрлаған жағдайда, жасалған 
əрекеттер тұтастай қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша – ҚК-нің 
193-бабының тиісті бөлігімен жəне ұрлау тəсіліне байланысты ҚК-нің тиісті баптары 
(188, 189, 190, 191 немесе 192-баптары) бойынша саралануға жатады.»;

18) 29-тармақта:
«183» деген цифрлар «196» еген цифрлармен ауыстырылсын;
«қылмыс жасау арқылы алынған мүлікті иемденіп алу», «қылмыс жасау жолымен 

алынған мүлікті иемденіп алу» деген сөздер «қылмыстық жолмен табылған мүлiктi 
иемдену» деген сөздермен ауыстырылсын; 

19) 31-тармақтағы «ҚІЖК 169 – бабының» деген сөздер «ҚПК-нің 170-бабының» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

7. «Сот актілерін орындамағаны үшін жауаптылық туралы» 2003 жылғы 19 
желтоқсандағы №12 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 30 
желтоқсандағы №5, 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №3 нормативтік қаулыларымен 
енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Конституциясының (бұдан əрі - Конституция) 

76-бабының 3-тармағына, Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 
(бұдан əрі – ҚПК) 127, 472-баптарына, Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік 
кодексінің (бұдан əрі – АПК) 21-бабының екінші бөлігіне, Қазақстан Республикасы 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (бұдан əрі – ƏҚБтК) 884-бабына сəйкес 
заңды күшіне енген сот актілері, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге асыру кезінде соттар 
мен судьялардың өкімдері, талаптары, тапсырмалары, шақырулары, сұрау салулары 
жəне басқа да өтініштері, əкімшілік жаза қолдану туралы қаулы барлық мемлекеттік 
органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, лауазымды адамдар, 
азаматтар үшін міндетті болып табылады жəне Қазақстан Республикасының бүкіл 
аумағында орындауға жатады. 

Заңды күшіне енген сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін не атқару 
құжатын орындамау, сол сияқты олардың орындалуына кедергі келтіру заңда көзделген 
жауаптылыққа əкеп соғады.

Борышкердің сот актісін оның белгілі бір бөлігінде не толық көлемде орындауға 
нақты мүмкіндігінің болмауы адамды əкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа 
тарту мүмкіндігін жояды.

Сот актісін орындауға нақты мүмкіндіктің болмауы деп борышкерде өндіріп 
алынуы мүмкін мүліктің немесе ақшалай қаржаттың жоқтығын; жұмыс берушінің 
жалақы төлемеуін; зейнетақы мен жəрдемақы төлеудің тоқтатылуын; борышкердің 
емделуіне байланысты ұзақ уақыт науқастануын жəне еңбекке жарамсыздық бой-
ынша жəрдемақы мен жалақы алмауын; соттың қаулысымен алкоголизмнен, 
нашақорлықтан, уытқұмарлықтан жəне туберкулезден мəжбүрлеп емделуін; бұрын 
борышкер мамандығы бойынша меңгермеген басқа жұмысты алдағы уақытта алуына 
байланысты қайта оқуын жəне борышкердің белгілі бір уақытта сот актісін орындауға 
нақты мүмкіндігі болмайтын басқа да себептерді есептеу керек.

Көрсетілген жағдайларда борышкерді сот актісін, атқару құжатын орындамағаны 
үшін жауаптылықтан босату аталған мəн-жайлар жойылғаннан кейін оның сот актісін, 
атқару құжатын, сонымен қатар пайда болған берешекті ескере отырып, заңға сəйкес 
орындау міндеттерін жоймайды. 

Сот шешімі бойынша кəмелетке толмаған балаларын, он сегіз жасқа толған еңбекке 
қабілетсіз балаларын асырау не өзінің еңбекке қабілетсіз ата-анасын асырау үшін 
қаражат төлеуге міндетті борышкердің 3 (үш) ай бойы (сот орындаушысы хабарлаған 
сəттен бастап) жұмысқа орналасуға мұқтаж адам ретінде оны есепке қою үшін құзыретті 
мемлекеттік органдарға жүгінуден бас тартуын заңды күшіне енген сот актілерін, атқару 
құжатын орындаудан жалтаруы деп есептеу керек.

Сондай-ақ сот шешімі бойынша еңбекке қабілетсіз жəне материалдық көмекке 
мұқтаж зайыбын (жұбайын) асырау үшін қаражат төлеуге міндетті борышкердің 6 
(алты) ай бойы (сот орындаушысы хабарлаған сəттен бастап) жұмысқа орналасуға 
мұқтаж адам ретінде оны есепке қою үшін құзыретті мемлекеттік органдарға жүгінуден 
бас тартуын сот актілерін, атқару құжатын орындаудан жалтаруы деп есептеу керек.

Бұл ретте, егер борышкер жұмыссыз ретінде есепте тұрғанымен, ұсынылған бос 
жұмыс орнынан бас тартқан жағдайда, оның сот актісін, атқару құжатын (оның белгілі бір 
бөлігінде не толық көлемде) орындауға нақты мүмкіндігінің болмауы орын алмайды.»;

2) 2-тармақта:
«ҚІЖК-нің» деген сөздер «ҚПК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«, үкім шығару, азаматтық талапты қанағаттандыру жөнінде шешім немесе өзге де 

сот актісін шығару» деген сөздер алып тасталсын;
«АІЖК-нің 158, 159» деген сөздер «АПК-нің 155, 156» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
3) 3-тармақтағы «Атқарушылық iс жүргiзу жəне сот орындаушыларының мəртебесi 

туралы» деген сөздерден кейін «2000 жылғы 2 сəуірдегі №261-IV» деген сөздермен 
толықтырылсын;

4) 4-тармақта:
«АІЖК-нің 240-7-бабының 1-бөлігінің» деген сөздер «АПК-нің 252-бабының бірінші 

бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«бас тартудың себептерін көрсете отырып,» деген сөздерден кейін «АПК-нің 

252-бабының бесінші бөлігіне сəйкес апелляциялық сатыдағы сотқа шағым берілуі 
мүмкін» деген сөздермен толықтырылсын;

үшінші жəне төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Тараптар жəне атқарушылық іс жүргізудегі тараптардың өкілдері санкцияны бе-

руден бас тарту туралы ұйғарымға шағымдануға құқылы.
Сот санкция берген атқарушылық əрекеттерді жүргізу туралы қаулы дау туындаған 

жағдайда АПК-нің 250-бабына сəйкес тексерілуге жатады.»;
5) 4-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4-1. Сот орындаушылары атқару құжаттарын алған кезде сот актілері мен 

атқарушылық құжаттарды орындауды қамтамасыз етуге бағытталған, Заңның 32-ба-
бында көзделген шараларды дереу қабылдағандары жөн.

Көрсетілген шаралар заңда көзделген жағдайларда ғана соттың санкциясымен 
қабылданады.»;

6) мынадай мазмұндағы 4-2, 4-3-тармақтармен толықтырылсын: 
«4-2. Сот орындаушысы борышкер болып табылатын жеке тұлғаның, заңды тұлға 

басшысының (міндетін атқарушының) Қазақстан Республикасынан шығуын уақытша 
шектеу туралы қаулыны (бұдан əрі - шығуды уақытша шектеулер) АПК-нің 252-бабының 
жəне Заңның 33-бабы 1-тармағының негізінде шығарады.

Сот санкция беру туралы мəселені шеше отырып, Заңның 33-бабы 1-тармағының 
ережесі атқарушылық құжаттарды тез əрі уақтылы орындауды, борышкерлер өз 
міндеттерін өндірушілердің алдында орындауға міндетті өндірушілердің құқықтарын 
сақтауды көздейтінін негізге алуға тиіс. 

Шығуды уақытша шектеу негіздері Заңның 33-бабының 1-тармағында көзделген, 
олар түпкілікті болып табылады.

Сот санкция беру туралы мəселені шеше отырып, шығуды уақытша шектеу 
үшін негіздердің бар-жоғын, сот орындаушысының Заңның 32-бабында көзделген 
əрекеттерді орындаған-орындамағанын анықтауға тиіс. Көрсетілген мəн-жайлар 
дəлелденген кезде сот санкция береді.

Сондықтан жауапкердің Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығуға ниеті 
туралы мəліметтердің жоқтығы, атқарушылық құжаттарды орындамаудың дəлелсіз 
себептеріне дəлелдемелердің жоқтығы сияқты жəне т.б. мəн-жайлар санкция беруден 
бас тартудың формальді негіздері болып табылады.

Республикадан тыс жерге шығуы уақытша шектелген адамның құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін уақтылы қорғау мақсатында сот санкция бер-
ген шығуды уақытша шектеу туралы қаулыны сот орындаушысы борышкердің наза-
рына жеткізеді.

Шығуды уақытша шектеулер Заңның 33-бабының 3-тармағында көзделген 
негіздерде ғана тоқтатыла тұруы мүмкін.

Республикадан тыс жерде емдеу жүргізудің қажеттілігі адамға тек республика-
дан тыс жерде білікті медициналық көмек көрсетілуі мүмкін екендігін білдіреді жəне 
осы мəн-жай тиісті медициналық құжаттармен (ДКК қорытындысы, Денсаулық сақтау 
департаментінің қорытындысы немесе анықтамасы жəне т.б.) расталуы тиіс.

Сот орындаушысының заңды тұлға басшысының (міндетін атқарушының) Қазақстан 
Республикасынан тыс жерге шығуын уақытша шектеу туралы қаулысы, егер сотқа осы 
адамның борышкердің заңды тұлғасының басшысы (міндетін атқарушы) болып табы-
латыны жөнінде шынайы дəлелдемелер ұсынылса, соттың санкциялауына жатады.

4-3. Өндіріп алу борышкердің жалақысына жəне өзге де кіріс түрлеріне қолданылған 
кезде соттың санкциясы талап етілмейді.»; 

7) 6-тармақтағы «кінəлі адамдарды» деген сөздерден кейін «əкімшілік немесе» 
деген сөздермен толықтырылсын;

8) мынадай мазмұндағы 6-1, 6-2, 6-3-тармақтармен толықтырылсын:
«6-1. ƏҚБтК-нің 669-бабы бойынша əкімшілік жауаптылық сот актілерін, 

атқарушылық құжатты орындамаған кезде туындайды. 
Əкімшілік жауаптылыққа əкеп соқтыратын орындамау деп борышкердің əрекетін 

немесе əрекетсіздігін түсінген жөн, ол борышкердің сот актісін, атқарушылық құжатты 
орындаудан жалтаруынан көрінеді жəне қылмыстық жазаланатын əрекет белгілерін 
қамтымайды.

ƏҚБтК-нің 893-бабының бірінші бөлігіне сəйкес айыппұлды əкмішілік жауаптылыққа 
тартылған адам қаулы заңды күшіне енген күннен бастап отыз тəуліктен кешіктірмей 
төлеуге тиіс. Осы мерзім өткен соң немесе кейінге қалдыру мерзімі өткен соң айыппұл 
төленбеген жағдайда, мұндай адам қаулы мəжбүрлеп орындауға жіберілгеніне 
қарамастан ƏҚБтК-нің 669-бабы бойынша жауаптылыққа тартылуға жатады.

6-2. Сот орындаушысының іс жүргізуінде тұрған атқарушылық құжатты орындау 
туралы талапты қоспағанда, сот орындаушысының қаулыларын жəне өзге де заңды 
талаптарын орындамау ƏҚБтК-нің 670-бабы бойынша жауаптылыққа əкеп соғады.

(Жалғасы 18-бетте) 
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6-3. Борышкер атқарушылық іс жүргізу бойынша заңды тұлға болып табылған 
жағдайда, заңды тұлға оны орындамағаны үшін ƏҚБтК-нің 669-бабы бойынша əкімшілік 
жауаптылыққа тартылуға жатады.

Егер атқарушылық іс жүргізу бойынша заңды тұлғаның қызметкері борышкер бо-
лып табылса, онда оны орындамағаны үшін əкімшілік жауаптылыққа өзінің кінəсінен 
сот актісі немесе атқарушылық құжат орындалмаған лауазымды тұлға тартылады.»; 

9) 7-тармақта: 
«Кінəлі адамдарды» деген сөздерден кейін «əкімшілік немесе» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«ұсынымда» деген сөзден кейін «(хабарламада)» деген сөзбен толықтырылсын; 
«Ұсынымға» деген сөзден кейін «(хабарламаға)» деген сөзбен толықтырылсын; 
абзацтардың сызықшамен белгісімен белгіленуі алып тасталсын;
10) 8-тармақта:
«ҚІЖК-нің» деген сөздер «ҚПК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«, ал жеке айыптау істері бойынша – соттар» деген сөздер алып тасталсын;
«іс қозғау» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«ұсынымын» деген сөзден кейін «(хабарламасын)» деген сөзбен толықтырылсын; 
11) 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13.Сот актісінің не атқарушылық құжаттың орындалуына кедергі келтіру деп олар-

ды орындау мүмкін болмайтындай бағытталып жасалған кез келген қасақана əрекетті 
(əрекетсіздікті) түсіну керек.

Кедергі келтіру сот орындаушысының тізімдемеге, бағалауға, тыйым салуға, 
сауда-саттық өткізуге, борышкердің мүлкі болуы мүмкін тұрғын үйлер мен басқа да 
үй-жай ларды, қоймаларды қарауға қол жеткізуін шектеу, жұмыс беруші ұйымының 
атқарушылық құжат бойынша берешекті өтеу есебіне борышкерден ақша қаражатын 
ұстауын жүзеге асырмау, кірістің алынуын жасыру мақсатында сот орындаушысына 
белгісіз шоттарды ашу жəне орындау үшін кедергі тудыратын басқа да əрекеттерді 
(əрекетсіздіктерді) жасау түрінде байқалуы мүмкін.»;

12) 14-тармақта:
«Атқарушылық іс жүргізу жəне сот орындаушыларының мəртебесі туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының» деген сөздер «Заңның» деген сөздермен ауы-
стырылсын;

«қозғалған» деген сөз «Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде 
тіркелген» деген сөздермен ауыстырылсын;

13) 15-тармақтағы «ҚІЖК-нің» деген сөздер «ҚПК-нің» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

8. «Соттардың кейбір экологиялық қылмыстар үшін жауаптылық жөніндегі 
заңна маны қолдануы туралы» 2004 жылғы 18 маусымдағы №1 (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы №22, 2011 жылғы 
21 сəуірдегі №1 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістермен жəне толық-
тырулармен):

1) тақырыбында «қылмыстар» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтар» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2) кіріспедегі «қылмыстар» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтар» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3) бүкіл мəтін бойынша «қылмыс», «қылмыстар», «қылмыстарды», «қылмыстардың» 
деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушы-
лықтар», «қылмыстық құқық бұзушылықтарды», «қылмыстық құқық бұзушылықтардың» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 1-тармақта:
«немесе белгілі бір» деген сөздер «жəне (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;
«ережелер мен талаптардың» деген сөздер «талаптар мен қағидалардың» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
5) 2-тармақтағы үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер қылмыстық заң нормасында кінəлі адамның өзінің қызмет бабын пайдаланып 

əрекет жасауы экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтың саралаушы белгісі ретінде 
көзделсе, онда экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылықты 
көздейтін ҚК-нің бабы (баптың бөліктері) бойынша ғана жауаптылық туындайды.»;

6) 3-тармақта:
«240-243» деген цифрлар «270, 271, 272, 273» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«Экологиялық кодексінің» деген сөздерден кейін «(бұдан əрі - ЭК)» деген сөздермен 

толықтырылсын;
7) 4-тармақта:
«(ҚК-нің 278-бабының екінші бөлігі, ҚК-нің 279-бабының екінші бөлігі, ҚК-нің 

281-бабының екінші бөлігі, ҚК-нің 285-бабының екінші бөлігі, ҚК-нің 287-бабының 
екінші бөлігі, ҚК-нің 288-бабының бірінші бөлігі, ҚК-нің 291-бабының үшінші бөлігі)» 
деген сөздер «(ҚК-нің 325, 326, 328, 332-баптарының екінші бөліктері, 335-бабы үшінші 
бөлігінің 6) тармағы, 337-бабы төртінші бөлігінің 1) тармағы, 340-бабы үшінші бөлігінің 
4) тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;

«Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің» деген сөздер «ЭК-нің» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» деген сөздерден кейін «2006 жылғы 
7 шілдедегі №175» деген сөздермен толықтырылсын; 

8) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қорында ағаштар мен 

бұталарды, оның ішінде табиғи, антропогендік жəне техногендік факторлардың салда-
рынан зақымданған жəне жойылған ағаштар мен бұталарды: ағаш кесу билетінсіз; ағаш 
кесу билеті бойынша мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесу қағидаларын 
бұзып, ағаш кесу билетінде белгіленген мерзімдерді сақтамай кесуді; есепті кеспеағаш 
аймағынан асып түсетін мөлшерде кесуді жəне Қазақстан Республикасы Орман 
кодексінің 113-бабы 1-тармағының 9) тармақшасында жəне басқа да нормативтік 
құқықтық актілерде белгіленген қағидаларды өзгедей бұзуды ағашты заңсыз кесу 
деп түсінген жөн.»;

9) 6-тармақта:
«Заңсыз кесу» деген сөздерден кейін «, ағаштар мен бұталардың жойылуы немесе 

зақымдануы» деген сөздермен толықтырылсын;
«, шырмауық тұқымдас өсімдіктердің», «елеулі шығын келтірілгені туралы 

қорытынды жасауға мүмкіндік беретін» деген сөздер алып тасталсын;
10) 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесуден, жоюдан немесе зақымдаудан болған 

шығынды анықтау кезінде кесілген немесе зақымданған ағаштар мен бұталардың тек 
ақшаға шаққандағы құны ғана назарға алынбайтындығын атап өткен жөн. Егер ағаштар 
мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау өзгедей экологиялық зиянға əкеп 
соққан жағдайларда (су қойнауларының құрғауы, шөптердің жəне өзге де өсімдіктердің 
шықпай қалуы, сол жерде жануарлардың, құстардың, пайдалы жəндіктердің жəне т.б. 
құрып кетуі) залал қоршаған ортаның бұзылған экологиялық жай-күйін қалпына келтіруді 
бағалау негізінде анықталады.»;

11) 9-тармақта:
«дауыл сындырған ағаштарды» деген сөздерден кейін «, орман өсіру үшін жеке 

жəне мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жеке меншігіне берілген жерлерді» деген 
сөздермен толықтырылсын;

«Ағаштар мен бұталарды өтеусіз иемдену мақсатында жасалған мұндай əрекеттер,» 
деген сөздер «Көрсетілген жерлерде өсіп тұрған ағаштар мен бұталарды оларды 
кейін өтеусіз иемдену үшін заңды негіздерде кесу» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«10. Аңшылық объектілеріне жататын жəне «Салық жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 
582-бабының 2-тармағында санамаланған жануарлардың түрлері заңсыз аңшылық 
нысанасы болып табылады. 

Аңшылық объектісі болып табылатын жануарлардың түрлерін тиісті рұқсатсыз не 
арнайы тыйым салынғанына қарамастан өмір сүру ортасынан алуды не аңшылыққа 
құқығы жоқ немесе аңшылықты жүзеге асыру үшін заңсыз рұқсат алған адамның не 
белгіленген жерден тыс, тыйым салынған мерзімдерде, тыйым салынған қарулармен 
жəне əдістермен не «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану 
туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі №593 Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан 
əрі - Жануарлар дүниесін қорғау туралы заң) 38-бабының 5-тармағында белгіленген 
өзге де талаптарды бұза отырып, аңшылықты жүзеге асыруын заңсыз аңшылық деп 
есептеген жөн.

Жоғарыда көрсетілген талаптарды бұза отырып жасалған, жануарлар дүниесi 
объектiлерiн аулау мақсатында iздеу, iзiн кесу жəне iзiне түсу, аулауға əрекет жасау, 
қабынан шығарылған аңшылық қаруы жəне басқа да аң аулау құралдары немесе аң 
аулаудан алған өнiмдерi бар, қарғыбауы алынған аң аулайтын иттерi жəне аңдарды 
ұстайтын жыртқыш құстары бар адамдардың аңшылық алқаптарда жүруiн аңшылық 
өнім объектісін аулаған-ауламағанына қарамастан заңсыз аңшылық деп таныған жөн.»;

13) 11-тармақта:
«автокөлік құралдарын немесе əуе кемесін» деген сөздер «авиа-, авто-, мотокөлік 

құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы не көлемі шағын кемелерді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«(ҚК 288-бабының бірінші бөлігінің «б» тармағы)» деген сөздер «(ҚК-нің 
337-бабының бірінші бөлігі)» деген сөздермен ауыстырылсын;

14) 12-тармақта: 
«Егер» деген сөзден кейін «жарылғыш құрылғылар немесе жануарларды жаппай 

қырып-жоятын өзге де құралдар қолданылған» деген сөздермен толықтырылсын;
«жарылғыш заттар» деген сөздерден кейін «мен жарылғыш құрылғылар» деген 

сөздермен толықтырылсын;
«251» деген цифрлар «287» деген цифрлармен ауыстырылсын;
15) 13-тармақта: 
«Балық мен өзге де» деген сөздер «Балық ресурстарын, басқа да» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«не тыйым салынған əдіспен» деген сөздер «не тыйым салынған əдіспен не 

Жануарлар дүниесін қорғау туралы Заңның 39-бабының 5-тармағында белгіленген 
өзге де талаптар бұзылып» деген сөздермен ауыстырылсын;

абзацтардың «а)», «б)» деп белгіленуі алып тасталсын;
 «электр тогын немесе» деген сөздерден кейін «балық ресурстары мен басқа да» 

деген сөздермен толықтырылсын;
«287» деген цифрлар «335» деген цифрлармен ауыстырылсын;
бесінші абзац алып тасталсын;
16) 15-тармақта:
«ірі (елеулі) зиянның бары немесе жоқтығы» деген сөздер «елеулі, ірі немесе аса 

ірі зиянның бары» деген сөздермен ауыстырылсын;
«зубрді, бұланды, бұғыны ату» деген сөздер «пайдалануға тыйым салынған 

өсімдіктерді немесе жануарларды жойған кезде» деген сөздермен ауыстырылсын;
17) 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. ҚК-нің 335, 337-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар, шын 

мəнінде балықты, су жануарларын немесе өзге де жануарларды, өсімдіктерді олжа-
лап алған-алмағанына қарамастан аңдыған, ізіне түскен, олжалаған, аулаған сəттен 
бастап аяқталған құқық бұзушылықтар болып есептеледі. Елеулі немесе ірі залал 
келтіру қылмыстық құқық бұзушылықтың міндетті белгісі болып табылған жағдайларда, 
аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық құрамы осындай залал тек шын мəнінде болған 
кезде орын алуы мүмкін.»;

18) 17-тармақта:
«егер осы əрекеттер елеулі түрде зиян келтіру немесе ҚК-нің 281-бабының тиісті 

бөлігінде көрсетілген салдардың біріне əкеп соққан» деген сөздер «егер бұл қоршаған 
ортаға елеулі, ірі немесе аса ірі зиян келтіруге не ҚК-нің 328-бабында көрсетілген өзге 
де салдарға əкеп соққан немесе əкеп соғуы мүмкін» деген сөздермен ауыстырылсын;

19) 18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Қоршаған ортаға елеулі зиян келтіру деп (ҚК-нің 325, 326, 328-баптарының 

бірінші бөлігі, 335-бабы бірінші бөлігінің 1-тармағы, 337-бабының үшінші бөлігі жəне 
342-бабының бірінші бөлігі) адамның денсаулығына зиян келтіруді, қоршаған орта, 
демалыс орындары сапасының айтарлықтай нашарлауын, жануарлардың жаппай 
ауыруының туындауын, балық қорларының, өзге де су өсімдіктері мен организмдерінің 
елеулі көлемде азаюын жəне құрып кетуін, өсімдіктер мен орман алқаптарының ауыру-
ын жəне жойылуын, жердің құнарлылығының анағұрлым төмендеуін, адамдардың жап-
пай ауыруын, сондай-ақ орнына келтіру үшін жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен 
асатын мөлшерде шығынды талап ететін өзге де салдарды түсінген жөн. 

Қоршаған ортаға ірі зиян келтіру деп (ҚК-нің 324-бабының бірінші бөлігі, 325, 326, 
328-баптарының екінші бөлігі, 329, 330, 332, 333, 334-баптарының бірінші бөлігі, 
335-бабының төртінші бөлігі, 337-бабы төртінші бөлігінің 4-тармағы, 338-бабы, 340-бабы 
үшінші бөлігінің 3-тармағы, 341-бабының бірінші бөлігі жəне 343-бабының екінші бөлігі) 
қоршаған ортаны жəне табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру 
үшін қажетті шығындардың бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі 
құндық көрінісі белгіленген осындай зиян келтіруді түсінген жөн.

Қоршаған ортаға аса ірі зиян келтіру деп (ҚК-нің 324-бабының екінші бөлігі, 325, 
326, 328-баптарының үшінші бөлігі, 329, 330, 332, 333, 334-баптарының екінші бөлігі, 
337-бабы бесінші бөлігінің 2-тармағы жəне 343-бабының үшінші бөлігі) қоршаған орта-
ны жəне табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті 
шығындардың жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық 
көрінісі белгіленген осындай зиян келтіруді түсінген жөн.»;

20) 19-тармақ алып тасталсын;
21) 20-тармақта:
(ҚК-нің 277, 279, 281, 282, 285-баптары) деген сөздер (ҚК-нің 324, 325, 326, 328, 329, 

330, 332, 333-баптары, 343-бабының екінші бөлігі) деген сөздермен ауыстырылсын;
22) 21-тармақ алып тасталсын;
23) 22-тармақта:
бірінші жəне екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Экологиялық заңнаманы бұзуға байланысты қылмыстық құқық бұзушылықпен 

келтірілген материалдық шығынды өтеу туралы талап, егер қылмыстық құқық 
бұзушылықпен немесе есі кіресілі-шығасылы адамның қылмыстық жазаланатын 
əрекетімен зиян тікелей келтірілсе, сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған сəттен ба-
стап сот тергеуі аяқталғанға дейін қойылуы мүмкін.

Сот талап арыздан жазбаша түрде не электрондық құжат нысанында бас тартуды 
сот талқылауының кез келген сəтінде, бірақ сот үкім шығару үшін кеңесу бөлмесіне 
кеткенге дейін қаулы шығара отырып қабылдай алады.»; 

«(ҚІЖК-нің 163, 165-баптары)» деген сөздер «(ҚПК-нің 166, 167, 169-баптары)» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 23-тармақтағы бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Заң бұзушы келтірген экологиялық зиян əдейі жасалған əрекеттің (əрекетсіздіктің) 

немесе абайсызда жасаудың нəтижесінде келтірілгендігіне қарамастан Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларына, ЭК-нің 321, 322-баптарына, 
Жануарлар дүниесін қорғау туралы заңға, «Қазақстан Республикасының жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы заңнамасын бұзумен 
келтірілген зиянның орнын толтыру мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2015 жылғы 27 ақпандағы №18-03/158 бұйрығына, 
«Қазақстан Республикасының орман заңнамасын бұзудан келтірілген залалдың 
мөлшерін есептеуге арналған базалық ставкаларды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 31 мамырдағы №441 қаулысына сəйкес зиян 
келтірілген сəттегі қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерде көрсетілген шығынның 
мөлшерін есептеу таксасы мен əдістері негізінде, ал олар болмаған жағдайда - 
келтірілген залалдарды ескере отырып, қоршаған ортаның бұзылған жағдайын қалпына 
келтіруге жұмсалған нақты шығындар бойынша есептеледі жəне кінəлі адамның оның 
орнын толық көлемде өтеуіне жатады.»;

25) 24-тармақтағы «қылмыстармен» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтармен» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

26) 25-тармақтағы орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізіледі;
27) 26-тармақта:
«, заттар мен қондырғылар, қарулар» деген сөздер «, заттар, қондырғылар мен 

қарулар» деген сөздермен ауыстырылсын;

«121» деген цифрлар «118» деген цифрлармен ауыстырылсын:
28) 27-тармақта:
«41» деген цифрлар «50» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«талқылауы» деген сөз «қарауы» деген сөзбен ауыстырылсын;
9. «Азаматтық талапты қылмыстық процесте қарау туралы» 2005 жылғы 

20 маусымдағы №1 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 
маусымдағы №10, 2011 жылғы 21 сəуірдегі №1, 2013 жылғы 4 сəуірдегі №2 нормативтік 
қаулыларымен енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) бүкіл мəтін бойынша:
«қылмыспен», «қылмысымен», «қылмыстық заңмен тыйым салынған» деген сөздер 

тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылықпен», «қылмыстық құқық бұзушылығымен», 
«қоғамға қауіпті» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ҚІЖК-нің», «ҚІЖК-мен», «АІЖК-нің» деген сөздер тиісінше «ҚПК-нің», «ҚПК-мен», 
«АПК-нің», деген сөздермен ауыстырылсын;

«процессуалдық» деген сөз «процестік» деген сөзбен ауыстырылсын;
«жеке айыптау», «жеке айыптаушыларға», «жеке айыптаушы» деген сөздер 

тиісінше «жекеше айыптау», «жекеше айыптаушыларға», «жекеше айыптаушы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«есі кіресілі-шығасылы» деген сөздер «есі дұрыс емес» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

2) 1-тармақта:
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінде (бұдан əрі - ҚІЖК)» 

деген сөздер «Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде (бұдан 
əрі – ҚПК)» деген сөздермен ауыстырылсын;

«162-бабының алтыншы бөлігіне» деген сөздер «166-бабының екінші бөлігіне» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 3-тармақта:
«62», «75»,«77», «163» деген цифрлар тиісінше «58», «71», «73», «167» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
«қылмыстық заңмен тыйым салынған» деген сөздер «қоғамға қауіпті» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзац алып тасталсын;
төртінші, бесінші, алтыншы абзацтар тиісінше үшінші, төртінші, бесінші абзацтар 

деп есептелсін;
«жойылған» деген сөзден кейін «не бүлінген» деген сөздермен толықтырылсын;
бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Азаматтық талап қою қылмыстық құқық бұзушылық аяқталса да, аяқталмаса да 

кез келген уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған сəттен бастап, бірақ сот 
тергеуі аяқталғанға дейін немесе есі дұрыс емес адам қоғамға қауіпті əрекетті жасаған, 
сондай-ақ күдікті анықталмаған кезде де қойылуы мүмкін.»; 

4) 4-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Азаматтық талаптар азаматтық сот ісін жүргізу тəртібімен қаралатын талап 

арыздарға қойылатын талаптарға сəйкес жазбаша нысанда не электрондық құжат 
нысанында берілуі мүмкін.»;

үшінші абзацтағы «айыптау ісін» деген сөздер «айыптауды» деген сөзбен ауыс-
тырылсын;

«390» деген цифрлар «408» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«қосымша азаматтық талап қойылуы» деген сөздер «азаматтық талап қосымша 

толықтырылуы» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 5-тармақтағы «77», «62» деген цифрлар тиісінше «73», «58» деген цифрлар-

мен ауыстырылсын;
6) 6-тармақта:
«62», «77», «163», «162» деген цифрлар тиісінше «58», «73», «167», «166» деген 

цифрлармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Талап қою арызын қайтару туралы азаматтық талапкер берген арыздың негізінде 

қылмыстық процесті жүргізуші орган қылмыстық процестің кез келген сатысында талап 
қою арызын қайтару туралы қаулы шығарады. Егер мұндай арыз сот жарыссөздерін 
өткізу кезінде келіп түскен жағдайда, судья оны қарау жəне процестік шешім қабылдау 
үшін сот тергеуін қайта бастайды.»;

7) 7-тармақта: 
«Қылмыспен», «қылмыс» деген сөздер тиісінше «Қылмыстық құқық бұзушылықпен», 

«қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауыстырылсын;
«108», «109», «113» деген цифрлар тиісінше «105», «106», «109» деген цифрлар-

мен ауыстырылсын;
бесінші абзац алып тасталсын;
8) 8-тармақта:
«айыпталушыға (сотталушыға)» деген сөздер «күдіктіге, айыпталушыға, 

сотталушыға» деген сөздермен ауыстырылсын;
«78, 166-баптарына» деген сөздер «74, 167, 198, 344-баптарына» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«78» деген цифрлар «74» деген цифрлармен ауыстырылсын;
9) 10-тармақта:
«300-бабының 7) тармағына» деген сөздер «320-бабының 6) тармағына» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«анықтау немесе алдын ала тергеу» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеру» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«қосымша тергеп-тексеру жүргізуге» деген сөздер «прокурорға» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
«305», «302» деген цифрлар тиісінше «325», «322» деген цифлармен ауысты-

рылсын;
10) 11-тармақта:
«162» деген цифрлар «166» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«анықтау, алдын ала тергеу» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеру» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
11) 12-тармақта:
«168», «325» деген цифрлар тиісінше «169», «344» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«жазбаша арызында» деген сөздерден кейін «не электрондық құжат нысанында» 

деген сөздермен толықтырылсын;
«жəне АІЖК-нің 193-бабын» деген сөздер «жəне Қазақстан Республикасы Азаматтық 

процестік кодексінің (бұдан əрі - АПК) 170-бабын» деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші абзацтағы «Қылмыстық процесті жүргізетін орган» деген сөздер «Сот» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
бесінші абзацтағы «тоқтатуға əкеп соғады» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ 

сотқа сол тараптар арасында, сол нысана мен сол негіздер бойынша, оның ішінде 
азаматтық сот ісін жүргізу тəртібімен дау бойынша қайтадан жүгінуді болдырмайды»;

алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Прокурордың азаматтық талаптан бас тартуы азаматтық талапкерді, оның мүддесі 

үшін талап арыз берілген кезде, немесе оның өкілдерін сотта талапты дербес қолдау 
құқығынан айырмайды.»;

12) 13-тармақта:
«117», «124», «392» деген цифрлар тиісінше «113», «121», «410» деген цифрлар-

мен ауыстырылсын;
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«айыпталушының» деген сөздің алдынан «күдіктінің,» деген сөзбен толықтырылсын;
13) 14-тармақта:
«77», «78» деген цифрлар тиісінше «73», «74» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«78-бабының төртінші бөлігінде» деген сөздер «74-бабының үшінші бөлігінде» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
14) 15- тармақтағы «қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
15) 17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Моральдық зиянды өтеу туралы талап арыздарды қарау кезінде «Соттардың 

моральдық зиянды өтеу жөніндегі заңнаманы қолдануы туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 27 қарашадағы №7 нормативтік қаулысын 
басшылыққа алған жөн.»;

16) 18-тармақтағы «қылмыс» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

17) 20-тармақтың екінші абзацындағы «Талапкер» деген сөз «Азаматтық талапкер» 
деген сөздермен ауыстырылсын: 

18) 21-тармақта:
«алдын ала» деген сөздер «сотқа дейінгі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмысты саралауға ықпалын тигізсе, онда тараптардың өтініші бойынша осы 

мəн-жай қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберу үшін негіз болады» деген сөздер 
«қылмыстық құқық бұзушылықты саралауға ықпалын тигізсе, онда осы мəн-жай ҚПК-нің 
340-бабының бесінші бөлігінің тəртібімен істі қарауды кейінге қалдыру жəне прокурорға 
жаңа айыптау актісін жасау үшін қажет уақытты беру үшін негіз болып табылады» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

19) 22-тармақтағы «қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

20) 23-тармақтағы «талапты оның мəнін түсінбей-ақ мойындауға құқылы, алай-
да» деген сөздер «талапты мойындауға құқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;

21) 25-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Азаматтық талапты қараудың нəтижелері бойынша сот мына шешімдердің біреуін 

қабылдай алады: азаматтық талапты толық немесе ішінара қанағаттандыру туралы; 
азаматтық талапты қанағаттандырудан бас тарту туралы; азаматтық талапкердің 
азаматтық талабын қанағаттандыру құқығын тану жəне оның мөлшері туралы мəселені 
соттың азаматтық сот ісін жүргізу тəртібімен қарауына беру туралы; азаматтық талап-
тан бас тартуды қабылдау жəне ол бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы; бітімгершілік 
келісімді не дауды азаматтық талап бойынша медиация тəртібімен реттеу туралы 
келісімді бекіту жəне ол бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы; азаматтық талапты 
қараусыз қалдыру туралы.»; 

екінші абзацтағы «талап бойынша» деген сөздерден кейін «қабылданған» деген 
сөздермен толықтырылсын;

22) 26-тармақта:
мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Азаматтық талап ҚПК-нің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4) тармақтарында көрсетілген 

негіздермен іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы қаулы шығарылған кезде де толық 
қанағаттандырылуға жатады. Күдікті, айыпталушы, сотталушы немесе олардың заңды 
өкілдері келтірілген шығынның сомасын даулаған жағдайда, азаматтық талап даудың 
мəні бойынша шешіле отырып, іс бойынша іс жүргізу ҚПК-нің 35-бабының төртінші 
бөлігінде көзделген қағидалармен жалғасады.»;

екінші абзац үшінші абзац болып есептелсін;
«өтеудің» деген сөзден кейін «негіздері,» деген сөзбен толықтырылсын;
23) 27-тармақта: 
бірінші, сегізінші абзацтар алып тасталсын;
«75» деген цифрлар «71» деген цифрлармен ауыстырылсын;
24) 30-тармақта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Сот қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген зиян үшін өндірілуге жата-

тын өтемақының мөлшерін есептеу туралы мəселені азаматтық сот ісін жүргізу 
тəртібімен қараған кезде талапты қанағаттандырудан бас тартуға немесе талапты кері 
қайтаруға құқылы емес, өйткені ҚПК-нің 127-бабының үшінші бөлігіне сəйкес талапты 
қанағаттандыру құқығы танылатын заңды күшіне енген сот үкімі азаматтық істі қарау 
кезінде сот үшін осы бөлігінде міндетті болып табылады.»; 

«32» деген цифрлар «30» деген цифрлармен ауыстырылсын;
25) 31-тармақта:
«қылмыс», «қылмысты» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық», 

қылмыстық құқық бұзушылықты» деген сөздермен ауыстырылсын;
26) 32-тармақта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚПК-нің 35-бабы бірінші бөлігінің 5), 7), 8) тармақтарында көрсетілген негіздер бой-

ынша қылмыстық іс тоқтатылған кезде азаматтық талап қараусыз қалдырылуы мүмкін.»;
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
27) 34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«34. Сот жəбірленушіге, азаматтық талапкерге, олардың өкілдеріне басты сот 

талқылауының хаттамасымен, басты сот талқылауының дыбыс-, бейнежазбасымен та-
нысу жəне оларға өздерінің ескертулерін жасау құқығын түсіндіруге міндетті, бұл туралы 
сот отырысының хаттамасында көрсетілуі тиіс. Сот отырысының хаттамасына ескер-
тулер жазбаша нысанда немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған 
электрондық құжат нысанында беріледі. Белгіленген мерзімдер бұзылып ресімделген 
хаттамаға қол қойылған күн туралы аталған адамдар хабардар етілуге тиіс.»;

28) 35-тармақта:
бірінші абзацтағы үшінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«Апелляциялық өтінішхатты тиісті прокурор ҚПК-нің 414-бабының екінші бөлігіне 

сəйкес бере алады.»;
«наразылықтарды», «наразылықты», «наразылықтар» деген сөздер тиісінше 

«өтінішхатты», «өтінішхатты», «өтінішхат» деген сөздермен ауыстырылсын;
29) 36-тармақтағы «наразылықта» деген сөз «өтінішхатта» деген сөзбен ауы-

стырылсын;
30) 37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Апелляциялық сатыдағы сот үкімнің азаматтық талап бөлігіндегі заңдылығын 

тексере келіп, ҚПК-нің 432-бабының талаптарын ескере отырып, үкімді азаматтық талап 
бөлігінде өзгертуге құқылы. Азаматтық талап бойынша шешім үкімнің қарар бөлігінде 
көрсетілмеген жағдайларда, сот талап арызды зерттемеген, берілген азаматтық талап 
бойынша талапкер мен жауапкерден жауап алмаған, үкімде азаматтық талап жөнінде 
ешқандай тұжырым жасамаған жəне қарар бөлігінде азаматтық талап бойынша шешімін 
мүлде көрсетпеген жағдайларда, апелляциялық сатыдағы сот азаматтық талапкердің 
жəне азаматтық жауапкердің сот талқылауына жəне азаматтық талапты мəні бойын-
ша қарауға қатысуы туралы заң талаптарын орындай отырып, сот тергеуін жүргізеді. 
Сот талқылауының қорытындылары бойынша апелляциялық сатыдағы сот ҚПК-нің 
432-бабының талаптарына сəйкес талап бойынша уəжді шешім қабылдап, үкімді 
азаматтық талап бөлігінде өзгертеді.

ҚПК-нің 433-бабында көрсетілген негіздер бойынша үкімнің күшін жою үкімге шағым 
берілгеніне, сондай-ақ прокурордың осы бөлікте оған өтінішхат келтіргеніне қарамастан, 
азаматтық талап бөлігінде де оның күшін жоюға əкеп соғады. 

Сотталушының əрекетінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына 
не есі дұрыс емес адам жасаған əрекеттің сипаты мен оның жағдайы қоғамға қауіп 
төндірмейтін жəне мəжбүрлеп емдеуді қажет етпейтін медициналық мəжбүрлеу ша-
раларын оған қолдануға негіздің болмауына байланысты немесе ҚПК-нің 35-бабы 
бірінші бөлігінің 5), 7) жəне 8) тармақтарында көрсетілген негіздер бойынша үкімнің 
күші жойылған жəне іс тоқтатылған кезде апелляциялық саты азаматтық талапты 
қараусыз қалдырады. 

Егер апелляциялық саты ақтау үкімін шығарса, сол сияқты қылмыстық құқық 
бұзушылық оқиғасы немесе есі дұрыс емес адамның Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексімен (бұдан əрі - ҚК) тыйым салынған əрекеті анықталмауына, 
не сотталушының қатысуы немесе есі дұрыс емес адамның қоғамға қауіпті əрекетті 
жасағаны дəлелденбеуіне не сотталушының немесе өзіне қатысты медициналық 
мəжбүрлеу шарасын қолдану туралы мəселе шешіліп жатқан адамның қылмыстық құқық 
бұзушылықты немесе ҚК-мен тыйым салынған əрекетті жасаудағы кінəсі анықталмауына 
орай іс тоқтатылса, онда осы саты азаматтық талапты қанағаттандырудан бас тарту 
туралы шешім қабылдайды. 

ҚПК-нің 170-бабының үшінші бөлігінде жəне алтыншы бөлігінің 3) тармағында 
көзделген жағдайларда азаматтық талапты қарау қылмыстық істен бөлектеп алынған 
материалдардың негізінде азаматтық сот ісін жүргізу тəртібімен жəне АПК-де көзделген 
соттылық қағидалары қолданыла отырып жүзеге асырылады.

Үкімнің күші толық көлемде жойылғаннан кейін қылмыстық істі жаңадан қарау кезінде 
азаматтық талап ҚПК-де көзделген жалпы негіздер бойынша қайтадан қаралады.»; 

31) 38-тармақтағы «наразылығында» деген сөз «өтінішхатында» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

32) 39-тармақта:
«467-бабының он екінші бөлігіне» деген сөздер «494-бабының он төртінші бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«қадағалау тəртібімен» деген сөздер «кассациялық тəртіппен» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«қадағалау шағымының» деген сөздер «өтінішхаттың» деген сөзбен ауыстырылсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚПК-нің 665-бабына сəйкес алқабилердің қатысуымен шығарылған үкім азаматтық 

талап бөлігінде ҚПК-нің 485-бабы бірінші бөлігінің 1) тармағында жəне екінші бөлігінде 
көзделген негіздер болған кезде ғана кассациялық тəртіппен қайта қаралуы мүмкін.»;

10. «Əскери қылмыстар жөнiндегi iстер бойынша сот тəжірибесі туралы» 2005 
жылғы 28 қазандағы №6 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 21 
сəуірдегі №1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) тақырыбындағы пен кіріспедегі «қылмыстар» деген сөз «қылмыстық құқық 
бұзушылықтар» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) бүкіл мəтін бойынша: 
«қылмыс», «қылмыстар», «қылмыстардың», «қылмыстарды», «қылмыстың», «қыл-

мыстан», «қылмысқа», «қылмыстармен» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық 
бұзушылық», «қылмыстық құқық бұзушылықтар», «қылмыстық құқық бұзушы лық-
тардың», «қылмыстық құқық бұзушылықтарды», «қылмыстық құқық бұзушылықтың» 
«қыл мыстық құқық бұзушылықтан», «қылмыстық құқық бұзушылыққа», «қылмыстық 
құқық бұзушылықтармен» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 2-тармақта:
«əскери қылмысы» деген сөздер «əскери қылмыстық құқық бұзушылығы» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
4) 3-тармақтағы екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі №480-V Қазақстан Республикасы 

Заңының 12-бабы 3-тармағының талаптарына сəйкес əскери қызметті өткеруді жəне 
онымен байланысты өзге де мəселелердi реттейтін Қазақстан Республикасы Заңда-
рының нормалары арасында қарама-қайшылық туындаған кезде кейiн қабылданған 
заңның нормалары қолданылады.»;

5) 4-тармақтағы орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 
өзгермейді; 

6) 5-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қылмыстық процесті жүргізушi орган Қазақстан Республикасы Қылмыстық 

кодексiнiң (бұдан əрі - ҚК) 18-тарауының бірқатар баптарының диспозициясы бланкеттiк 
(сiлтемелiк) болып табылатынын ескергені жөн, сондықтан əрбiр нақты жағдайда 
əскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшiн адамды жауаптылыққа тартқанда əскери 
қызметті өтеудің жалпы тəртібiне де, сондай-ақ жауынгерлік кезекшілікте, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік шекарасын күзету бойынша нарядта, қарауылда, 
тəуліктік нарядта, патрульдеуде, əскери жарғыларда жəне өзге де нормативтiк 
құқықтық актілерде көзделген қоғамдық тəртiптi қорғау мен қоғамдық қауіпсіздікті 
жəне бақылаушылық қызметті қамтамасыз ету бойынша қызметті өткеруге де қатысты 
бұзылған қағидалардың мазмұнын анықтау қажет.»;

«іс жүргізу» деген сөздер «процестік» деген сөздермен ауыстырылсын;
«12» деген цифрлар «13» деген цифрлармен ауыстырылсын;
7) 6-тармақта:
«370» деген цифрлар «440» деген цифрлармен ауыстырылсын;
бірінші абзацтағы «Əскери қылмысты» деген сөз «Əскери қылмыстық құқық 

бұзушылықты» деген сөздермен ауыстырылсын; 
8) 7-тармақта:
«370-бабы екiншi бөлiгiнiң а) тармағында» деген сөздер «440-бабының екінші 

бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«Қылмыстың» деген сөздер «Қылмыстық құқық бұзушылықтың» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«қылмыстық қимылдар» деген сөздер «осы əрекеттер» деген сөздермен ауыс-

тырылсын; 
 «370-бабы екiншi бөлiгінiң б) тармағы» деген сөздер «440-бабы үшінші бөлігінің 1) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
9) 8-тармақта:
«Əскери қылмыстарды» деген сөздер «Əскери қылмыстық құқық бұзушылықты» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«ұйымдасқан топтың» деген сөздер «қылмыстық топтың» деген сөздермен ауыс-

тырылсын;
10) 9-тармақта:
«369», «370» деген цифрлар тиісінше «439», «440» деген цифрлармен ауысты-

рылсын;
«оның қылмыстық iс-əрекетiне» деген сөздер «оның iс-əрекетiне» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
11) 10-тармақта:
«368-бабы екінші бөлiгiнiң б) тармағында» деген сөздер «438-бабы екінші бөлігінің 

2) тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«369-бабының екiншi бөлiгінің б) тармағында» деген сөздер «439-бабының екінші 

бөлігінің 2) тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«370-бабы екiнші бөлігінiң г) тармағында» деген сөздер «440-бабының үшінші 

бөлігінің 3) тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасының заңына» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 

1998 жылғы 30 желтоқсандағы №339 Заңына» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын: 
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» Қазақстан 

Республикасының 2013 жылғы 16 қаңтардағы №70-V Заңының 2-бабының 1) 
тармақшасына сай ҚК-нің 438-бабының екінші бөлігінің 2-тармағында, 440-бабының 
үшінші бөлігінің 3-тармағында жəне ҚК-нің 451-бабының екінші бөлігінің 1-тармағында 
көзделген қылмыстар құрамдарына қатысты арнайы құралдар деп Қарулы Күштерде, 
Қазақстан Республикасының басқа əскерлері мен əскери құралымдарында 
қаруландыруға қабылданған дене күшімен, жарақаттау арқылы, химиялық, электрлік, 
психологиялық, назарын басқа жаққа аудару жолымен немесе өзге де əсер ету-
ге арналған құралдарды, сондай-ақ Қазақстан Респубикасында пайдаланылатын, 
сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған құралдар мен құрылғыларды да түсіну керек.»;

12) 11-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚК-нiң 438-бабының үшiншi бөлiгінде, ҚК-нiң 439-бабының үшiншi бөлiгiнде, 

440-бабының төртіншi бөлігінде көрсетiлген адам өліміне алып келген салдарға абай-
сызда жəбірленушінің өліміне алып келген жəбiрленушiнiң денсаулығына қасақана 
ауыр зиян келтiру, адамды өзін-өзі өлтiруге дейiн жеткiзу жатады. Ауыр салдарлардың 
ұғымы ҚК-нің 3-бабының 4) тармағында берілген.»;

«96» деген цифрлар «99» деген цифрлармен ауыстырылсын;
төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Бастықтың немесе лауазымды адамның жəбірленушінің өмірі мен денсаулығы 

үшін ауыр салдарларға əкеп соққан билікті теріс пайдалануы (ҚК-нің 450-бабының 
екінші бөлігі), билікті асыра пайдалануы (ҚК-нің 451-бабының екінші бөлігі) осы қағида 
бойынша саралануға тиіс.»;

13) 12-тармақтағы «(ҚК-нiң 370-бабы), бастықтың, лауазымды адамның билікті 
теріс пайдалануы, асыра сілтеуі немесе əрекетсіздігі (ҚК-нiң 380-бабы),» деген 
сөздер «(ҚК-нің 440-бабы), биліктi теріс пайдалану (ҚК-нiң 450-бабы), билікті асыра 
пайда лану (ҚК-нiң 451-бабы) немесе биліктің əрекетсіздігі (ҚК-нiң 452-бабы)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

14) 13-тармақ алып тасталсын;
15) 14-тармақтағы «372» деген цифрлар «441» деген цифрлармен ауыстырылсын;
16) 15-тармақта:
«оны дəрежелеуге» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықты дəрежелеуге» 

деген сөздермен ауыстырылсын; 
«373» деген цифрлар «442» деген цифрлармен ауыстырылсын;
17) 16-тармақта:
 «ҚК-нің» деген сөздерден кейін «441-бабының екінші бөлігінде жəне» деген 

сөздермен толықтырылсын;
«373» деген цифрлар «442» деген цифрлармен ауыстырылсын;
 «Қарулы Күштер мен басқа» деген сөздер «Қарулы Күштерде, өзге де əскерлерде 

жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Əскери қызметшiнiң оған қызмет бойынша сеніп тапсырылған қаруды (атыс 

қаруының қанжар-пышағын, армия мен флоттың басқа да арнайы пышағын) алып 
бөлімді немесе қызмет орнын өз еркімен тастап кетуі, қашқындық жасауы ҚК-нің 
441-бабының екiншi бөлiгi бойынша не ҚК-нің 442-бабының екінші бөлігі бойынша 
саралауға жатады.»;

«қаруды алып қашқындық жасауда» деген сөздер «қаруды алып бөлімді өз еркімен 
тастап кеткенде, қашқындық жасағанда» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ҚК-нің» деген сөздерден кейін «441-бабының,» деген сөздермен толықтырылсын;
18) 17-тармақта:
«373-бабындағы ескертуде бекiтiлген» деген сөздер «441 жəне 442-баптарындағы 

ескертпелерде бекітілген» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Сот ауыр мəн-жайлардың тоғысуы салдарынан жазадан босатуды ҚК-нің 

76-бабының бірінші бөлігінің тəртібімен де жүргізеді, ауыр мəн-жайлардың тізбесі 
толық болып табылмайды.»;

мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
«Əскери қызметтi атқару үшiн абсолюттi кедергi болып табылмайтын, бiрақ əскери 

қызметшінің қызметте болуын айтарлықтай қиындататын тұрмыстық жағдайлар: 
қызметтестер тарапынан орын алған жарғыдан тыс əрекеттер, командирлер мен 
бастық тардың заңсыз əрекеттері, əскери қызметшiнiң өмiрi мен денсаулығына шынайы 
қатер төндiретiн немесе оның өміріне немесе денсаулығына шынайы қатер туғызатын, 
оның ар-намысы мен қадiр-қасиетiне немесе өзге де құқықтарына қол сұғатын əрекеттер 
(əрекетсiздiктер) басқа ауыр мəн-жайлар деп танылуы мүмкiн.»;

үшінші абзац төртінші абзац деп есептелсін;
«ҚК-нің 34 жəне ҚК-нiң 37-баптарына» деген сөздер «ҚК-нің 34 жəне 37-баптарына» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
19) 18-тармақта:
«374» деген цифрлар «443» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші жəне үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Əскери қызмет мiндеттерiн атқарудан жалтару немесе бас тарту қылмыстық 

құқық бұзушылықтардың шынайы жиынтығынан басқа жағдайларда ҚК-нiң 441 жəне 
442-баптары бойынша қосымша саралауды талап етпейдi. 

Əскери қызметшiнiң өзінің əдейi жалған құжат жасап əскери қызметтік мiндеттерiн 
орындаудан жалтаруы ҚК-нің 443 жəне 385-баптарының жиынтығы бойынша сара-
ланады.»;

20) 19-тармақтағы «12» деген цифрлар «13» деген цифрлармен ауыстырылсын;
21) 20-тармақта:
«ҚК-нің 378-бабының  бiрiншi бөлiгі немесе ҚК-нiң 379-бабының бiрiншi бөлiгі бой-

ынша» деген сөздер «ҚК-нің 447-бабының бiрiншi бөлiгі немесе 449-бабының бiрiншi 
бөлiгі бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ҚК-нің 96-бабы, ҚК-нің 368-370-баптары немесе ҚК-нiң 380-бабы бойынша» деген 
сөздер «ҚК-нің 99-бабы, 438, 439, 440-баптары немесе 450, 451-баптары бойынша» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

«ҚК-нiң 96-бабы немесе ҚК-нiң 103-бабы бойынша» деген сөздер «ҚК-нiң 99-бабы 
немесе 106-бабы бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;

22) мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:
«20-1. ҚК-нің 448-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы 

істерді қараған кезде соттар əкери наряд құрамында тұратын жəне лауазымдық 
нұсқаулықтармен немесе бұйрықтармен Мекеменің ішкі тəртібі қағидаларының талапта-
рын сотталған адамдардың орындауын қамтамасыз ету мақсатында қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемесіндегі сенім білдірілген учаскені (объектіні) тұрақты бақылау бойынша 
жүктелген міндеттерді білдіретін бақылау функцияларын жүзеге асыратын əскери 
қызметші бақылау қызметін атқару қағидаларын бұзу субъектісі болып табылатындығын 
ескергендері жөн болатыны соттарға түсіндірілсін.»;

23) 21-тармақтағы «ҚК-нiң 380 жəне ҚК-нің 381-баптарында» деген сөздер «ҚК-нің 
450, 451, 452 жəне 453-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 23-тармақтағы екінші, үшінші жəне төртінші абзацтар алып тасталсын; 
25) 24-тармақта:
«380» деген цифрлар «450» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші сөйлем алып тасталсын;
26) 25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Бастықтың немесе лауазымды адамның оған заңдар, жарғылар мен бұйрықтар 

арқылы берілген құқықтарды немесе қызметтік өкілеттіктерді көрінеу асыра пайда-
ланып, əрекет жасауын ҚК-нің 451-бабында көрсетілген билікті немесе қызметтік 
өкілеттіктерді асыра пайдалану деп түсінген жөн.»;

мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Биліктің əрекетсіздігі – бастықтың немесе əскери лауазымды адамның өздерінің 

қызмет жөніндегі міндеттерін қасақана орындамауы.»;
екінші жəне үшінші абзацтар үшінші жəне төртінші абзацтар болып есептелсін;
«380-бабының» деген сөздер «450, 451 жəне 452-баптарының» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
27) 26-тармақтағы «381» деген цифрлар «453» деген цифрлармен ауыстырылсын;
28) 27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. ҚК-нің 450, 451, 452, 453-баптарында көрсетілген едəуір зиян мен ауыр 

зардаптардың анықтамасы мен ұғымы ҚК-нің 3-бабының 4) жəне 14) тармақтарында 
берілген.

Əскери лауазымды адамдар ҚК-нің 450, 451, 452-баптарының бірінші бөлігінде 
көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағанда денсаулыққа жеңіл немесе 
ауырлығы орташа зиян келтірілген кезде ад  амның жеке басына қарсы қылмыстық 
құқық бұзушылықтар туралы баптар бойынша қосымша саралау талап етілмейді.»;

29) 28-тармақ алып тасталсын;
30) 29-тармақтағы «380-бабы бойынша» деген сөздер «450, 451-баптары бойынша» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
31) 30-тармақтағы «375-379-баптарының» деген сөздер «444, 445, 446, 447, 448 

жəне 449-баптарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
32) 31-тармақта:
«387-389-баптары бойынша» деген сөздер «459, 460, 461-баптары бойынша» де-

ген сөздермен ауыстырылсын;
 «ҚР Қорғаныс жəне Қарулы Күштерi туралы» Қазақстан Республикасы заңында» 

деген сөздер «Қазақстан Республикасының қорғанысы жəне Қарулы Күштері тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 7 қаңтардағы №29 Заңында» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

 «ҚК-нің 187 жəне ҚК-нiң 188-баптары бойынша» деген сөздер «ҚК-нің 202 немесе 
204-баптары бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;

33) мынадай мазмұндағы 31-1-тармақпен толықтырылсын:
«31-1. Көлік құралдарын əскери, арнайы не көлік машиналарына жатқызған кезде 

соттар ҚК-нің 463 жəне 466-баптарының диспозицияларын жəне Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы Күштерінің автомобиль техникасын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты 
негізге алғандары жөн.»;

34) 32-тармақтағы «380-бабымен» деген сөздер «450, 451, 452 жəне 453-бапта-
рында» деген сөздермен ауыстырылсын;

35) 33-тармақтағы «қылмыс жасағанда», «қылмыс жасауын», «қылмыс жасауынан» 
деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық жасағанда», «қылмыстық құқық 
бұзушылық жасауын», «қылмыстық құқық бұзушылық жасауынан» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

36) 34-тармақтағы «67» деген цифрлар «68» деген цифрлармен ауыстырылсын;
37) 35-тармақ алып тасталсын;
11. «Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға түзеу мекемелерiнiң 

түрлерiн тағайындау жөнiндегi сот практикасы туралы» 2006 жылғы 23 
маусымдағы №7 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 21 сəуірдегі 
№1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) тақырыбындағы «түзеу мекемелерінің» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемелерінің» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) кіріспедегі «Түзеу мекемелерінің» деген сөздер «Қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемелерінің» деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) 1-тармақта: 
«48», «79» деген цифрлар тиісінше «46», «81» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«əрі қарай - ҚЕ» деген сөздер «бұдан əрі - ҚК» деген сөздермен ауыстырылсын;
«Түзеу мекемесінің түрін», «түзеу мекемесінің түрін» деген сөздер тиісінше «Қыл-

мыстық-атқару жүйесі мекемесінің түрін», «қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің түрін» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

«түзеу колониясының түрін» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің 
түрін» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші абзацтағы екінші сөйлем жəне үшінші абзац алып тасталсын; 
4) 2-тармақта:
«ҚК-нiң 48-бабының бесiншi бөлiгiнiң а) тармағына» деген сөздер «ҚК-нiң 

46-бабының бесiншi бөлiгiнiң 1) тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
«айыруға сотталған» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ бір жылға дейінгі мерзімге 

бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындалатын қасақана қылмыс жасағаны 
үшін алғаш рет сотталған» деген сөздермен толықтырылсын;

 «колония-қоныстарға» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі ба-
рынша төмен мекемелеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 3-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қасақана қылмыстар жасағаны үшін бір жылдан жоғары мерзімге алғаш рет бас 

бостандығынан айыруға сотталған əйелдерге, қылмыстың санатына не бұрын жасалған 
қылмысттар үшін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуіне қарамастан, 
сондай-ақ қылмысттар қайталанған кезде жазаны қауіпсіздігі орташа қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемелерінде өтеу тағайындалады.»; 

«аса қауіпті қайталануы» деген сөздер «қауіпті қайталануы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«қатаң режимдегі түзеу колониясында» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің 
қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 4-тармақта:
«48-бабының бесiншi бөлiгiнiң в) тармағына» деген сөздер «46-бабының бесiншi 

бөлiгiнiң 3) тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«қатаң режимдегi түзеу колониясында» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің 

қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацтың сызықша белгісімен белгіленуі алып тасталсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«қылмыстардың қайталануы болған кезде не қайталануы болмаған кезде, егер 

сотталған бұрын бас бостандығынан айыруды өтесе, тағайындалады.»;
төртінші абзац алып тасталсын;
7) 5-тармақтағы «қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
8) 6-тармақта:
«түзеу колониясында, түрмеде» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің 

мекемелерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
«түзеу колониясына» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелеріне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
абзацтардың «а)», «б)», «в)», «г)», «д)» деген əріптермен белгіленуі алып тасталсын;
«72» деген цифрлар «74» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«түзеу мекемесінде ұсталған адамдар» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің 

мекемелерінде ұсталған адамдар бұрын бас бостандығынан айыру түріндегі жаза 
өтеген адамдар деп танылады» деген сөздермен ауыстырылсын;

сегізінші абзац алып тасталсын;
9) 8-тармақта:
«(түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу, қоғамдық жұмыстар)» деген сөздер 

«(айыппұл, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу)» деген сөздермен ауысты-
рылсын. 

«ҚК-нiң 42-бабының екiншi бөлігінде 43-бабының төртiншi бөлігінде жəне 
45-бабының екiншi бөлiгiнде» деген сөздер «ҚК-нің 41, 42, 44-баптарының үшiншi 
бөлігінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

абзацтардың «а)», «б)», «в)», «г)», «д)», «е)» деген əріптермен белгіленуі алып 
тасталсын;

үшінші абзац алып тасталсын;
«қадағалау тəртібімен» деген сөздер «кассациялық тəртіппен» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«72», «73», «74», «75», «76» деген цифрлар тиісінше «74», «75», «76», «77», «78» 

деген цифрлармен ауыстырылсын;
«төтенше мəн-жайлардың» деген сөздер «ауыр мəн-жайлардың болуының» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
«үкімін орындаудың ескіру мерзімінің өтуіне» деген сөздер «үкімінің ескіру мерзімінің 

өтуіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
«түзеу мекемелерінде» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде» 

деген сөздермен ауыстырылсын; 
«қылмыстары» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтары» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«жазасын өтеген адамдар» деген сөздерден кейін «бұрын бас бостандығынан айыру 

түріндегі жаза өтеген адамдар деп танылмайды» деген сөздермен толықтырылсын;
тоғызыншы абзац алып тасталсын;
10) 9-тармақта: 
«аса» деген сөз алып тасталсын;
«сотталған» деген сөзден кейін «, сондай-ақ өмір бойы бас бостандығынан айыруға 

сотталған» деген сөздермен толықтырылсын;
«ерекше режимдегi түзеу колониясында» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің 

төтенше қауіпсіз мекемелерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
11)10-тармақта: 
«аса қауiптi қайталануы жағдайында» деген сөздер «қауіпті қайталануы кезінде» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«ҚК-нiң 48-бабының алтыншы бөлiгiне сəйкес жаза мерзiмiнiң бiр бөлiгiн түрмеде 

өтеу» деген сөздер «ҚК-нің 46-бабының алтыншы бөлігіне сəйкес жаза мерзімінің 
бір бөлігін, бірақ бес жылдан артық емес қылмыстық-атқару жүйесінің толық қауіпсіз 
мекемелерінде өтеу» деген сөздермен ауыстырылсын;

«түрмеде» деген сөз «қылмыстық-атқару жүйесінің толық қауіпсіз мекемелерінде» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

«қандай режимдегі колонияда» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің қандай 
мекемелерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 11-тармақта:
«13», «77», «76» деген цифрлар тиісінше «14», «79», «78» деген цифрлармен 

ауыстырылсын; 
«қатаң жəне ерекше режимдегi түзеу колониясын» деген сөздер «қылмыстық-атқару 

жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары жəне төтенше мекемесін» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Егер адам бұрын кəмелетке толмаған жасында бас бостандығынан айыру түрінде 

жазасын өтесе жəне кəмелетке толған жасында бас бостандығынан айыруға сотталса, 
онда бас бостандығын қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемесінде 
өтеу тағайындалады.»; 

екінші абзац үшінші абзац болып есептелсін; 
«түзеу колониясының» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
13) 12-тармақта:
бірінші абзац алып тасталсын; 
«түзеу колониясының түрін» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесі мекемесін» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
14) 13-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Бас бостандығынан айыруға сотталған кəмелетке толмаған адамға сот кəмелетке 

толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа 
мекемесінде жазасын өтеуді тағайындайды. Кəмелетке толған кезде сотталған адам-
дар, олардың келісімімен, олар жиырма бір жасқа толғанға дейін мекемеде қалдырылуы 
мүмкін. Он сегіз жасқа толған сотталған адамдарды жоғарыда көрсетілген мекемеде 
қалдыру туралы шешімді сот мекеме бастығының ұсынуы негізінде қабылдайды.»; 

«Қылмысты» деген сөз «Қылмыстық құқық бұзушылықты» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

«түзеу колониясының түрi ҚК-нiң 48-бабына сəйкес» деген сөздер «қылмыстық-
атқару жүйесі мекемесінің түрі ҚК-нің 46-бабына сəйкес» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

15) 14-тармақта:
«қылмыстардың», «қылмыс» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың», «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауыстырылсын;
«колонияның режим түрін» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің 

түрін» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«колония-қоныста» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі ең төмен 

мекемесінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
16) 15-тармақта:
«сынақ мерзімі ішінде» деген сөздер «пробациялық бақылау кезеңінде» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«түзеу мекемесінің түрі» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің түрі» 

деген сөздермен ауыстырылсын; 
«48» деген цифрлар «46» деген цифрлармен ауыстырылсын;
17) 16, 17 жəне 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің түрін өзгертуді Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан əрі – ҚПК) 476-бабының 4) тармағына, 477, 
478-баптарына сəйкес үкімді орындау тəртібімен аудандық жəне оған теңестірілген сот 
үкімді орындау жері бойынша, ал ол болмаған кезде – жоғары тұрған сот Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің (бұдан əрі – ҚАК) 96-бабының негізінде 
сотталғанның өтінішхаты бойынша не мекеменің ұсынуы бойынша жүргізеді.

17. ҚАК-тің 96-бабына сəйкес мінез-құлқының екінші немесе үшінші оң дəрежесіндегі 
сотталған адамдарды жазасын əрі қарай өтеу үшін қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемесінің бір түрінен ұстау режимінің одан əрі жеңілірек түрін көздейтін басқа 
түріне ауыстыру туралы мəселені шешкен кезде сотталған адамның режимнің одан 
əрі жеңілірек қылмыстық-атқару жүйесінің мекемесінде болуы мерзімін емес, сот үкімі 
бойынша тағайындалған жазаның жалпы мерзімін негізге алған жөн.

Соттар тағайындалған жазаның жеңілдігі, сотталған адамның қылмыстық-атқару 
жүйесінің осы мекемесінде аз ғана уақыт болуы, сотталған адамның кінəсін мойын-
дамауы, бұрын сотталғандығы, ауыр жəне аса ауыр қылмыстық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін жазасын өтегені жəне т.б. сияқты заңда көзделмеген негіздер бойынша 
қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің одан əрі жеңіл түріне сотталған адамды ауы-
стырудан бас тартуға құқылы емес.

18. Істерді апелляциялық, кассациялық тəртіппен қараған кезде соттар бас 
бостандығынан айыруға сотталған адамдарға қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің 
түрін айқындаудың дұрыстығын тексерулері керек.

Бірінші сатыдағы сот қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің заңда көзделгенге 
қарағанда неғұрлым қатаң түрін негізсіз тағайындаған не үкімнің қарар бөлігінде 
қылмыстық-атқару жүйесі мекемесін тағайындау туралы нұсқау болмаған кезде 
жоғары тұрған сот сотталған адамға қылмыстық-атқару жүйесі мекемесін заңға сəйкес 
тағайындауға тиіс.

Сотталған адамға қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің жеңіл түрі дұрыс 
тағайындалмаған жағдайда апелляциялық сатыдағы сот істі ҚПК-нің 433, 442-бапта-
рына сəйкес жаңадан қарауға жібермей, сотталған адамға қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемесінің заңда көзделгеннен неғұрлым жеңіл түрін тағайындаудың күшін жоюға 
жəне егер осы негіз бойынша прокурор өтінішхат келтірген немесе жəбірленуші, жеке 
айыптаушы, олардың өкілдері шағым берген жағдайда ғана ҚК-ға сəйкес қылмыстық-
атқару жүйесі мекемесін тағайындауға құқылы.

ҚПК-нің 494-бабының тоғызыншы бөлігіне сəйкес кассациялық сатыдағы сот 
прокурордың наразылығы немесе жəбірленушінің, жеке айыптаушының неме-
се олардың өкілдерінің шағымы бойынша, егер үкім заңды күшіне енгеннен кейін 
сотталған адамның жағдайының нашарлауына мүмкіндік беретін жылдық мерзім өтіп 
кетпесе, үкімдегі қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің заңда көзделгенге қарағанда 
неғұрлым жеңіл түрін негізсіз тағайындаудың күшін жоюға жəне қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемесін ҚК-ға сəйкес тағайындауға құқылы.»; 

12. «Жеке айыптау істері бойынша сот тəжірибесі туралы» 2006 жылғы 25 
желтоқсандағы №13 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2013 жылғы 4 
сəуірдегі №2 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) тақырыбындағы «Жеке айыптау», «тəжірибесі» деген сөздер тиісінше «Жекеше 
айыптау», «практикасы» деген сөзбен ауыстырылсын;

2) кіреспедегі тақырыбындағы «Жеке айыптау», «тəжірибесінде» деген сөздер 
тиісінше «Жекеше айыптау», «практикасында» деген сөзбен ауыстырылсын;

3) бүкіл мəтін бойынша:
«Жеке айыптау», «жеке айыптау», «жеке айыптаушымен», «жеке айыптаушы», 

«жеке айыптаушының», «жеке айыптаушыларға», «Жеке айыптаушыға» деген сөздер 
тиісінше «Жекеше айыптау», «жекеше айыптау», «жекеше айыптаушымен», «жеке-
ше айыптаушы», «жекеше айыптаушының», «жекеше айыптаушыларға», «Жекеше 
айыптаушыға» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ҚІЖК» деген сөз «ҚПК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) 2-тармақта: 
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан əрі - ҚІЖК) деген 

сөздер «Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан əрі - ҚПК)» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

«Жеке айыптау ісін» деген сөздер «Жекеше айыптауды» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

«75», «80», «53» деген цифрлар тиісінше «71», «76», «57» деген цифрлармен 
ауыстырылсын;

«ҚІЖК 33-бабының екінші бөлігіне» деген сөздер «ҚПК-нің 32-бабының төртінші 
бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

«жеке айыптау істері» деген сөздер «жекеше айыптау» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

5) 3-тармақтағы «қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) 4-тармақта:
«жеке айыптау қылмыстық ісін» деген сөздер «жекеше айыптауды» деген сөздермен 

ауыстырылсын; 
 «391» деген цифрлар «409» деген цифрлармен ауыстырылсын;
7) 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарламалар сотқа дейінгі 

тергеп-тексеру органдарына келіп түскен кезде Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің 
бірыңғай тізілімінде тіркелуге жатады жəне олар бойынша кезек күттірмейтін тергеу 
əрекеттері үш күн ішінде жүргізілуі тиіс. 

Хабарламада жеке тəртіппен қудаланатын қылмыстық құқық бұзушылық 

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 
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жасағаны үшін жауаптылық туралы мəселенің қойылғаны туралы факт анықталған 
жəне бұл ретте жəбірленушінің өзінің шағымы болмаған кезде, осы хабарлама 
бойынша іс жүргізу ҚПК-нің 35-бабы бірінші бөлігінің 5) тармағында көзделген негіз 
бойынша тоқтатылуға жатады. Мұндай жағдайларда қылмыстық істі тоқтату туралы 
қаулыда істің əрекет фактісі бойынша емес, жекеше айыптау жөнінде жəбірленуші 
шағымының болмауына орай тоқтатылғаны міндетті түрде көрсетілуі тиіс, бұл 
жəбірленушіге (жекеше айыптаушыға) заңда көзделген тəртіппен жекеше шағым 
беруіне кедергі келтірмейді. 

Егер жекеше айыптау ісі бойынша шағымды жəбірленушінің өзі берсе, онда ол кезек 
күттірмейтін тергеу əрекеттерінің материалдарымен бірге ҚПК-нің 179-бабының бесінші 
бөлігіне сəйкес аудандық жəне оған теңестірілген сотқа істің аумақтық соттылығы бой-
ынша жіберіледі, бұл туралы арыз беруші хабардар етіледі. 

Егер өтініште жекеше айыптауды құқық бұзумен қатар жекеше-жариялы немесе 
жариялы тəртіппен қудаланатын басқа да құқық бұзушылықтардың орын алғаны 
көрсетілсе, онда сотқа дейінгі іс жүргізу органы құқық бұзушылықтың осы құрамдары 
бойынша шешім қабылдауға тиіс.»; 

8) 7-тармақта: 
«Анықтау, тергеу органдарынан, прокуратурадан» деген сөздер «Қылмыстық 

қудалау органдарынан» деген сөздермен ауыстырылсын;
«390» деген цифрлар «408» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«судьямен оны заң талаптарына сəйкестендіруге қажетті мерзім беріледі» деген 

сөздер «судья ҚПК-нің 409-бабының бірінші бөлігіне сəйкес қаулы шығарады, онда 
шағым авторына оны көрсетілген талаптарға сəйкес келтіруді ұсынады жəне ол үшін 
мерзім белгілейді» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші абзацтармен толықтырылсын: 
«ҚПК-нің 409-бабының екінші бөлігінде көрсетілген мерзімді есептеу ҚПК-нің 

408-бабының екінші бөлігінің талаптарына сəйкес келетін шағым келіп түскен күннен 
бастап жүзеге асырылады. Сот шағымды заңда көзделген талаптарға сəйкес келтіру 
үшін берген оны адамға жіберген жағдайда, ҚПК-нің 409-бабының екінші бөлігінде 
белгіленген мерзімді осы шағым тиісті түрде келіп түскен күннен бастап есептеу керек.

Егер шағымның мазмұнынан жекеше-жариялы немесе жариялы тəртіппен 
қудаланатын қылмыстық құқық бұзушылықтың бар екені анық байқалса, судья 
шағымды ҚПК-нің 409-бабына сəйкес өзінің іс жүргізуіне қабылдамай тергелуі бой-
ынша жіберуге міндетті.»; 

9) 9-тармақта:
«394», «302», «390» деген цифрлар тиісінше «412»,«322», «408» деген цифрлар-

мен ауыстырылсын;
«393-бабы бесінші бөлігінің» деген сөздер «411-бабы төртінші бөлігінің» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
10) 10-тармақта: 
«қамауға алу» деген сөздер «қамауда ұстау» деген сөздермен ауыстырылсын;
«150» деген цифрлар «147» деген цифрлармен ауыстырылсын;
11) 11-тармақта:
«жеке айыптаушымен шағым келтірілген тұлға қарсы шағым берсе» деген сөздер 

«тұлғаның қарсы шағымы келіп түссе, оған жекеше айыптаушы немесе оның өкілі 
шағым берген кезде» деген сөздермен ауыстырылсын;

«390» деген цифрлар «408» деген цифрлармен ауыстырылсын; 
«393-бабының төртінші бөлігі» деген сөздер «411-бабының үшінші бөлігі» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
12) 12-тармақта:
«393-бабы төртінші бөлігінің» деген сөздер «411-бабы үшінші бөлігінің» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«үш тəулікке» деген сөздер «үш тəуліктен аспайтын мерзімге» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
13) 13-тармақта:
«391», «71» деген цифрлар тиісінше «409», «67» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші абзац мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Сотқа жекеше айыптаушының, азаматтық талап қоюшының жəне мемлекеттік 

айыптаушының өкілі қатысқан кезде, ҚПК-нің 67-бабы бірінші бөлігінің 8), 9) 
тармақтарына сəйкес жарыспалылық қағидатын іске асыру мақсатында сотталушы 
қорғаушысының қатысуы міндетті.»;

14) 14-тармақта:
«393-бабының жетінші бөлігіне» деген сөздер «411-бабының алтыншы бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«жеке айыптаушы» деген сөздер «жекеше айыптаушы немесе оның өкілі» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
 «келмеген жағдайда,» деген сөздерден кейін «егер айыптаушы істі қарау кезінде 

жекеше өзі қатыспаса,» деген сөздермен толықтырылсын;
«жеке айыптау ісі» деген сөздер «жекеше айыптау ісі ҚПК-нің 35-бабы бірінші 

бөлігінің 2) тармағында көзделген негіз бойынша, яғни əрекетте қылмыстық құқық 
бұзушылық құрамының болмауына байланысты» деген сөздермен ауыстырылсын;

 «208-бабының бесінші бөлігінде» деген сөздер «157-бабының екінші бөлігінде» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

екінші абзац мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Іс жүргізу осы себептердің дəлелді емес екендігін сенімді куəландыратын деректер 

болған кезде ғана қысқартылуы мүмкін.»;
15) 15-тармақта:
«315-бабы екінші бөлігінің 2-тармағына» деген сөздер «335-бабы екінші бөлігінің 

2) тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
«315-бабы екінші бөлігінің 1-тармағына» деген сөздер «335-бабы екінші бөлігінің 

1) тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
«393-бабының жетінші бөлігіне» деген сөздер «411-бабының алтыншы бөлігіне» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын: 
«Сотталушының орнына оның өкілі қатысқан жағдайда сотталушының болмауына 

байланысты соңғы сөз берілмейді.»;
16) 16-тармақтағы «жеке айыптау ісі қозғалғаннан» деген сөздер «жекеше айыптау 

қозғалғаннан» деген сөздермен ауыстырылсын;
17) 17-тармақта:
«айыптаушының» деген сөздер «жекеше айыптаушының немесе оның өкілінің» 

деген сөздермен толықтырылсын;
«394-бабы бірінші бөлігінің 3-тармағына» деген сөздер «412-бабы бірінші бөлігінің 

3) тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«шешу үшін істі» деген сөздерден кейін «тиісті» деген сөзбен толықтырылсын; 
«анықтау немесе алдын ала тергеу» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеру» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«37», «45» деген цифрлар тиісінше «35», «47» деген цифрлармен ауыстырылсын;
18) 18-тармақта:
«айыпталушының» деген сөзден кейін «, сотталушының» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«қылмыстың», «қылмыстардан» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзу-

шылықтың», «қылмыстық құқық бұзушылықтардан» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші жəне бесінші абзацтармен толықтырылсын:
«Жекеше айыптаушы өзі берген айыптауды өзгерту туралы арызды берген 

кезде оны сот, егер жаңа айыптау жекеше айыптау тəртібімен қаралуға тиіс бол-
са, сотталушының жағдайын нашарлатпаса жəне оның қорғалу құқығын бұзбаса, 
қабылдануы мүмкін. 

Жекеше айыптаушы бас тартудың уəждерін келтірмей айыптаудан бас тартуға 
құқылы (ҚПК-нің 411-бабының бесінші бөлігі). Сот отырысында айыптаудан басты 
сот талқылауының хаттамасына енгізіп, жазбаша не ауызша нысанда бас тартуға 
жол беріледі. 

Егер сот басты сот талқылауында істі қарап, кеңесу бөлмесінде жарыссөздер 
өткізгеннен жəне соңғы сөзді тыңдағаннан кейін əрекетте қылмыстық құқық бұзушылық 
құрамы болмады деген қорытындыға келсе, істі тоқтату туралы қаулыны емес, ақтау 
үкімін шығарады.»; 

19) 20-тармақтағы «392» деген цифрлар «410» деген цифрлармен ауыстырылсын; 
20) 21-тармақтағы «қылмыстардың» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтардың» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
13. «Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды саралау 

туралы» 2007 жылғы 11 мамырдағы №1 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
2011 жылғы 21 сəуірдегі №1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен жəне 
толықтырулармен):

1) тақырыбындағы жəне кіріспедегі «қылмыстарды» деген сөз «қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) бүкіл мəтін бойынша:
«ҚК», «ҚІЖК» деген сөздер «ҚК-нің», «ҚПК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыстарды», «қылмыстардың», «қылмыстардан», «қылмыстар», 

«қылмыстың» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтарды», «қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың», «қылмыстық құқық бұзушылықтардан», «қылмыстық құқық 
бұзушылықтар», «қылмыстық құқық бұзушылықтың» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 1-тармақта: 
«Жеке адамға» деген сөздер «Өмір мен денсаулыққа» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
 «қылмыс» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауы-

стырылсын; 
«айыптау қорытындысында» деген сөздер «айыптау актісінде» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
«жол берілетін» деген сөздерден кейін «, қатысты жəне» деген сөздермен 

толықтырылсын;
4) 2-тармақта:
«Қылмысты», «қылмыс» деген сөздер тиісінше «Қылмыстық құқық бұзушылықты», 

«қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауыстырылсын;
«ұйымдасқан» деген сөз «қылмыстық» деген сөзбен ауыстырылсын;
5) 3-тармақта:
«қылмыс» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауы-

стырылсын;
«ҚК» деген сөздер «ҚК-де» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 4-тармақта:
«қылмыс», «қылмысты» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық», 

«қылмыстық құқық бұзушылықты» деген сөздермен ауыстырылсын;
«96» деген цифрлар «99» деген цифрлармен ауыстырылсын;
7) 5-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің а) тармағы», «96-бабы екінші бөлігінің а) тармақшасы» 

деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 1) тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«96», «97», «98», «99», «100» деген цифрлар тиісінше «99», «100», «101», «102», 

«103» деген цифрлармен ауыстырылсын; 
«аяқталған қылмыс», «əрбір қылмыс» деген сөздер тиісінше «аяқталған қылмыстық 

құқық бұзушылық», «əрбір қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

8) 6-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің б) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 2) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«96-бабы екінші бөлігінің б) тармағында» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 2) 

тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
 «24» деген цифрлар «11» деген цифрлармен ауыстырылсын;
9) 7-тармақтағы «96-бабы екінші бөлігінің в) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші 

бөлігінің 3) тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 8-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің в) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 3) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«96», «234» деген цифрлар тиісінше «99», «261» деген цифрлармен ауыстырылсын;
11) 9-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің г) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 4) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«96» деген цифрлар «99» деген цифрлармен ауыстырылсын;
12) 10-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің д) тармағы», «96-бабы екінші бөлігінің ж) тармағы» де-

ген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 5) тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«24», «275» деген цифрлар тиісінше «11», «314» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«қылмысты», «қылмыс» деген сөз тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық», 

«қылмыстық құқық бұзушылықты» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 11, 12, 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Адамды өлтіру ҚК-нің 99-бабы екінші бөлігінің 6) тармағы бойынша басқа 

адамдардың өмірі үшін қауіпті тəсілмен жасалды деп саралау үшін кінəлі адамның ол 
белгілі бір адамды (адамдарды) өлтіру ниетін жүзеге асыра отырып, адамдар жиналған 
орында жарылыс жасау, өрт қою, оқ ату жəне т.б. арқылы басқа адамдардың өмірі мен 
денсаулығы үшін нақты қауіп төндіретін тəсілді қолданғанын білгенін анықтау қажет. 
Бұл ретте адам өлтіруді осылай саралау үшін адам өлтірудің таңдалған тəсілі кінəлі 
адамның ниетінде басқа адамдарды өлтіру болмаса да, олардың өмірі үшін нақты 
қауіп төндіргені жеткілікті жəне осындай тəсілмен адам өлтіру кезінде қауіп төнген 
адамдардың өліміне алып келгені немесе денсаулықтарына зиян келтіргені жəне 
олардың саны маңызды емес.

Егер басқа адамдардың өмірі үшін қауіпті тəсілмен адам өлтіру кезінде екі жəне 
одан да көп адамның өліміне алып келген болса, жауаптылық ҚК-нің 99-бабы екінші 
бөлігінің 1) жəне 6) тармақтары бойынша туындайды. Бір адамның өліміне алып келген 
жəне басқа адамдардың денсаулығына зиян келтірілген жағдайда, жасалған əрекет ҚК-
нің 99-бабы екінші бөлігінің 6) тармағы жəне денсаулыққа қасақана зиян келтіру үшін 
жауаптылықты көздейтін ҚК-нің тиісті баптары бойынша сараланады.

12. ҚК-нің 99-бабы екінші бөлігінің 7) тармағы бойынша екі жəне одан да көп 
орындаушылар, сондай-ақ орындаушының жəне қылмыстық құқық бұзушылықтың 
өзге де қатысушыларының алдын ала сөз байласуы бойынша жасалған кісі өлтіру 
саралауға жатады. 

Егер алдын ала сөз байласпаған қылмыстық құқық бұзушылықтың екі жəне одан 
да көп орындаушыларының бірлескен əрекеттерімен адам өлтірілген болса, онда оны 
бір топ адам жасаған деп тану қажет.

Егер адамдар бірлесіп қылмыстық құқық бұзушылық жасау туралы алдын ала сөз 
байласса, одан кейін олардың əрқайсысы оны жүзеге асыруға қатысса, онда олардың 
бəрі бірдей қоса орындаушылар болған-болмағанына немесе олардың кейбіреулерінің 
қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қатысуы өзгеше нысанда (ұйымдастырушылар, 
айдап салушылар, көмектесушілер) болғанына қарамастан, кісі өлтіруді адамдар тобы 
алдын ала сөз байласу бойынша жасаған деп таныған жөн.

13. Бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау үшін алдын ала 
біріккен тұрақты адамдар тобы жасаған адам өлтіруді қылмыстық топ жасаған деп 
таныған жөн. Бұл ретте қылмыстық топтың ұйымдастырушысы əрі басшысы қылмыстық 
топты құрғаны жəне оған басшылық еткені үшін, ал қатысушылар – қылмыстық топтың 
нысанына байланысты ҚК-нің 257, 262, 263, 264, 265, 267, 268-баптарының тиісті 
бөліктері бойынша қылмыстық топқа қатысқаны үшін де, сол сияқты жасалуына олардың 
əрқайсысы тікелей қатысқан, ҚК-нің 99-бабы екінші бөлігінің 15) тармағы бойынша 
адам өлтіру үшін де жауаптылыққа жатады. Бұл ретте, егер қылмыстық топтың басқа 
қатысушыларының адам өлтіруі олардың ниетімен болған жағдайда да қылмыстық 
топтың ұйымдастырушысы əрі басшысы қылмыстық заңның жоғарыда көрсетілген 
баптарының жиынтығы бойынша жауаптылыққа тартылуға жатады.»; 

14) 14-тармақта:
«қылмыс» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтар»м деген сөздермен 

ауыстырылсын;
 «96-бабы екінші бөлігінің з) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 8) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«179», «181», «96» деген цифрлар тиісінше «192», «194», «99» деген цифрлар-

мен ауыстырылсын;

алтыншы абзац алып тасталсын;
«96-бабы екінші бөлігінің к) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 10) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 15-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің и) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 9) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«257» деген цифрлар «293» деген цифрлармен ауыстырылсын;
16) 16-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің к) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 10) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыс», «қылмысты» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылықтар», 

«қылмыстық құқық бұзушылықтар» деген сөздермен ауыстырылсын;
 «96-бабы екінші бөлігінің б), з), и), л), м) тармақтары» деген сөздер «99-бабы екінші 

бөлігінің 2), 8), 9), 11), 12) тармақтары» деген сөздермен ауыстырылсын;
17) 17-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің к) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 10) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«96» деген цифрлар «99» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«Денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлығы Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген сот-медициналық сараптама жүргізуді 
ұйымдастыру ережелеріне» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Əділет министрінің 
2017 жылғы 27 сəуірдегі №484 бұйрығымен бекітілген Сот сараптамасы органдарын-
да сот сараптамаларын жəне зерттеулерін ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларына 
(бұдан əрі – Сот сараптамаларын жəне зерттеулерін ұйымдастыру жəне жүргізу қағида-
лары)» деген сөздермен ауыстырылсын;

18) 18-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің л) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 11) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыс», «қылмысты» деген сөздер тиісінше «қылмыстық құқық бұзушылық», 

«қылмыстық құқық бұзушылықты» деген сөздермен ауыстырылсын;
19) 19-тармақта:
«103», «113» деген цифрлар тиісінше «106», «116» деген цифрлармен ауысты-

рылсын;
«96-бабы екінші бөлігінің м) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 12) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзац мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын: 
«Адамның кез келген ағзалары мен тіні, оның ішінде трансплантациялау объектілері 

болып табылмайтын ағзалары мен тіні осы құқық бұзушылықтың нысанасы болуы 
мүмкін.»;

екінші жəне үшінші сөйлемдер үшінші жəне төртінші сөйлемдер болып есептелсін;
20) 20-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің н) тармағында» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 

13) тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«96-бабы екінші бөлігінің н) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 13) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«96», «97-100» деген цифрлар тиісінше «99», «100, 101, 102, 103» деген циф-

рлармен ауыстырылсын;
«11-бабының бесінші тармағының» деген сөздер «12-бабының төртінші 

тармағының» деген сөздермен ауыстырылсын;
«96-бабы екінші бөлігінің а) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 1) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберместен» деген сөздер алып тасталсын;
«96-бабы екінші бөлігінің «а» тармағынан н) тармағына» деген сөздер «99-бабы 

екінші бөлігінің 1) тармағынан 13) тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
21) 20-1-тармақта:
«96-бабы екінші бөлігінің о) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 14) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыс» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауы-

стырылсын;
«5» деген цифр «6» деген цифрмен ауыстырылсын;
22) 21-тармақтағы «96-бабы екінші бөлігінің б), з), и), к), л), м) тармақтарында» 

деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 2), 8), 9), 10), 11), 12) тармақтарында» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

23) 22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. ҚК-нің 255-бабының төртінші бөлігінде көзделген əрекеттер қылмыстық заңның 

осы нормасымен толық қамтылады. Бұл ретте осы əрекеттер адамның жеке басына 
қарсы қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылықты көздейтін баптар бойынша 
қосымша саралауды қажет етпейді.»;

24) 23-тармақта:
«алдын ала» деген сөздер «сотқа дейінгі» деген сөздермен ауыстырылсын;
«340», «96» деген цифрлар тиісінше «408», «99» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«96-бабы екінші бөлігінің б) тармағы» деген сөздер «99-бабы екінші бөлігінің 2) 

тармағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
25) 24-тармақта:
«түзеу мекемелерінің» деген сөздер «қылмыстық-түзеу жүйесі мекемесінің» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
 «қамауға алынған» деген сөздер «күзетпен қамауда ұсталатын» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
 «96» деген цифрлар «99» деген цифрлармен ауыстырылсын;
26) 25-тармақтағы «97», «96» деген цифрлар тиісінше «100», «99» деген циф-

рлармен ауыстырылсын;
27) 26-тармақта:
«98», «108», «96», «103» деген цифрлар тиісінше «101», «111», «99», «106» деген 

цифрлармен ауыстырылсын; 
«баптардың» деген сөз «баптарының» деген сөзбен ауыстырылсын; 
28) 27-тармақта:
«96», «101» деген цифрлар тиісінше «99», «104» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«қылмыс» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауы-

стырылсын;
29) 28-тармақта:
«141-1», «96» деген цифрлар тиісінше «146», «99» деген цифрлармен ауысты-

рылсын;
«101, 103, 104-баптары» деген сөздер «104, 106, 107-баптары» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
30) 29-тармақта:
«102», «96» деген цифрлар тиісінше «105», «99» деген цифрлармен ауыстырылсын;
бірінші абзац мынадай мазмұндағы үшінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Егер жоғарыда көрсетілген əрекеттердің кəмелетке толмаған адамға қатысты 

жасалғаны анықталса, əрекет ҚК-нің 105-бабының үшінші бөлігі бойынша саралануға 
жатады.»;

31) 30-тармақта:
«Қылмыстың», «қылмыс» деген сөздер тиісінше «Қылмыстық құқық бұзушылықтың», 

«қылмыстық құқық бұзушылық» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«96», «103», «97-100» деген цифрлар тиісінше «99», «106», «100,101,102,103» 

деген цифрлармен ауыстырылсын;
32) 31-тармақта:
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрінің бұйрығымен бекітілген 

Сот-медициналық сараптама жүргізуді ұйымдастыру ережелеріне» деген сөздер «Сот 
сараптамаларын жəне зерттеулерін ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларына» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«241», «103», «96» деген цифрлар тиісінше «271», «106», «99» деген цифрлар-
мен ауыстырылсын;

33) 32-тармақтағы «қылмыс» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылық» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

14. «Зорлау жəне өзге де нəпсіқұмарлық сипаттағы күш қолдану əрекеттерімен 
байланысты қылмыстарды саралаудың кейбір мəселелері туралы» 2007 жылғы 
11 мамырдағы №4 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 21 
сəуірдегі №1, 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №4 нормативтік қаулыларымен енгізілген 
өзгерістермен жəне толықтырулармен):

1) бүкіл мəтін бойынша «ҚК» деген сөз «ҚК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 3-тармақтағы «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 

жылғы 20 мамырдағы № 368 бұйрығымен бекітілген Сот-медициналық сараптама 
жүргізу жəне ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес алынған» деген сөздер 
алып тасталсын;

3) 5-тармақтағы бірінші абзац мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен 
толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 23-бабына сəйкес, қылмыс жасаған 
кезінде он төрт жасқа толмаған балаларды жас жəбірленушілер деп тану керек.»;

4) мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын: 
«13-1. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі №188-V Қазақстан 

Республикасы Заңының 1-бабының 66) тармағына сəйкес, төтенше жағдайдың 
шарттары деп адам шығынына, адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға 
зиян келтіруге, елеулі материалдық нұқсанға жəне адамдардың тыныс-тіршілігі 
жағдайларының бұзылуына əкеп соғуы мүмкін немесе əкеп соққан аварияның, өрттің, 
қауіпті өндірістік факторлардың зиянды əсерінің, қауіпті табиғи құбылыстың, апаттың, 
дүлей немесе өзге де зілзаланың салдарынан қалыптасқан белгілі бір аумақтағы 
жағдайды түсінген жөн. Жаппай тəртіпсіздік деп ҚК-нің 272-бабының бірінші бөлігінде 
көзделген əрекеттерді түсінген жөн.»;

5) мынадай мазмұндағы 14-1, 14-2-тармақтармен толықтырылсын:
«14-1. Он алты жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық 

сипаттағы өзге де əрекеттер жасағаны үшін, сол сияқты жас балаға қатысты азғындық 
əрекеттер жасағаны үшін (ҚК-нің 122 жəне 124-баптары) қылмыстық жауаптылық, 
жыныстық қатынас еркек пен еркектің жыныстық қатынасы, əйел мен əйелдің жыныстық 
қатынасы немесе азғындық əрекеттер күш қолданылмай немесе оны қолданамын 
деп қорқытпай немесе жəбірленуші адамның дəрменсіз күйін пайдаланбай жасалған 
жағдайларда туындайды.

14-2. Зорлаудан (ҚК-нің 120-бабы) жəне сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық 
əрекеттерінен (ҚК-нің 121-бабы) бір ерекшелігі, жыныстық қатынас жасауға, еркек пен 
еркектiң жыныстық қатынас жасауына, əйел мен əйелдің жыныстық қатынас жасауына 
немесе сексуалдық сипаттағы өзге де əрекеттерге мəжбүрлеу кезінде одан көрсетілген 
əрекеттерді жасауға амалсыздан берген келісімін алу мақсатында жəбірленуші адамға 
əсер ету тəсілдерімен ықпал ету (ҚК-нің 123-бабы) адамды бопсалау, оған мүлкiн жою, 
бүлдiру немесе алып қою қатерін төндіру не жəбірленуші адамның материалдық не-
месе өзге де тəуелділігін пайдалану болып табылады.

Сексуалдық сипаттағы əрекеттерге мəжбүр ету жəбірленуші адамның осындай 
əрекеттер жасауға келісімінің болғанына немесе одан бас тартқанына не олардың 
нақты жүзеге асырылуына қарамастан тиісті талапты кез келген нысанда білдіру кезінен 
бастап аяқталған болып есептеледі. 

Алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен (мысалы, некеге тұруға көрінеу 
жалған уəде беру жəне т.б.) жыныстық қатынасқа түсу немесе сексуалдық сипаттағы 
əрекеттер жасауға жəбірленушінің келісіміне қол жеткізген адамның əрекеттері 
сексуалдық сипаттағы əрекеттерге мəжбүр ету ретінде қаралуы мүмкін емес.»;

15. «Соттардың қылмыстардың қайталануы туралы заңдарды қолдануы 
туралы» 2007 жылғы 25 желтоқсандағы №8 (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2011 жылғы 21 сəуірдегі №1 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен 
жəне толықтырулармен):

1) бүкіл мəтін бойынша:
«ҚК», «ҚІЖК» деген сөздер «ҚК-нің», «КПК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«13», «77» деген цифрлар тиісінше «14», «79» деген цифрлармен ауыстырылсын;
2) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан əрі - ҚК) 14-бабына 

сəйкес, егер адам бұрын ауыр қылмыс жасағаны үшiн бас бостандығынан айыруға 
сотталған болса, осы адамның ауыр қылмыс жасауы қылмыстардың қайталануы 
деп танылады. Қылмыстардың қауіпті қайталануы деп, егер осы адам бұрын ауыр 
қылмыс жасағаны үшін екі рет бас бостандығынан айыруға сотталса немесе аса ауыр 
қылмысы үшін сотталған болса, ауыр қылмыс жасағаны; егер ол бұрын ауыр неме-
се аса ауыр қылмысы үшін бас бостандығынан айыруға сотталған болса, аса ауыр 
қылмыс жасағаны танылады.»;

3) 5-тармақта: 
«Айыпталушының» деген сөз «Күдіктінің» деген сөзбен ауыстырылсын;
«117», «207» деген цифрлар тиісінше «113», «204» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«алдын ала тергеу органдары айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулыда 

жəне айыптау қорытындысында айыпталушының қандай қылмыстың қайталануы 
кезінде қылмыс жасағандығын көрсетуі» деген сөздер «қылмыстық қудалау органда-
ры күдіктінің əрекеттерін саралау туралы қаулыда жəне айыптау актісінде күдіктінің 
қандай қылмыстардың қайталануы кезінде қылмыстық құқық бұзушылық жасағандығын 
көрсетуі» деген сөздермен ауыстырылсын;

«қорытындысында» деген сөз «актісінде» деген сөзбен ауыстырылсын;
екінші абзацтағы екінші сөйлем алып тасталсын;
4) 6-тармақтағы «13-бабының төртінші бөлігіне» деген сөздер «14-бабының үшінші 

бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 8-тармақта:
«13-бабының төртінші бөлігіне» деген сөздер «14-бабының үшінші бөлігіне» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«375» деген цифрлар «393» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«қамауда болған» деген сөздер «күзетпен қамауда ұсталған» деген сөздермен 

ауыстырылсын;
6) 9-тармақта:
«ҚК-нің 77-бабы үшінші бөлігінің а) тармағының негізінде сынақ мерзімі өткеннен 

кейін» деген сөздер «ҚК-нің 79-бабы үшінші бөлігінің 1) тармағының негізінде 
пробациялық бақылау мерзімі өткеннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ҚК-нің 77-бабы үшінші бөлігінің в) тармағының негізінде негізгі жаза өтелгеннен 
кейін» деген сөздер «ҚК-нің 79-бабының бесінші бөлігінің негізінде жаза нақтылы 
өтелгеннен кейін» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 9-1-тармақтағы «Адамды қылмыстардың» деген сөздер «Адамды қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 10-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қылмыстардың бірі кəмелетке толмаған жаста, ал басқа қылмыс он сегіз жасқа 

толғаннан кейін жасалғанда қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойын-
ша соттау кезінде əрбір қылмыс үшін соттылықтың жойылу мерзімі қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жиынтығы бойынша тағайындалған жаза өтелгеннен кейін кəмелетке 
толмаған жаста - ҚК-нің 89-бабы, ал кəмелетке толған жаста - ҚК-нің 79-бабы бой-
ынша жеке есептеледі. Мұндай жағдайларда кəмелетке толғанда жасалған қылмыс 
қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығына кіретін соттылық есепке алынады.»;

«(18 жасқа)» деген сөздер «(он сегіз жасқа)» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзац алып тасталсын;
9) 11-тармақтағы «71» деген цифрлар «73» деген цифрлармен ауыстырылсын;
10) 12-тармақтағы «77-бабының жетінші бөлігіне» деген сөздер «79-бабының 

тоғызыншы бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
11) 13-тармақтағы «2006 жылғы 9 қаңтардағы» деген сөздерден кейін «№113» де-

ген сөздермен толықтырылсын; 
12) 14-тармақтағы «7» деген цифр «8» деген цифрмен ауыстырылсын;
13) 15-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Соттар ҚК-нің 11-бабына сəйкес қаралып отырған іс бойынша сотталушының 

жасаған қылмысының санатын дұрыс анықтауы қажет.»;
екінші абзацтағы екінші сөйлем алып тасталсын;
«10» деген цифрлар «11» деген цифрлармен ауыстырылсын;
14) 16-тармақтағы «5» деген цифр «6» деген цифрмен ауыстырылсын;
15) 17 жəне 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Адамдарды бұрын бас бостандығынан айыруға сотталғандар қатарына жатқызу 

кезінде қылмыстардың қайталануын жəне оның түрін тану туралы мəселені шешуге 
байланысты «Қылмыстық жаза тағайындаудың кейбір мəселелері туралы» Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 25 маусымдағы №4 нормативтік 
қаулысының 12-тармағында жəне «Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға 
түзеу мекемелерiнiң түрлерін тағайындау жөнiндегi сот практикасы туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы №7 нормативтік 
қаулысының 6, 7, 8-тармақтарында берілген түсіндірмелерді басшылыққа алған жөн.

18. Жиынтығы бойынша ауыр жəне (немесе) аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін 
бір соттылығы бар жəне жəне жаңадан ауыр жəне (немесе) аса ауыр қылмыс жасаған 
адамдарда қылмыстың қайталануы бар болуы туралы мəселені талқылау кезінде 
қылмыстың қайталану түрін тану үшін негіз болып табылатын, жиынтыққа жататын 
нақты қылмыс үшін тағайындалған жазаны назарға алу қажет, бұл ретте қылмыстық 
құқық бұзушылықтар жиынтығы немесе үкімдердің жиынтығы бойынша түпкілікті 
тағайындалған жаза ескерілмейді.»; 

16) 19 жəне 20-тармақтар алып тасталсын;
17) 21-тармақтағы «қылмыстың жиынтығы» деген сөздер «қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жиынтығы» деген сөздермен ауыстырылсын;
18) 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Қылмыстардың қайталануының болуы ҚК-нің 54-бабы бірінші бөлігінің а) 

тармағына сəйкес қылмыстық жауапкершілікті жəне жазаны ауырлататын мəн-
жайлар ретінде ескеріледі. Қылмыстардың қайталануы немесе қылмыстардың 
қауiптi қайталануы жағдайында жаза тағайындау кезiнде ҚК-нің 59-бабына сəйкес 
бұрын жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны, сипаты мен қоғамға 
қауiптiлiк дəрежесi, оның алдындағы жазаның түзету ықпалының жеткiлiксiз болып 
шығуына себеп болған мəн-жайлар, сондай-ақ жаңадан жасалған қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың сипаты мен қоғамға қауiптiлiк дəрежесi ескерiледi.»;

19) 25-тармақта:
«түзеу мекемесінің» деген сөздер «қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«48» деген цифрлар «46» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға түзеу мекемелерiнiң түрлерiн 

тағайындау жөнiндегi сот практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы №7» деген сөздер ««Қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемелерінің түрлерін тағайындаудың сот практикасы туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы №7» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

20) 26-тармақтағы екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚК-нің 79-бабының жетінші бөлігіне сəйкес ауыр немесе аса ауыр қылмыстар 

жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға сотталған, сондай-ақ сот үкімі бойынша 
қылмыстың қауіпті немесе аса қауіпті қайталануы үшін жаза тағайындалған адамдардың 
соттылығын оны өтеу мерзімі аяқталғанға дейін алып тастауға жол берілмейді.»;

21) 27-тармақтағы орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 
өзгермейді;

22) 28-тармақта:
«жəне қадағалау тəртібімен» деген сөздер «тəртіппен» деген сөзбен ауыстырылсын;
«421-бабы бірінші бөлігінің 7) тармағында» деген сөздер «442-бабы бірінші бөлігінің 

6) тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
«наразылығында» деген сөз «өтінішхатында» деген сөзбен ауыстырылсын;
«алдын ала тергеу барысында күдіктінің əрекетін саралау туралы қаулыда жəне 

айыптау актісінде қылмыстың тиісті қайталануы кезінде кінəні ауырлататын мəн-жай 
ретінде қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалғаны туралы көрсетілмесе» деген 
сөздер «сотқа дейінгі тергеу барысында күдіктінің əрекетін саралау туралы қаулыда 
жəне айыптау актісінде қылмыстың тиісті қайталануы кезінде кінəні ауырлататын мəн-
жай ретінде қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалғаны туралы көрсетілмесе» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«наразылықтары» деген сөз «өтінішхаты» деген сөзбен ауыстырылсын;
23) 29-тармақтағы «59» деген цифрлар «53» деген цифрлармен ауыстырылсын;
16. «Қылмыстық сот ісін жүргізуде адамның жəне азаматтың құқықтарын, 

бостандықтарын соттың қорғауы туралы» 2010 жылғы 25 маусымдағы №4 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 21 сəуірдегі №1, 2011 
жылғы 30 желтоқсандағы №4 нормативтік қаулысымен енгізілген өзгерістермен жəне 
толықтырулармен): 

1) бүкіл мəтін бойынша:
«ҚІЖК-нің» деген сөздер «ҚПК-нің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«109» деген цифрлар «106» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«процессуалдық» деген сөздер «процестік» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 1-тармақта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында соттың қорғауы күзетпен қамауда 

ұстау, үйқамаққа алу, кепіл түріндегі бұлтартпау шараларына, лауазымнан уақытша 
шеттету жəне жақындауға тыйым салу түріндегі процестік мəжбүрлеу шараларына санк-
ция беру кезінде, сондай-ақ қылмыстық қудалау органдарының Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан əрі-ҚПК) 106-бабында, 109-бабының екінші 
бөлігінде көзделген əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) жəне шешімдеріне шағымдарды 
қарау кезінде жүзеге асырылады.»; 

«18» деген цифрлар «27» деген цифрлармен ауыстырылсын;
3) 2-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Соттар ҚПК-нің 106-бабының бірінші бөлігі бойынша прокурордың, тергеу жəне 

анықтау органдарының əрекеттері (əрекетсіздігі) мен шешімдері: қылмыстық құқық 
бұзушылық туралы, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы кезінде тер-
геп-тексеру мерзімдерінің үзілгені, қылмыстық істің тоқтатылғаны, сот-медициналық 
сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға мəжбүрлеп орналастыруда, тінтуді жəне 
(немесе) алуды жүргізуде, өзге де əрекеттер (əрекетсіздік) жасауда жəне шешімдерді 
қабылдауда заңның бұзылғаны туралы арызды қабылдаудан бас тартуы сотта 
шағымдануға жататынын назарда ұстағандары жөн.»;

«(үй қамауына алу мен қамауға алудан басқа)» деген сөздер «(тергеу судьясы 
санкциялағандарды қоспағанда)» деген сөздермен ауыстырылсын;

«қылмыстың» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтың» деген сөздермен ау-
ыстырылсын; 

үшінші абзац алып тасталсын;
4) 3-тармақтағы орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін 

өзгермейді; 
5) 4-тармақта:
«103» деген цифрлар «100» деген цифрлармен ауыстырылсын; 
«қылмыстық істі қозғаудан бас тартылған арыз беруші» деген сөздер «қылмыстық 

құқық бұзушылық туралы арызын тіркеуден бас тартылған адам» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

6) 5-тармақтағы «судья» деген сөз «тергеу судьясы» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 6-тармақта:
«Қамауға алу түріндегі» деген сөздер «Күзетпен қамауда ұстау түріндегі» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«150-бабының жетінші бөлігіне» деген сөздер «148-бабының үшінші бөлігіне» де-

ген сөздермен ауыстырылсын;
екінші жəне үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Қамауға алуға санкция беру туралы өтінішхаттарды қарау кезінде соттар ҚПК-

нің 138, 139, 140, 147 жəне 148-баптарының талаптарын мүлтіксіз сақтаулары қажет 
жəне қаралып отырған өтінішхаттар бойынша шешімдер қабылдау кезінде сот ең 
қатаң бұлтартпау шарасы – қамауға алуды қолдануға санкция беруге міндетті емес 
екенін, заңда көзделген, ҚПК-нің 136-бабында көрсетілген негіздер болған кезде ғана 
санкция беру туралы өтінішхаттарды қанағаттандыруға құқылы екенін ескеруге тиіс.

ҚПК-нің 136-бабының екінші бөлігінде көрсетілген негіздерді қоспағанда, жасалған 
əрекеттің ауырлығы осы бұлтартпау шарасын таңдау үшін бірден бір жəне сөзсіз негіз 
бола алмайды.»;

мынадай мазмұндағы төртінші жəне бесінші абзацтармен толықтырылсын:
«ҚПК-нің 140-бабының екінші бөлігіне жəне 147-бабының екінші бөлігіне сəйкес, 

қылмыстық қудалау органы қаулысының қарар бөлігінде күдіктіге қатысты күзетпен 
қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау туралы жəне таңдалған бұлтартпау 
шарасына санкция беру туралы сот алдында өтінішхат қозғау туралы шешім міндетті 
түрде қамтылуға тиіс.

Мұндай шешім болмаған кезде қылмыстық қудалау органының өтінішхаты 
қанағаттандырусыз қалдыруға жатады.»;

8) 7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. ҚПК-нің 541-бабының үшінші жəне төртінші бөліктері бойынша, кəмелетке 

толмаған күдіктіге, айыпталушыға қатысты бұлтартпау шарасы ретiнде оны күзетпен 
қамауда ұстау ерекше жағдайларда ол ауыр немесе ерекше ауыр қылмыс жасаған 
кезде ғана қолданылатынын соттардың ескергендері жөн. Сотқа дейін іс жүргізу ба-
рысында кəмелетке толмаған адамдарды күзетпен қамауда ұстау мерзімі алты айдан 
аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін. Бұл ретте соттар кəмелетке толмаған күдіктіге, 
айыпталушыға қатысты күзетпен қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдауға 
дейін ҚПК-нің 144-бабында көзделген тəртiппен оны қарауға беру сияқты шараны 
айқындау мүмкіндігін талқылауы қажет.

8. ҚПК-нің 148-бабының жетінші бөлігіне сəйкес, күдіктіні немесе айыпталушыны 
екі ай мерзімге күзетпен қамауда ұстаудан бас тартқан кезде тергеу судьясы ҚПК-нің 
137-бабының бірінші бөлігінде көзделген өзге бұлтартпау шарасын сол сот отыры-
сында таңдауға құқылы.»;

9) 9-тармақта:
«149», «139» деген цифрлар тиісінше «146», «136» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«қамауда ұстау түрінде» күзетпен қамауда ұстау түріндегі» деген сөздермен ау-

ыстырылсын;
10) 10-тармақта:
«2000 жылғы 25 желтоқсандағы» деген сөздерден кейін «№132» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«1995 жылғы 16 қазандағы» деген сөздерден кейін «№2529» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«1995 жылғы 29 желтоқсандағы» деген сөздерден кейін « №2737» деген сөздермен 

толықтырылсын;
««Прокуратура туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы» деген сөздер 

««Прокуратура туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы №81-VI» деген сөздермен ау-
ыстырылсын; 

«Конституциялық Кеңестің мүшелеріне, Парламент депутаттарына, Қазақстан 
Республикасының Бас прокурорына» деген сөздер «Парламент депутаттығына, 
Парламент депутаттығына үміткерлерге, Президенттікке үміткерлерге, Конституциялық 
Кеңестің төрағасы мен мүшелеріне, Бас прокурорға» деген сөздермен ауыстырылсын; 

11) 12-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Судьялардың тұрғын, қызметтік үй-жайларын, олардың пайдалануындағы жеке 

жəне қызметтік көлік құралдарын, олардың хат-хабарларын, банк шоттарын, багажын 
жəне өзге де мүлкін тінту, құжаттары мен заттарын алу, мүлкіне жəне почта-телеграф 
жөнелтілімдеріне тыйым салу, хабарламаларын ұстап алу, сөйлесулерін тыңдау жəне 
жазып алу Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының келісімімен сотқа дейінгі тергеу 
шеңберінде ғана жүргізілуі мүмкін.»;

екінші абзац алып тасталсын;
12) 13-тармақта:
«39» деген цифрлар «41» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу, анықтау жəне алдын ала тергеу» деген 

сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жеделдетілген сотқа дейінгі тергеу, процестік 
келісім, медиация тəртібімен татуласуға қол жеткізу туралы келісім жасасу» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«303-бабының екінші бөлігіне» деген сөздер « 323-бабына» деген сөздермен ау-
ыстырылсын;

«301 жəне 303-1-баптарымен» деген сөздер «321-бабымен» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«қосымша тергеу жүргізу» деген сөздер «оларды жою» деген сөздермен ауы-
стырылсын; 

«сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу, анықтау немесе алдын ала тергеу» деген 
сөздер «сотқа дейінгі іс жүргізу» деген сөздермен ауыстырылсын;

13) 14-тармақта:
«сотталушының қамауға алынуына байланысты» деген сөздер «оны күзетпен 

қамауда ұстаудың нəтижесінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
«155» деген цифрлар «154» деген цифрлармен ауыстырылсын;
14) 15-тармақта:
«226», «230», «233», «135», «132», «134» деген цифрлар тиісінше «223», «252», 

«255», «132», «128», «131» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«прокурор», « прокурордың» деген сөздер тиісінше «тергеу судьясы», «тергеу 

судьясының» деген сөздермен ауыстырылсын;
«бірінші тармағының» деген сөздер «2-тармағының» деген сөздермен ауысты-

рылсын; 
«алып қоюды» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ тұрғын үй-жайларды, жұмыс 

орындары мен өзге де орындарды жете тексеруді, көлік құралдарын жете тексеруді» 
деген сөздерсен толықтырылсын;

15) 16-тармақта:
«201-203», «221», «222», «227», «230», «232», «234» деген цифрлар тиісінше «197, 

198, 199», «219», «220», «224», «252», «254», «256» деген цифрлармен ауыстырылсын;
«прокурор» деген сөздер «тергеу судьяның» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацтағы екінші сөйлем алып тасталсын; 
төртінші, бесінші, алтыншы і абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚПК-нің 220-бабының он төртінші бөлігіне сəйкес, егер тұрғын үй-жайы оқиға 

болған орын болып табылса жəне оны қарап-тексеруді кейінге қалдыру мүмкін болма-
са, тұрғын үй-жайды қарап-тексеру сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін адамның 
қаулысы бойынша, бірақ кейіннен материалдарды тергеу судьясына тəуліктік мерзімде 
жібере отырып жүргізілуі мүмкін.

Қаулының көшірмесі бір мезгілде прокурорға жіберіледі.
Тергеу судьясы жүргізілген қарап-тексерудің заңдылығын тексереді жəне оның 

заңды екендігі немесе заңды еместігі туралы қаулы шығарады, ол қылмыстық іс ма-
териалдарына қоса тігіледі.»;

мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын: 
«Егер жүргізілген қарап-тексерудің заңды еместігі туралы шешім қабылданған 

жағдайда, оның нəтижелері іс бойынша дəлелдемелер ретінде жіберілуі мүмкін емес.»;
16) 17-тармақта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы жедел-іздестіру шараларының нəтижелері олар ҚПК-нің «Жасырын тер-

геу əрекеттері» деп аталатын 30-тарауында көзделген тəртіппен істер бойынша 
дəлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін.»;

«237-бабында» деген сөздер «30-тарауында» деген сөздермен ауыстырылсын;
17) 19-тармақтағы «жəне наразылықтарды» деген сөздер алып тасталсын;
18) 20-тармақтағы «Қазақстан Республикасы Конституциясының» деген сөздер 

«Конституцияның» деген сөзбен ауыстырылсын;
17. «Жол қозғалысы жəне көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзуға бай-

ланысты қылмыстар жөніндегі істер бойынша қылмыстық заңнаманы қолдану 
тəжірибесі туралы» 2011 жылғы 29 маусымдағы №3:

1) тақырыбындағы «қылмыстар жөніндегі» деген сөздер «қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) кіріспедегі «қылмыстар» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтар» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3) бүкіл мəтін бойынша «300», «297», «298» деген цифрлар тиісінше «351», «347», 
«348» деген цифрлармен ауыстырылсын; 

4) 1-тармақтағы бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан əрі - ҚК) 345, 346 (екінші, 

үшінші, төртінші жəне бесінші бөліктері), 348, 349, 351-баптарында көзделген 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық, егер жол қозғалысы 
неме се көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу адамның денсаулығына орташа 
немесе ауыр зиян келтіруге не бір не одан да көп адамдардың өліміне əкеп соқтырса 
туындай тынына соттардың назары аударылсын. ҚК-нің 346-бабының бірінші бөлігі 
бойын ша қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін қандай да бір салдардың туындауы 
талап етілмейді.»;

5) 2-тармақта:
«Қылмыс жасалған», «қылмыс субъектісі» деген сөздер тиісінше «Қылмыстық құқық 

бұзушылық жасалған», «қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

«296-бабында» деген сөздер «345, 346, 347, 348, 349, 351-баптарында» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«көлік құралын жүргізуші куəлігінің» деген сөздер «жүргізуші куəлігінің» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

екінші абзац алып тасталсын;
6) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Көлік құралын механикалық құралдарға жатқызу кезінде ҚК-нің 345-бабының жəне 

«Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сəуірдегі №194-V Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – «Жол жүрісі туралы» Заң) 1-бабының 38) тармақшасының, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 қарашадағы №1196 қаулысымен 
бекітілген Жол жүрісі қағидаларының (бұдан əрі – Жол жүрісі қағидалары) 1-бөлімі 
2-тармағының 45) тармақшасының диспозициясын негізге алған жөн, оған сəйкес 
қозғалтқышпен қозғалысқа келтірілетін, өздігінен жүретін жол көлік құралы, оның ішінде 
автомобильдер, троллейбустар, трамвайлар (мопедтер мен рельстік көлік құралдарын 
қоспағанда), тракторлар мен өздігінен жүретін машиналар олар жол жүрісіне қатысқан 
кезде механикалық көлік құралдары болып танылады. 

«Жол жүрісі туралы» Заңның 1-бабының 38) жəне 41) тармақшаларына жəне Жол 
жүрісі қағидаларының 1-бөлімі 2-тармағының 46) тармақшасына сəйкес, цилиндрінің 
көлемі 50 текше сантиметрден аспайтын іштен жану қозғалтқышымен не электр 
қозғалтқышпен жабдықталған жəне ең жоғары конструктивтік жылдамдығы сағатына 
елу километрден аспайтын екі немесе үш дөңгелекті көлік құралы – мопед механикалық 
көлік құралдарына жатпайды. Мопедтерге аспалы қозғалтқышы бар велосипедтер, 
мокиктер, скутерлер жəне осыған ұқсас сипаттамалары бар басқа да көлік құралдары 
теңестіріледі.

Жолаушы, жаяу жүргінші немесе жол жүрісінің басқа қатысушысы, сондай-ақ 
механикалық көлік құралдарына жатпайтын көлік құралдарын басқаратын адам, егер ол 
жол берген жол жүрісі қағидаларын бұзушылықтар абайсызда адамның денсаулығына 
ауыр зиян келтіруге немесе бір не одан да көп адамның өліміне əкеп соқтырса, ҚК-нің 
351-бабының тиісті бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық үшін қылмыстық 
жауаптылықта болады.»;

7) 4-тармақта:
«296-бабында» деген сөздер «345, 346-баптарында» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің» деген сөздер «ҚК-нің» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
«қылмыстар» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтар» деген сөздермен ау-

ыстырылсын; 
8) 5-тармақта:
«391-бабының» деген сөздер «463, 466-баптарының» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«296-бабының» деген сөздер «345, 346-баптарының» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
9) 6-тармақта:
«296», «300» деген цифрлар тиісінше «345, 346, 348, 349», «351» деген цифрлар-

мен ауыстырылсын;
«айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту туралы қаулыда, айыптау 

қорытындысында (айыптау хаттамасында, сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу хат-
тамасында),» деген сөздер «күдіктінің əрекетін саралау туралы қаулыда, айыптау 
актісінде (қылмыстық теріс қылық туралы хаттамада, бұйрық арқылы іс жүргізуді 
қолдану туралы қаулыда),» деген сөздермен ауыстырылсын;

«қылмыстардың» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтың» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

10) 7-тармақта:
«бұзғандығын,» деген сөздерден кейін «сонымен қатар» деген сөздермен 

толықтырылсын;
«10.1-тармағын» деген сөздер «10-бөлімнің 1-тармағын» деген сөздермен ауыс-

тырылсын;
«296-бабында» деген сөздер «345, 346-баптарында» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«296-бабы қолданылады» деген сөздер «345, 346-баптары қолданылады» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
11) 8-тармақтағы «ҚІЖК-нің 25-бабы 2-бөлігінің» деген сөздер «Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық-процестік  кодексінің 25-бабының екінші бөлігінің» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

12) 9-тармақта:
«296-бабының» деген сөздер «345, 346-баптарының» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«айып тағылғанда жəне үкімде» деген сөздер «айыптау актісін жасау кезінде жəне 

үкімде» деген сөздермен ауыстырылсын; 
13) 10-тармақта:
«296-бабы» деген сөздер «345, 346, 348, 351-баптары» деген сөздермен ауыс-

тырылсын; 
«Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің» деген сөздер «ҚК-нің» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«қылмыстар туралы» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы» де-

ген сөздермен ауыстырылсын;
14) 11-тармақта:
«296-бабында» деген сөздер «345, 346, 351-баптарында» деген сөздермен ауыс-

тырылсын;
«296» деген цифрлар «345, 346, 351» деген цифрлармен ауыстырылсын; 
15) 12-тармақта:
«296-бабында» деген сөздер «345, 346-баптарында» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
«жол қозғалысы қауіпсіздігі» деген сөздер «жол жүрісі» деген сөздермен ауыс-

тырылсын;
«296,» деген цифрлар «345, 346,» деген цифрлармен ауыстырылсын; 
«175», «185» деген цифрлар тиісінше «188», «200» деген цифрлармен ауысты-

рылсын;
16) 14-тармақтағы «қылмыс» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылық» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
17) 15, 16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Қолданыстағы қағидаларды бұзып, көлік құралын басқару құқығынан 

айырылған, алкогольдік, есірткі немесе өзге де масаң күйдегі адамға көлік құралын 
басқаруды берген жүргізуші не көлік құралының иесі, сондай-ақ көлік құралын 
басқару құқығы немесе тиісті санаттағы көлік құралын басқару құқығы жоқ жүргізушіні 
көлік құралын басқаруға жіберген лауазымды адам, көлік құралының жүргізушісі не 
иесі, егер бұл абайсызда денсаулыққа ауыр зиян келтіруге немесе бір не бірнеше 
адамдардың өліміне əкеп соқтырса, ҚК-нің 346-бабының тиісінше екінші, үшінші, 
төртінші, бесінші бөлігі бойынша, ал көлік құралын шын мəнісінде жүргізген адам – ҚК-
нің 345, 346-баптарының тиісті бөлігі бойынша жауаптылыққа тартылады.

16. Сот ҚК-нің 50-бабының үшінші бөлігіне сəйкес, ҚК-нің 348-бабының бірінші 
бөлігінде, 349-бабының бірінші бөлігінде, 351-бабында көзделген қылмыстық құқық 
бұзушылықты жасағаны үшін, егер жасалған əрекеттің қоғамдық қаупінің сипаты мен 
дəрежесін жəне кінəлі адамның жеке басын ескере отырып, олардың белгілі бір лау-
азымды иелену немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығын сақтау мүмкін емес 
деп таныса, белгілі бір лауазымды иелену немесе белгілі бір қызметпен а йналысу 
құқығынан айыру түрінде қосымша жаза тағайындауға құқылы.

Егер рақымшылық жасау актісі тек негізгі жазадан босатуды көздесе жəне 
қосымша жазаны қолдануды жоймаса, онда сот адамды ҚК-нің 345, 346-баптарында, 
348-бабының екінші, үшінші жəне төртінші бөліктерінде, 349-бабының екінші, үшінші 
жəне төртінші бөліктерінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасағаны үшін 
кінəлі деп тану кезінде кінəлі адамды негізгі жазадан босатып жəне оған белгілі бір 
лауазымды иелену немесе белгілі бір қызметпен айналысу түрінде қосымша жаза 
тағайындап, айыптау үкімін шығарады. 

17. ҚК-нің 46-бабы бесінші бөлігінің 1) тармағына сəйкес, ҚК-нің 345, 348, 349, 
351-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін сотталған адамдарға 
мерзіміне қарамастан, бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қылмыстық-атқару 
жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемеле рінде өтеуді тағайындайды. 

Соттар жазаны тағайындаған кезде ҚК-нің 346-бабының екінші, үшінші, төртінші жəне 
бесінші бөліктерінде көзделген əрекеттер кінəнің екі нысанымен жасалған қылмыстық 
құқық бұзушылықтарға жататындығын жəне ҚК-нің 22-бабының талаптарына сəйкес 
тұтастай алғанда қасақана жасалған деп танылатындығын ескергендері жөн.

Осыған байланысты, абайсызда адамның денсаулығына орташа немесе ауыр зиян 
келтірген не қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасау нəтижесінде бір немесе одан 
да көп адамның өліміне əкеп соқтырған жағдайда (көлік құралын басқару құқығынан 
айырылған адамның алкогольдік масаң күйде көлік құралын басқаруы немесе мұндай 
адамға көлік құралын басқаруды беру немесе басқаруға жіберу) кінəлі адамға бір жыл-
дан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қылмыстық-атқару 
жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемелерінде өтеу тағайындалуға тиіс.

Сот біреулері қасақана, ал екіншілерін абайсызда жасалған қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша сотталғандарға, егер қасақана 
қылмыстық құқық бұзушылық үшін бас бостандығынан бір жылға дейінгі мерзімге 
айыру түріндегі жаза тағайындалған жағдайда ғана бас бостандығынан айыруды 
қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде өтеуді 
тағайындауға құқылы.

Осы ретте, егер қасақана қылмыс үшін бас бостандығынан айырумен байланысты 
емес жаза тағайындалған жағдайда, сот қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы 
бойынша бас бостандығынан айыруды қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барын-
ша төмен мекемелерінде өтеуді тағайындауға құқылы.»;

18) 18-тармақта:
«Жол қозғалысы» деген сөздер «Жол жүрісі қағидаларын» деген сөздермен ауыс-

тырылсын;
«қылмыстар туралы» деген сөздер «қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы» де-

ген сөздермен ауыстырылсын;
«931-бабының 1-бөлігіне» деген сөздер « 931-бабының 1-тармағына» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
19) 19-тармақтағы «2001 жылғы 21 маусымдағы №3» деген сөздер «2005 жылғы 

27 қарашадағы №7» деген сөздермен ауыстырылсын;
20) 20-тармақта:
«67» деген цифрлар «68» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Егер адамның əрекеттері ҚК-нің 345-бабының бірінші, екінші бөліктерінде жəне 

346-бабының бірінші, екінші, үшінші бөліктерінде жəне 347-бабында көзделген 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығын құрайтын болса, онда ҚК-нің 68-бабын 
қолдану туралы мəселе əрбір əрекетке қатысты жеке шешіледі.»;

мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын: 
«Бұл ретте соттар ҚК-нің 68-бабының ережелері абайсызда бір немесе бірнеше 

адамның өліміне əкеп соққан ҚК-нің 345, 346, 348, 349, 351-баптарында көзделген 
қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаған адамдарға қолданылмайтындығын 
ескергендері жөн.»;

21) 21-тармақта:
«296-бабында» деген сөздер «345, 346, 348, 349, 351-баптарында» деген сөздермен 

ауыстырылсын»; 
«қылмыстарды» деген сөз «қылмыстық құқық бұзушылықтарды» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 69-бабы 5-бөлігіне» деге  н сөздер 

««Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 62-бабының 
алтыншы бөлігіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

«Материалдық» деген сөзден кейін «жəне моральдық» деген сөздермен 
толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сəйкес осы нормативтік 
қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, жалпыға бірдей міндетті болып та-
былады жəне 2020 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың 6) 
тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының Төрағасы Ж.АСАНОВ 

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының судьясы,

жалпы отырыс хатшысы Г.ƏЛМАҒАМБЕТОВА 

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 31 мамыр         №310      Астана, Үкімет Үйі 

Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес 
қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға 

ұсынылатын инвестициялық жобалардың 2018 жылға 
арналған тізбесін бекіту туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 216-ба-
бына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес 
қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық 
жобалардың 2018 жылға арналған тізбесі бекітілсін. 

2.  Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс. 

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 31 мамырдағы №310 қаулысымен бекітілген 

Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты 
есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың 2018 

жылға арналған тізбесі 
Р/с
№ 

Жобаның атауы Жобаның 
жалпы 

құны (мың 
теңге)

Іске 
асыру 
кезеңі 
(жыл-
дар)

Мемле-
кеттік 

кепілдіктің 
мөлшері

Қарыш 
алушы 

Əле-
уетті 

қарыз 
бе-

руші 
1 «Алматы – Қарағанды 

– Балқаш – Күрті – 
Қапшағай – Алматы» 
(Қарағанды – 
Бурылбайтал) автомо-
биль жолының «Орталық-
Оңтүстік» дəлізін рекон-
струкциялау, «Қарағанды 
– Балқаш» учаскесі

282329380 2018 – 
2021 

239979973 
мың теңге, 
727212039 
АҚШ дол-
ларына 
дейін ба-
лама

«ҚазАвто 
Жол» 
ұлттық 
компа-
ниясы» 
акцио-
нерлік 
қоғамы

Қытай-
дың 
экс-
порт-
им-
порт 
банкі 

(Соңы. Басы 17-18-беттерде) 
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(Соңы 21-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 3 сәуір            №146            Астана қаласы

«Балалардың сауықтыру және санаторий объектілеріне 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларын бекіту туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 144-бабының 6-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған «Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары 
бекітілсін. 

2. «Санаториялық жəне сауықтыру объектілеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №233 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11056 
болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 11 маусымда 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды; 

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 
1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы 
мəліметтерді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау вице-министрі А.В. Цойға жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік жиырма бір 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Инвестициялар жəне даму министрі
______________ Е. Сағадиев ______________ Ж. Қасымбек
2018 жылғы 24 сəуір   2018 жылғы 20 сəуір

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
______________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 2 мамыр 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 3 сəуірдегі №146 бұйрығымен бекітілген 

«Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы «Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 

санита риялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (бұдан əрі 
– Санитариялық қағидалар) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің (бұдан əрі 
– Кодекс) 7-1 бабы 1-тармағының 2) тармақшасына жəне 144-бабының 6-тармағына, 
145-бабына сəйкес əзірленген жəне 

1) объекті құрылысына жер учаскесін таңдауға, жобалауға, реконструкциялауға, 
пайдалануға;

2) сумен жабдықтауға, су бұруға, жылумен жабдықтауға, жарықтандыруға, жел-
детуге, ауасын баптауға;

3) жөндеуге жəне күтіп-ұстауға;
4) тұру жағдайларына; 
5) тамақтану жағдайларына;
6) өндірістік бақылауға, персоналдың еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету 

жағдайларына;
 7) балалар мен ересектерді медициналық қамтамасыз етуге, сауықтыру 

(маусымдық жəне жыл бойғы) жəне санаторий объектілерінің, базалар мен демалыс 
орындарының (бұдан əрі – объектілер) персоналын медициналық қарап-тексеруге 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды қамтиды. 

2. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
1) арнайы санитариялық киім (бұдан əрі – арнайы киім) – шикізатты, қосымша 

материалдарды жəне дайын өнімді механикалық бөлшектермен, микроорганизмдер-
мен жəне басқа да ластанулармен ластанудан қорғауға арналған қызметкерлердің 
қорғаныш киімінің жиынтығы; 

2) аэрарий – ауа ванналарын қабылдау үшін жабдықталған алаң, қалқа;
3) балаларды сауықтыру объектiлерi (бұдан əрі – БСО) – 6 жастан балаларды 

сауықтыруға арналған объектілер, оның iшiнде балаларды сауықтыру, демалыс 
уақытында жалпы бiлiм беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдай жасайтын, жыл 
бойы жұмыс iстейтiн БСО;

4) бракераж – тамақ өнімдері мен дайын тамақтардың сапасын органолептикалық 
көрсеткіштері бойынша бағалау; 

5) Генча сынамасы – баланың тыныс алу жүйесінің функционалдық жағдайын 
бағалайтын көрсеткіш;

6) желдету – үй-жайларда табиғи немесе жасанды реттелетін ауа алмасуы, ауаның 
талап етілетін гигиеналық жəне технологиялық параметрлерін ұстап тұруға мүмкіндік 
беретін ұйымдастырылған ауа алмасу, сондай-ақ ауа алмасуды іске асыруға арналған 
техникалық құралдар кешені;

7) инсоляция – үй-жайды гигиеналық бағалауға арналған күн радиациясының нор-
маланатын көрсеткіші; 

8) Кетле индексі – баланың дене дамуының үйлесімділігін бағалау көрсеткіші; 
9) палатка (киіз үй) типіндегі балаларды сауықтыру объектілері – бұл жазғы кани-

кул кезінде табиғат аясында ұйымдастырылатын, балалар мен жасөспірімдерді ор-
наластыру жəне оларға қызмет көрсету үшін палаткаларды (киіз үйлерді) пайдалану 
арқылы олардың демалу түрі іске асырылатын объектілер; 

10) санитариялық-аулалық қондырғылар (бұдан əрі – САҚ) – орталықтандырылған 
кəрізбен байланысы жоқ, объектінің аумағында орналасқан, жер үсті бөлігі мен қазылған 
шұңқыры бар дəретхана;

11) солярий – күн ванналарын қабылдау үшін жабдықталған алаң, үй-жай;
12) туберкулезге қарсы күрес санаторийі – табиғи емдiк физикалық факторлар-

ды (климат, минералды сулар, балшықтар), физиотерапиялық əдiстердi, емдiк дене 
шынықтыруды басым пайдалана отырып, профилактикаға, медициналық оңалтуға 
жəне демалуға арналған объекті.

2-тарау. Объектiлердің құрылысына жер учаскесін таңдауға, оларды 
жобалауға, реконструкциялауға жəне пайдалануға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
3. Объектілердің жер учаскесі құрғақ, желденетін болып таңдалады. Учаске 

атмосфералық ауаны ластау көздерінің жел жағында, ыңғайлы кіріс жолдары мен 
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауды ұйымдастыру үшін жағдайы болады. 

4. Объектілердің құрылысына жер учаскесін күйдіргі бойынша қолайсыз стацио-
нарлық пункттердің аумағына, бұрын қоқыс тастайтын жер, полигон, ассениза циялау 
жəне сүзгілеу алқабы, мал қорымы, мал шаруашылығы жəне құс шаруашылығы ферма-
ла ры, бейіттер, радиоактивті қалдықтарды көму пункттері болған жер учаскелеріне 
орналастырмайды.

5. Объектілерді жобалау жəне реконструкциялау кезінде үй-жайлардың жиыны 
мен ауданы «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының 20-
бабы 23-16) тармақшасына сəйкес сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы 
мемлекеттік нормативтер талаптарына (бұдан əрі – сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер) сəйкес айқындалады .

6. Объектілерді жобалау жəне реконструкциялау кезінде ғимаратта жəне уча-
скеде əкімшілік-шаруашылық, тұрмыстық үй-жайлардан топтық оқшаулау қағидаты 
сақталады.

7. БСО-ны жобалау жəне реконструкциялау кезінде бір жатын бөлмедегі орын саны 
бір балаға 4 шаршы метр (бұдан əрі – м2) есебінен көзделеді.

8. Объектілерді жобалау жəне реконструкциялау кезінде ойын бөлмесінің ауданы 
бір балаға 2 м2 есебінен көзделеді.

Объектілерді жобалау жəне реконструкциялау кезінде санаторийдегі тұрғын 
бөлменің ауданы бір орынға кемінде 6 м2 есебінен көзделеді.

9. Үй-жайларды əрлеу үшін жуу жəне дезинфекциялау құралдарына төзімді, 
олар дың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар əрлеу материалдары 
пайдаланылады. 

10. Барлық үй-жайлардағы төбелер, қабырғалар, еденнің беті тегіс, жуу жəне 
дезинфекциялау құралдарының əсеріне төзімді, саңылаулары, жарықтары жоқ, 
деформацияланбаған, зеңмен зақымдалу белгілері жоқ болады. 

Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы үй-
жайлар, ас блогы, санитариялық тораптар, себезгі бөлмесі, кір жуу, жуыну орында-
ры) қабырғаларын сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік 
нормативтер талаптары сəйкес материалдармен қаптайды, едендерді жабу үшін су 
өткізбейтін материалдар қолданылады.

11. Маусымдық жазғы БСО-да балаларды сауықтыру бойынша қызметті жүзеге 
асыратын заңды жəне жеке тұлғалар пайдалану алдында «Халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу мен есеп құжаттамасының 
нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 30 мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11626 болып тіркелген) нысан бойынша санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды алады.

12. Объектілерде Кодекске жəне 2015 жылы 29 қазандағы Қазақстан Республи-
касының Кəсіпкерлік кодексінің 144-бабына сəйкес тексерулер кезінде осы Санита-
риялық қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес зертханалық зерттеулер жүргізіледі. 

13. Авариялық ғимараттар мен үй-жайлардағы объектілерді пайдалануға жол 
берілмейді.

14. Объектілердің аумағында бұзылмаған қоршауы болады. 
15. Объектілердің учаскесіне кiру жолдары, көлiкпен өту жолдары, шаруашылық 

құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық 
қондырғыларға өтетiн жолдар асфальтпен, бетонмен немесе тазалауға қолжетімді 
басқа да қатты жабынмен жабылады.

3-тарау. Объектiлердi сумен жабдықтауға, суды бұруға, жылумен 
жабдықтауға, жарықтандыруға, желдетуге жəне ауасын баптауға қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
16. Объектілерде орталықтандырылған шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен жаб-

дықтау, су бұру, жылумен жабдықтау көзделеді.
17. Объектілер Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес 

санитариялық қағидалар, гигиеналық нормативтер талаптарына сəйкес қауіпсіз жəне 
сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі. 

18. Объектілерде ауыз су режимі ұйымдастырылады. Ауыз су, оның ішінде ыдыс-
тарға (графиндерге, шəйнектерге, бөшкелерге) құйылған немесе шөлмектердегі су 
сапасы мен қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша Кодекстің 144-бабының 6-тармағына 
жəне 145-бабына сəйкес санитариялық қағидаларда, гигиеналық нормативтерде 
белгіленген талаптарына сəйкес келеді.

Шөлмектегі суға оның шыққан жерін, сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар 
қоса беріледі.

 Суға арналған кулер (диспансер) өндірушінің нұсқаулығына сəйкес тұрақты түрде 
тазартылады. 

 Ішу үшін таза ыдысты (шыны, фаянс, пластмасса, бір рет қолданылатын стақандар) 
пайдаланады.

Қайнатылған ауыз суды үш сағаттан асырмай сақтаған жағдайда пайдалануға 
жол беріледі. 

19. Балалардың объектілерде болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға 
еркін қолжетімділігі қамтамасыз етіледі.

20. Стационарлық ауыз су бұрқақтарының конструктивтік шешімдері судың тік 
ағынының айналасында биіктігі кемінде 10 сантиметр (бұдан əрі – см) болатын шектеу 
дөңгелегінің болуын көздейді.

21. Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда ішкі су 
құбыры мен су бұру құрылғылары бар ауыз су мақсатындағы жергілікті көздерден 
алынған суды пайдалануға жол беріледі.

Жеке гигиенаны сақтау үшін қолмен су құятын қолжуғыштарды қосымша орнатуға 
жол беріледі. 

22. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда 
су жылытқыштар орнатылады. Ыстық жəне суық су барлық ванналарға, тұратын 
орындардағы, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы себезгі бөлмелеріне, сондай-
ақ ас блогындағы қажетті технологиялық жабдықтарға тартылады.

Сумен жылыту жүйесінің ыстық суын технологиялық жəне шаруашылық-тұрмыстық 
мақсаттар үшін пайдалануға жол берілмейді.

23. Объектілерді кəрізделмеген жəне (немесе) ішінара кəрізделген жерлерде 
орналастырған жағдайда жергілікті кəріздеу құрылғысы көзделеді. Кəрізделмеген 
жерде САҚ құрылғысына жол беріледі.

Сарқынды суларды, оның ішінде САҚ-тың сарқынды суын қабылдау гидравликалық 
бекітпелері (сифондары) бар қақпақтармен жарақталған, тазарту уақтылы жүргізілетін 
объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан жалпы немесе бөлек жерасты 
су өткізбейтін сыйымдылықтарға (шұңқыр, септик) жүзеге асырылады. 

Сарқынды суларды ашық су қоймаларына жəне іргелес аумаққа шығару, сондай-ақ 
су сіңіретін құдықтарды орнатуға жол берілмейді. 

24. САҚ-ты жинауды дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып күн сайын 
жүргізеді.

25. Жылумен жабдықтаудың орталықтандырылған көзі болмаған жағдайда сұйық, 
қатты, газ түріндегі отынмен жұмыс істейтін автономды қазандық көзделеді.

26. Жылыту кезеңінде ауаның температурасы мынадай болып көзделеді:
1) жатын жəне оқу үй-жайларында, кабинеттерде, кітапханада, мəдени-көпшілік іс-

шараларға жəне демалуға арналған үй-жайларда, компьютер сыныптарында, қызметтік-
тұрмыстық, кір жуатын орындарда +18 - +22 0C;

2) тамақтану залдарында, буфеттерде, киім үтіктейтін, кептіретін бөлмелерде, 
қоймаларда жəне киім-кешек бөлмелерінде +160C;

3) физиотерапиялық кабинеттерде, массаж кабинеттерінде +280C;
4) медициналық үй-жайларда +20 - +220C;
5) спорт залында жəне секциялық сабақтарды өткізуге арналған бөлмерде, 

рекреацияларда, вестибюль мен киім ілетін орындарда, асүйде, киімдер мен аяқ 
киімдерді кептіру бөлмелерінде +15 - +170C;

6) спорт залының киім шешетін орнында +19 - +230C;
7) ваннасы бар бассейн үй-жайларында +29 - +300C;
8) себезгі бөлмелерінде +250C;
Үй-жайлардағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 40 - 55%-ды, ас үйде жəне 

кір жуатын бөлмелерде 60 - 70%-ға дейін құрайды. 
27. БСО-ның жатын үй-жайларын жылытылмайтын ғимараттарға орналастырған 

кезде балалардың кіруіне сыртқы ауаның орташа тəулiктiк температурасы күнтізбелік 
бес күн iшiнде кемiнде + 16 0C болғанда жол беріледі. 

28. Үй-жайларды табиғи жəне жасанды жарықтандыру сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге жəне Кодекстің 144-бабының 
6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес санитариялық қағидаларда, гигиеналық норма-
тивтерде белгіленген талаптарға сəйкес айқындалады. 

29. Жасанды жарықтандыру үшін жарық диодты, люминесцентті, энергия үнемдейтін 
шамдар жəне қыздыратын шамдар пайдаланылады. Жалпы жасанды жарықтандыру 
барлық үй-жайларда көзделеді. Бір үй-жайда бір типтегі шамдар қолданылады. 
Шамшырақтар плафондармен қамтамасыз етіледі. 

30. Үй-жайларды жасанды жарықтандыру деңгейлері осы Санитариялық 
қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес келеді. 

31. Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Жарамсыз, құрамында сынабы бар 
шамдарды жəне медициналық аспаптарды балалардың қолы жетпейтін үй-жайларда 
сақтайды. Істен шыққан құрамында сынабы бар шамдар мен аспаптарды кəдеге 
жаратуға жібереді.

32. Объектінің аумағында, оның ішінде САҚ-та сыртқы жасанды жарықтандыру 
болады.

33. Желдету жəне ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде Кодекстің 144-бабының 
6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес санитариялық қағидалардың, гигиеналық 
нормативтердің талаптары сақталады.

Ас блогында механикалық іске қосылатын желдету көзделеді. Жылу жəне ылғал 
бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту жүйелері орнатылады.

Себезгі бөлмелері мен санитариялық тораптар жəне балшықпен емдеу үй-жайлары 
дербес сыртқа тарту желдеткішімен жабдықталады.

34. Барлық үй-жайларда ашылатын терезелер, фрамугалар арқылы табиғи жел-
дету көзделеді. 
 4-тарау. Объектiлердiң үй-жайларын жөндеуге жəне күтiп-ұстауға қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
35. Жазғы сауықтыру маусымының ашылуы алдында БСО-да мынадай жөндеу-қал-

пына келтіру жəне профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылады жəне жүргізіледі:
- үйлерді жөндеу жұмыстары;
- инженерлік желілердің, желдету, ауа баптау жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін 

тексеру;
- ауыз суын зерттей отырып, сумен жабдықтау желілері мен құрылыстарын профи-

лактикалық жуу жəне дезинфекциялау;
- аумақты тазарту жəне аббаттандыру;
- профилактикалық дезинфекциялық, дезинсекциялық, дератизациялық іс-

шараларды жүргізу.
36. Жыл сайын объектілерде ағымдағы жөндеу жүргізіледі.
37. Объектілер жұмыс істеп тұрған кезде авариялық жағдайларды жою жұмыстарын 

қоспағанда, күрделі жəне ағымдағы жөндеуді жүргізуге жол берілмейді.
38. Желдету үшін ашылатын терезелерге, желкөздерге, фрамугаларға москит 

торлары орнатылады.
39. Объектілердің аумағы жəне қоршау сыртындағы оған іргелес аумақ таза 

ұсталады.
40. Сауықтыру кампаниясы басталар алдында жəне əрбiр ауысым аяқталған соң 

техникалық персонал күрделi жинау жүргiзедi.
Объектілердің барлық үй-жайлары мен жабдықтары таза ұсталады. Үй-жайларды 

ағымдағы жинау күн сайын жуу жəне дезинфекциялау құрадарын қолдана отырып 
ылғалды тəсілмен, кейіннен желдету арқылы жүргiзiледi.

Қолдануға рұқсат етілген, қолданылатын дезинфекциялау ерітінділері нұсқаулыққа 
сəйкес, ерітінді дайындалған күні көрсетіле отырып, таңбаланған ыдыстарда дайында-
лады. Дезинфекциялау жəне жуу құралдары жəне олардың жұмыс ерітінділері балалар 
үшін қол жетпейтін орындарда сақталады.

41. Жинау мүкəммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланады 
жəне жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының 
өндірістік үй-жайлары, тамақтану залы, рекреациялар, оқу кабинеттері, өндірістік ше-
берханалар) бекiтiледі жəне арнайы бөлiнген орындарда сақталады.

Санитариялық тораптарды жинауға арналған жинау мүкəммалының сигналды 
таңбасы болады.

42. Қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақта, үш жағынан қоршалған, тазалауға 
жəне дезинфекциялауға қол жетімді, су өткізбейтін жабындысы бар алаңға орнаты-
лады, тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталады.

Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) тазартылады, жуылады жəне дезинфекция-
ланады.

Объектілердің аумағына қоқыс жинауға арналған жəшіктер орнатылады.
43. Жəндіктердің, кенелердің жəне буын аяқтылар мен кеміргіштердің болуына 

жол берілмейді.
Объектілерде дератизациялық, дезинсекциялық іс-шаралар жүргізіледі. 
44. Қоғамдық тамақтану, бөлшек сауда, сауықтыру жəне демалу мақсатындағы, 

тұрмыстық қызмет көрсету объектілері, объекті аумағындағы демалушылар тұратын 
орындар Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес санитариялық 
қағидалардың, гигиеналық нормативтердің талаптарына сəйкес келеді.

5-тарау. Тұру жағдайларына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

45. Балалар Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес санита-
риялық қағидалардың, гигиеналық нормативтердің талаптарына сəйкес бой-жас 
ерекшелiктерiне байланысты жиһаздармен қамтамасыз етіледі.

46. Жиһаз, жұмсақ, қатты мүкəммал, жабдық, санитариялық-техникалық аспаптар 
жарамды жағдайда болады жəне мақсатына сай пайдаланылады. Үй-жайларды əрлеу-
дегі ақаулар мен жабдықтың, жиһаздың сынуы жөндеуге немесе ауыстыруға жатады.

47. БСО-ның жатын үй-жайлары қоршалатын қатты төсегі бар бір немесе екі 
қабатты кереуеттермен, кереует жанындағы тумбалармен, киімге арналған шкаф-
тармен жабдықталады. 

 Санаторийлердің жатын үй-жайлары мен тұрғын бөлмелері кереуеттермен, кереует 
жанындағы тумбалармен, киімге арналған шкафтармен жабдықталады. 

48. Балаларды шомылдыру күнтізбелік 7 күнде 1 реттен сиретпей жүргізіледі. 
1 жатын орынға төсек жабдықтары жинағының (кемінде үшеу) болуы көзделеді. 
49. Төсек жабдықтарын, сүлгiлердi ауыстыру ластануына қарай, бiрақ күнтізбелік 

жеті күнде бiр реттен сиретпей жəне тұратындар кеткеннен кейін жүргiзiледi. 
Лас киім-кешек кір жуу орнына (клеенка немесе мата) қаптармен жеткізіледі. 
50. Кір жуатын орына таза жəне лас киім-кешектің қарама-қарсы ағынын болдыр-

майтын технологиялық процестің ағындылығы сақталады. 
Төсек жабдықтары жылына кемінде бір рет камералық дезинфекциялануға жатады.
51. Киiм-кешектi жуу объектінің кiр жуатын орнында жүзеге асырылады. Кiр жуатын 

орын болмаған жағдайда киім-кешек басқа кір жуатын орындарда орталықтандырып 
ұйым дастыруға жол беріледі. 

Инфекциялық аурумен ауыратын науқастардың киім-кешектері жуу алдында 
таңбаланған ванналарда дезинфекциялануға жатады.

52. Сатып алынған өнімге (ыдыс-аяқ, төсек жабдықтары, парфюмерлік-
косметикалық өнім, ойыншықтар, жиһаз) олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын 
құжаттар қоса беріледі.

6-тарау. Объектілердегі тамақтану жағдайларына қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар 

53. Объектілердің ас блогтарына осы Санитариялық қағидалардың талаптары-
на қайшы келмейтін бөлікте Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабы-
на сəйкес қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық қағидалар 
талаптары қолданылады.

54. Объектілердің ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделеді, 
шикі жəне дайын өнімнің, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің, 
пайдаланылған жəне таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмейді.

55. Объектілерде объекті басшысы бекіткен перспективтік маусымдық (жаз-күз, 
қыс-көктем) екі апталық мəзір жасалады.

Мəзір жасау кезінде өңірде шығарылатын отандық өнімдер ассортименті ескеріледі. 
Балаларды тамақтандыру рационында витаминді-минералдық кешенмен байытылған 
тамақ өнімдері көзделеді.

56. Тамақтанудың іс жүзіндегі рационы бекітілген перспективтік ас мəзіріне сəйкес 
келеді. 

Қажетті өнімдер болмаған жағдайда осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшан
ың 1-кестесінде көрсетілген өнімдерді алмастыру кестесіне сəйкес өнімдерге алма-
стыру жүргізіледі. 

57. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау температурасы төмен тоңазытқыш 
жабдықтарында жəне (немесе) тоңазытқыш камераларында жəне (немесе) 
тоңазытқыштарда жүзеге асырылады. Температураны бақылау үшін термометрлер 
орнатылады. Сынап термометрлерін пайдалануға жол берілмейді.

58. Күн сайын тамақтанатын балалардың саны, жасына байланысты граммен 
берілген дайын тағам порциясының массасы, сондай-ақ əрбір тағам бойынша өнімдер 
шығысы («брутто» салмағында) көрсетіле отырып, əрбір тамақтануға тағамдар тізбесі 
көрсетілетін тарату-ас мəзірі жасалады жəне ілінеді.

59. Тамақтану арасындағы интервал 3,5-4 сағаттан асырмай, қосымша екінші таңғы 
ас немесе кешкі ас бар кемінде бес реттік тамақтандыру көзделеді. Тамақ арасындағы 
аралықта ас мəзіріне қымызды немесе қышқыл сүт өнімін енгізу ұсынылады.

 60. Тамақ дайындау тағамға кіретін өнімдердің тізбесі, олардың граммен мас-
сасы («брутто»), дайын тағамның «нетто» салмағы (тағамның шығысы), химиялық 
құрамы (граммен), құнарлылығы, тағамды дайындау технологиясы туралы мəліметтер 
көрсетілген технологиялық карталарға сəйкес тағамдар картотекасын пайдалана 
отырып жүргізіледі.

 61. Күн сайын тамақтану рационына ет, сүт, сары май жəне өсімдік майы, қара 
бидай жəне (немесе) бидай наны, көкөністер жəне қант қосылады. Балық, жұмыртқа, 
ірімшік, сүзбе, құстың еті екі- жеті күнде бір рет қосылады. 

62. Ас мəзірінде бірдей тағамдарды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде немесе 
келесі күнтізбелік екі – үші күнде қайталауға жол берілмейді.

63. БСО үшін күніне бір балаға ұсынылатын азық-түлік жиыны («брутто» салма-
ғында) осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшаның 2- кестесінде көрсетілген.

64. Балалар мен жасөспірімдерге жасына (жылмен) қарай ұсынылатын порцияның 
массасы (граммен) осы Санитариялық қағидаларға 5-қосымшаның 3-кестесінде кө
рсетілген.

65. Туберкулезге қарсы санаторийлердегі тамақтану нормалары «Республиканың 
мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында тамақтанудың заттай нормаларын 
жəне жұмсақ мүкəммалмен жабдықтаудың ең төменгі нормаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 қаңтардағы №128 қаулысына сəйкес 
қабылданады.

66. Гиповитаминоздың алдын алу жəне балаларды тиімді сауықтыру мақсатында 
салқындатылған сусындарды (компот, кисель) «С» витаминімен жасанды витаминдеу 
жүргізіледі, осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшаның 1-нысаны бойынша «С» 
витаминдеу журналына жазба жазылады.

67. Компоттарды витаминдеу оларды өткізуден бұрын +150С-тан аспай-
тын температураға дейін салқындатқаннан кейін жүргізіледі, кисельге аскорбин 
қышқылының ерітіндісін +30 +350С температураға дейін салқындатқан кезде, кейіннен 
араластырып, өткізу температурасына дейін салқындата отырып қосады. «С» 
витаминінің тəуліктік нормасы бөбектер үшін 50 миллиграмм (бұдан əрі – мг), мектепке 
дейінгі балалар үшін – 60 мг, мектеп жасындағы балалар үшін – 70 мг. 

Витаминделген тағамдар жылытылмайды. 
68. Объектілерде: 
1) мыналарды: 
қатық, сүзбе мен қышқыл сүт өнімдерін;
туралған ет қосылған құймақтарды;
флотша макаронды;
зельцтерді, форшмактарды, сілікпелерді, паштеттерді;
кремі бар кондитерлік бұйымдарды;
морстар, квастарды;
фритюрде қуырылған бұйымдарды;
шала пісірілген жұмыртқаны, қуырылған жұмыртқаны;
күрделі (4 компоненттен артық) салаттарды, қаймақ пен майонез қосылған са-

латтарды;
окрошканы;
тез дайындалатын құрғақ тағамдық концентраттар негізіндегі тағамдарды;
ащы тұздықтар, кетчуптарды дайындауға жəне өткізуге;
2) мыналарды:
газдалған, емдік жəне емдік-асханалық минералдық суды (қапталған минералды 

жəне ауыз судан басқа), тəтті алкогольсіз сусындарды, алкогольсіз энергетикалық 
(сергітетін) сусындарды, диффузиялық қойылтылған шырындарды;

чипсілер, кептірілген нан, гамбургерлер, ход-догтарды өткізуге;
3) мыналарды:
пастерленбеген сүтті, термиялық өңдеуден өтпеген сүзбені жəне қаймақты;
суда жүзетін құстың жұмыртқасы мен етін;
алдында ішкен тамақтарды, сондай-ақ алдында дайындалған тамақты;
ауыл шаруашылығы малының сырқаттанушылығы бойынша қолайсыз шаруа-

шылықтардың сүтін жəне сүт өнімдерін;
тіл, жүрек пен бауырды қоспағанда, мал мен құстың қосымша ет өнімдерін;
механикалық түрде еті сылынып алынған құс етін жəне құрамында коллаген бар 

шикізатты;
генетикалық түрлендірілген шикізатты жəне (немесе) генетикалық түрлендірілген 

көздері бар шиізаттарды;
банкалардың тұншалануы бұзылған консервілерді, қақпағы көтерілген 

консервілерді, тот басқан, пішіні өзгерген, заттаңбасы жоқ банкаларды; 
йодталмаған тұзды жəне құрамында темір бар витаминдермен, минералдар-

мен байытылмаған (фортификацияланбаған) жоғарғы жəне бірінші сұрыпты ұнды 
пайдалануға жол берілмейді.

69. Балаларды ыстық тамақты таратуға, нан кесуге, дайын тамақтарды порцияға 
бөлуге, орауға, ыдыс жууға, санитариялық тораптарды, аумақтарды жинауға, 
бассейндерді тазалауға тартпайды.

70. Тамақ өнімдерін жəне азық-түлік шикізатын қабылдауды осы Санитариялық 
қағидаларға 4-қосымшаның 2-нысанына сəйкес «Тамақ өнімдері мен азық-түлік 
шикізатының бракераж журналына» деректерді енгізе отырып, олардың сапасы жəне 
қауіпсіздігін куəландыратын құжаттары болған жағдайда жүзеге асырады.

Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін куəландыратын құжаттар объектілердің ас бло-
гында сақталады.

71. Объектінің жауапты тұлғалары ас блогына келіп түскен өнімдердің сапасын, 
өнімдерді сақтау жəне өткізу мерзімдерінің сақталу шарттарын, тəуліктік сынама-
ны алу мен сақтаудың дұрыстығын, тағам дайындау технологиясының сақталуын, 
персоналдың жəне асхана кезекшісінің жеке гигиена қағидаларын сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады.

72. Дайын тағамды беру медицина қызметкері осы Санитариялық қағидаларға 
4-қосымшаның 3-нысанына сəйкес «Тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасын 
органолептикалық бағалау журналына» жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың са-
пасына органолептикалық бағалау жүргізгеннен кейін жүзеге асырылады.

73. Күн сайын ас блогында дайын өнімнің тəуліктік сынамасы алынады. Сына-
маларды қақпағы бар таза (қайнатылып өңделген) ыдысқа (гарнирді бөлек ыдысқа сала-
ды) толық көлемде алады жəне +20С-тан +60С-қа дейінгі температурада тоңазытқышта 
арнайы бөлінген орында сақтайды. Тəуліктік сынама келесі күні немесе демалыстан 

кейінгі (демалыс күндерінің санына қарамастан) күні дайындалатын тағаммен – таңғы 
аспен, түскі аспен, бесін немесе кешкі аспен ауыстырғанға дейін сақталады. 

7-тарау. Өндірістік бақылауға, персоналдың еңбек жəне тұрмыстық қызмет 
көрсету жағдайларына қойылатын талаптар

74. Объектілерде персоналға жеке гигиена қағидаларын сақтау үшін жағдай жа-
салады. Қол жуу үшін ыстық жəне салқын су келтірілген, қолды жууға жəне кептіруге 
арнал ған құралдар бар қол жуатын раковиналар, қоқыс жинауға арналған урналар 
орналас тырылады. 

75. Жұмыскерлер басы артық арнайы киіммен (халат немесе шалбары бар күртеше, 
бас киім, аяқ киім) қамтамасыз етіледі.

Арнайы кімді ауыстыру күн сайын жəне ластануына қарай жүзеге асырылады.
76. Объектілердің жұмыскерлері қолының тазалығын бақылайды, таза арнайы 

киім мен аяқ киім киеді, объектіден шығатын кезде жəне дəретханаға барар алдында 
арнайы киімді шешеді, жұмыс басталар алдында жəне дəретханаға кіріп шыққаннан 
кейін, сондай-ақ жұмыстағы əрбір үзілістен соң жəне лас заттармен жанасқаннан кейін 
қолды сабынмен жуады. 

77. Ас блогының жұмыскерлері жұмысты бастар алдында шаштарын орамалдың 
немесе қалпақтың астына жинайды, зергерлік əшекейлерді, сағат жəне басқа да сы-
натын заттарды шешіп қояды, тырнақты қысқартып қияды жəне оны лакпен боямайды.

Шикізат пен дайын өнімге бөгде заттардың түсіп кетуін болдырмау үшін өндірістік 
үй-жайларға ұсақ шыны жəне металл заттарды (технологиялық мүкəммалдан басқа) 
алып кіруге жəне сақтауға, арнайы киімді түйреуішпен, инемен түйреуге жəне халаттың 
қалтасына жеке қолданатын заттарды салып жүруге жол берілмейді.

Жұмыскерлердің өндірістік үй-жайларға арнайы киімсіз кіруіне, оның үстіне жеке 
сыртқы киімін киюіне жол берілмейді. Арнайы киімді жеке заттарынан бөлек сақтайды.

78. Іріңді тері аурулары бар, кесілген, күйік алған, көгерген жерлері іріңдеген адам-
дар, инфекциялық аурулармен ауыратын науқастар немесе қоздырғыштарын тасы-
малдаушылар, сондай-ақ науқастармен немесе тасымалдаушылармен байланыста 
болғандар жұмыстан уақытша шеттетіледі жəне дəрігердің қорытындысы бойынша, 
тиісті медициналық тексеру өткізілгеннен кейін жұмысқа жіберіледі.

79. Объектілердің жұмыскерлерінде міндетті медициналық тексеруден өткендігі 
туралы, жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар санитариялық кітапшасы, гигиеналық 
оқудан өткендігі туралы мəліметтер болады.

8-тарау. Медициналық қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар

80. Объектілерде медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етіледі. 
81. Объектіде медицина қызметкерлері мынадай іс-шараларды жүргізеді: 
1) балалардың сырқаттанушылығын төмендетуге жəне денсаулығын нығайтуға 

бағытталған сауықтыру іс-шараларының кешенді жоспарын əзірлеу;
2) ауыз су жəне тамақтану режимін тексеру;
3) үй-жайлардың, аумақтың, шомылатын жəне спортпен айналысатын орындардың 

дайындығын тексеру;
4) балалардың денсаулық жағдайын серпінді бақылау, шынықтыру, сауықтыру 

жүргізу жəне басқалары;
5) объектілердегі қызметкерлердің профилактикалық медициналық тексеріп-қараудан 

уақтылы өтуін есепке алуды жəне осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшаның 
4-нысанына сəйкес «Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журна-
лына» деректерді тіркеу арқылы ас блогы қызметкерлерінің денсаулығына күн сайын 
бақылау жүргізу;

6) осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшаның 5-нысанына сəйкес тамақ 
өнімдерінің нормаларын орындауды бақылау тізімдемесін кейіннен түзетіп жəне жүргізе 
отырып, негізгі өнімдер бойынша тəуліктік нормалардың орындалуына талдау жүргізу;

7) осы Санитариялық қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес БСО жағдайларында бала-
ларды сауықтырудың тиімділігіне бағалау жүргізу;

8) дене шынықтыру сабақтары үшін медициналық топтарға бөлу, дене шынықтыру 
жəне спорт жөніндегі нұсқаушыларға балалардың денсаулық жағдайлары, спорт 
сабақтарының ұсынылатын режимі туралы ақпарат беру;

9) қабылдау жүргізу, науқастарға медициналық көмек көрсету;
10) жазатайым оқиғалар туындаған кезде алғашқы медициналық көмек көрсету, 

жақын жердегі стационарға тасымалдау;
11) санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру жəне жүргізу 

арқылы инфекциялық жəне паразиттік аурулар жағдайлары немесе оларға күдіктену 
туралы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне шұғыл хабарлама беру;

12) ас блогының ұсталуына, тамақ өнімдерінің сақталу жағдайына жəне 
мерзімдеріне, тағам дайындау технологиясына, дайын тағамның сапасына, барлық 
үй-жайлар мен аумақтың, сумен жабдықтау көздерінің санитариялық жағдайына жəне 
күтіп-ұсталуына күн сайын тексеру жүргізу;

13) объектідегі туризм жөніндегі нұсқаушының немесе басқа да жауапты 
қызметкердің балаларды жорыққа жіберуден 1–2 күнтізбелік күн бұрын маршрутты 
жəне шомылу орындарын тексеру;

14) балалар басссейндерде жəне су қоймаларында шомылған кезде судың темпе-
ратурасын (ауаның температурасы +230С-тан төмен емес кезде судың температурасы 
+20 0C-тан төмен емес) бақылау.

82. Объектілерде инфекциялық аурулар тіркелген жағдайда «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 
қарашадағы №907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №6697 болып тіркелген) бекітілген инфекциялық ауруларды есепке алу жəне 
микробиологиялық жəне паразитологиялық зерттеулерді тіркеу журналдары жүргізіледі.

83. Медициналық жабдықтарды, мүкəммалды өңдеу жəне медициналық 
қалдықтарды жинау Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес 
санитариялық қағидалардың, гигиеналық нормативтердің талаптарына сəйкес 
жүргізіледі.
9-тарау. Жағажайларды күтіп-ұстауға жəне палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-ға 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
1-параграф. Жағажайларды күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
84. Жағажай оқшауланған учаскеде, айлақтардан, шлюздерден, гидроэлектр стан-

цияларынан, сарқынды суларды жіберу орындарынан, малдың қорасы мен суатынан 
алыста немесе көрсетілген ластану көздерінен жоғары орналастырлады.

85. Су қоймасының түбі ұйық, балдырлары, бұжыр ағаштары, үшкір тастары жоқ, 
құмды болып таңдалады. Балалардың шомылатын орындарындағы су қоймасының 
тереңдігі 0,7-ден 1,3 м-ге дейін құрайды.

86. Жағажайды күннен қорғайтын қалқалармен, жатақтармен жəне отырғыштармен 
жабдықтауға жол беріледі. 

Аумақта киім ауыстыратын кабиналар, САҚ немесе биодəретханалар, қоқыс жинауға 
арналған жəшіктер орнатылады, олар таза ұсталады.

87. Жағажай балалардың жас ерекшеліктеріне сəйкес ойын құрылғыларымен, 
сондай-ақ емшараларды дозалап қабылдау үшін солярийлермен, аэрарийлермен 
жабдықталады. 

88. Шомылу маусымы басталар алдында объектінің əкімшілігі су қоймаларына 
санитариялық-химиялық, микробиологиялық, вирусологиялық, радиологиялық 
көрсеткіштерге зерттеу жүргізуді жəне топыраққа паразитологиялық көрсеткіштерге 
зерттеу жүргізуді қамтамасыз етеді. 

89. Шомылуға арналған су бетінің шекарасы ашық түсті, жақсы көрінетін қалқитын 
белгілермен белгіленеді.

90. Қажеттілігіне қарай жағажайда таза құм, малта тас себіледі. Құмды жағажай-
ларда аптасына бір реттен сиретпей жиналған қалдықтарды шығара отырып, құмның 
беткі қабатына механикалық қопсыту жүргізіледі.

91. Адамдардың шомылуына арналған орындарда киім-кешекті жууға жəне жану-
арларды шомылдыруға жол берілмейді.

Объектінің аумағында орналасқан жағажайды жəне су қоймаларының жағалау 
аймағын қауіпсіздік мақсатында объектінің əкімшілігі бақылап отырады. 

2-параграф. Палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-ны күтіп-ұстауға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

92. Таңдалған учаскеде демалушылардың тіршілік етуі жəне тұрмысының қажетті 
жағдайларын жасау үшін палаткалар немесе киіз үйлер жабдықталады.

Палаткаларды (киіз үйлер) шөптесін немесе тапталған топырақты алаңқайларда 
орналастырады. Палаткалардың (киіз үй) айналасында атмосфералық су (палаткадан) 
ағатын еңісі бар жыралар жабдықталады.

93. Палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-ның аумағы периметрі бойынша жақсы көрінетін 
белгілермен (жалаушалар, ленталар жəне басқалар) белгіленеді немесе қоршалады.

94. Қалдықтарды өртеуге жəне көмуге, осы мақсатқа арналмаған орындарға 
шығаруға, сарқынды суларды ашық су объектілеріне, жыраларға жəне іргелес 
аумақтарға шығаруға, сондай-ақ су сіңіретін құдықтарды орнатуға жол берілмейді.

95. Палаткалардың типтері (бір, екі, үшқабатты) елді мекеннің табиғи-климаттық 
ерекшеліктеріне байланысты қолданылады.

96. Жылу оқшаулау қасиеттерімен, қансорғыш жəндіктердің кіруінен қорғауды (тере-
зеге жəне есікке москитті тор, айқас тігіс түріндегі ілгек) қамтамасыз ететін, ашылатын 
клапаны бар – желдету үшін терезесі, берік жабылатын есігі, тақтай едені жəне жел 
үрлемейтін жақтауы бар берік, су өткізбейтін (сыртқы палатка – тент) палаткаларды 
(киіз үйлерді) пайдаланады. 

97. Палаткадағы (киіз үйдегі) жатын орындардың саны өндірушінің қолдану жөніндегі 
нұсқаулығына сəйкес оның сыйымдылығымен айқындалады. Əрбір демалушы үшін 
ұйықтайтын қаптарды пайдалану арқылы жеке жатын орын көзделеді.

98. Палаткаларды кереуеттермен немесе жайылмалы төсектермен, киім мен аяқ 
киімді сақтайтын тумбалармен жабдықтаған кезде оларды жердің бетінен кемінде 0,2 
м биіктікте орналастырады.

99. Балаларды орналастыруға арналған барлық палаткалар (киіз үйлер) күн сайын 
желдетіледі, жуу құралдарын қолдана отырып ылғалды тəсілмен жиналады, 7-10 күнде 
бір реттен сиретпей дезинфекцияланады.

100. Палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-да САҚ тұрғын аймағы мен ас блогынан 
кемінде 25 метр жəне шомылатын жерден кемінде 50 метр қашықтықта орнатылады. 

Палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-да қажет болған жайғдайда биодəретханалар 
пайдаланылады. 

101. Палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-ны орналастыру орындарында жеке гигиена 
қағидаларын сақтау үшін жағдайлар жасалады. Қолжуғыштарды тапталған топырақты 
алаңқайда қалқа астында тұрғын аймаққа жақын орналастыру керек. Аяқ жууға, киім-
кешек жууға, киімдерді кептіруге арналған орындар, қоқыс жинайтын орын көзделеді. 
Себезгі бөлмелерін ыстық сумен қамтамасыз ету үшін суды жылыту жағдайымен себезгі 
бөлмелерін, ас блогын жабдықтауға жол беріледі. 

102. Палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-да балалардың тамақтануын ұйымдастыру 
үшін тамақтандыруды ұйымдастырудың мынадай түрлеріне жол беріледі: 

1) жақын жердегі қоғамдық тамақтану ұйымында тамақтану;
2) тасымалды ыстық тамақ (дайын тағамды термоконтейнерлермен жеткізу);
3) тамақты далалық ас үйді пайдалану арқылы дайындау;
4) тамақты ас блогында дайындау;
5) тамақты алауда дайындау.
103. Жекелеген жағдайларда ыстық тамақ өнімдеріне қолдануға рұқсат етілген 

бір рет қолданылатын ыдыс-аяқты пайдалануға рұқсат етіледі. Бір рет қолданылатын 
ыдысты қайталап пайдалануға жол берілмейді. 

104. Асхана жəне шай ішетін ыдыстар жиынтығының, асхана аспаптарының саны 
палаталы (киіз үй) типтегі БСО қатысушыларының бір уақытта тамақтануын (тамақты 
топтар бойынша бөлек дайындаған кезде – топтың барлық мүшелерінің бір уақытта 
тамақтануын) қамтамасыз етеді. 

105. Палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-да тамақ дайындаған кезде тамаққа жауап-
ты адам болады. 

106. Палаткалы (киіз үй) типтегі БСО-да тамақтанған кезде қалқа (тент) астында 
немесе арнайы палаткада (киіз үйде) орнатылған үстелдер, отырғыштар (орындықтар) 
пайдаланылады. 

107. Ыстық тамақ стационарлық асханадан термоспен жеткізіледі. Дайын 
тамақты жеткізу кезінде тамақ өнімдерімен жанасу үшін қолдануға рұқсат етілген 
термоконтейнерлерді пайдаланады.

108. Дайын бірінші жəне екінші тағамдар үлестіру температурасынан төмен емес 
температураны ұстап тұруды қамтамасыз ететін уақыт ішінде термоконтейнерлер-
де (термостарда) болады. Термоконтейнерлердегі дайын тағамы жеткізу уақыты 
дайындалған сəттен бастап өткізгенге дейін 2 сағаттан аспауы тиіс. 

109. Далалық ас үйді пайдаланған кезде азық-түлік шикізатын сақтау, өңдеу жəне 
дайындау, тамақ дайындау, нан кесу, асхана жəне ас үй ыдыстарын (мүкəммалын) жуу, 
тамақ ішу осы мақсатқа бейімделген уақытша өндірістік жəне қосалқы құрылыстарда: 
палаткаларда (киіз үйлерде) жүргізіледі, олар қажетті технологиялық жабдықпен жəне 
тиісті таңбасы бар мүкəммəлмен жарақталады.

110. Тез бұзылатын өнімдерді сақтау үшін мұздық жабдықтауға жол беріледі.
111. Жорыққа арналған өнімдердің типтік жиыны:
1) қара жəне ақ нан немесе кептірілген нан, печенье, кепкен тоқаш, галеттер, 

қытырлақ нандар; 
2) жарма, макарон өнімдері, ботқаның дайын концентраттары немесе пакеттердегі 

сорпа концентраттары; 
3) қорытылған сары май, өсімдік майы; 
4) өнеркəсіптік өндірістің ет консервілері; 
5) қант, кəмпит, шоколад, өнеркəсіптік қаптамадағы бал; 
6) табиғи жəне (немесе) майлы балық консервілері; 
7) балғын немесе құрғақ көкөністер; 
8) құрғақ сүт, құрғақ кілегей немесе қойылтылған, консервіленген сүт; 
9) ірімшіктің қатты сұрыптары; 
10) балғын жемістер, кептірілген жемістер, жаңғақтар;
11) шөлмектегі су, шырындар, шай, какао ұнтағы.

10-тарау. Туберкулезге қарсы санаторийлерді жəне балшықпен емдеу-
ге жəне физиотерапияға арналған үй-жайларды күтіп-ұстауға қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
1-параграф. Туберкулезге қарсы санаторийлерді күтіп-ұстауға қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
112. Зиянды заттарды бөлуге байланысты емшараларды өткізуге арналған үй-

жайларды бір корпуста жатын үй-жайлармен орналастыруға жол берілмейді.
113. Жатын үй-жайлары палаталы секциялардан тұрады.
114. Зертханаларда, емшара, таңып-байлау бөлмелерінде, палаталарда, изоля-

торда, қақырық жинайтын бөлмеде, туберулезге қарсы препараттарды қабылдайтын 
үй-жайда, медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайларда 
экрандалған ультракүлгін бактерицидті сəулелегіштер орнатылады.

115. Барлық үй-жайларды күн сайын ылғалды жинау жəне апта сайын күрделі жинау 
кейіннен жатын бөлмелердегі ауаны ультракүлгін шамдармен сəулелендіру арқылы 
жуу жəне дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып жүргізіледі.

116. Туберкулезге қарсы санаторийлерде қорытынды дезинфекция жылына 2 
рет жəне барлық қайта бейіндеу, көшу, реконструкциялау, жөндеу жағдайларында 
жүргізіледі.

Туберкулезге қарсы санаторийде əр науқас шыққаннан кейін жəне жоспарлы түрде 
жылына бір рет төсек жабдықтарын камералық зарарсыздандыру жүргізіледі.

2-параграф. Санаторийлерде балшықпен емдеуге жəне физиотерапияға 
арналған үй-жайларды күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
117. Физиотерапия кабинеттерін пайдалану жəне күтіп-ұстау Кодекстің 144-бабының 

6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес санитариялық қағидалардың, гигиеналық 
нормативтердің талаптарына сай болады.

118. Сумен, балшықпен емдеуге арналған емдеу корпустарының ғимараттары 
жеке тұрған ғимаратта орналастырылады. Жобалық оқшауланған кезде жапсарлас 
ғимаратқа орналастырады. Үй-жайлар киім ауыстыратын орын, санитариялық торап 
жəне себезгі бөлмесі арқылы жеке кіретін есіктері бар жеке блоктарға топтастырылады.

Балшықтарды сақтау үшін тек таза балшықты пайдалануға есептелген бірнеше 
бассейндер көзделеді.

119. Табиғи көздердің (минералды балшықтар, саз) балшығымен емдеуге арналған 
құралдар бір рет қолданылады. Олардың негізіндегі заттарды (балшық маскалары 
жəне басқалары) дайындаушының қаптамасында сақтайды жəне заттаңбасындағы, 
қаптамасындағы деректерге сəйкес пайдаланады.

120. Емшараларға дайын емдік балшықтар мынадай талаптарға сəйкес келеді:
1) табиғи жəне емшараларға дайындалған емдік балшықтардың нормалана-

тын физикалық-химиялық жəне токсикологиялық көрсеткіштері осы Санитариялық 
қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес келеді;

2) табиғи жəне емшараларға дайындалған емдік балшықтардың нормалана-
тын микробиологиялық көрсеткіштері осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшаға 
сəйкес келеді.

121. Пайдаланылған емдік балшық көп жылдық ұзақ қалпына келуі үшін табиғи 
ортаға тасталады.

122. Фито-барлар өнімді сақтауға, ыдысты жууға, өңдеуге жəне сақтауға 
арналған тиісті жағдайлар, сапасы мен қауіпсіздігі туралы құжаттар бар болғанда 
ұйымдастырылады.

123. Ингаляторий, оттегімен емдеу кабинетi жəне дəрiлiк препараттар кабинетi 
көршілес орналасады жəне дəрiлiк шөптердi сақтау үшін ортақ қосалқы үй-жайы болады.

124. Бальнеологиялық емшараларды жүргізу үшін бөлек бальнеологиялық 
құрылғысы бар жеке үй-жайларды жабдықтайды.

Асқазанды жуу емшараларын қызыл иекті шаюмен, ішек себезгісін жəне ішекке 
минералды су мен емдік балшықтың қоспасын енгізе отырып, ішекті сифонмен жу-
умен біріктірмейді.

Емшара кабинеттерінде əр кушетка (кресло) жеке кабиналарда орнатылады.
125. Емдік массажды жүргізуге арналған үй-жайлар массажға жəне себезгіге 

арналған кабинеттерден тұрады. Массажға арналған кабинеттің ең аз ауданы бір 
кушеткаға кемінде 6 м2 есебінен қабылданады. Кабинет қол жууға жəне кептіруге 
арналған құралдары бар раковинамен жабдықталады. Массажға арналған кабинет 
механикалық желдеткішпен жабдықталады.

126. Алмалы-салмалы жəне адамның организмімен жанасатын құралдарды 
(резеңке түтікшелер, ұштықтар, үштіктер жəне басқалар) дезинфекциялау қоса 
берілетін нұсқаулықтарына сəйкес жұмыс орнында жүзеге асырылады. Жуу жəне сте-
рильдеу Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес санитариялық 
қағидалардың, гигиеналық нормативтердің талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

 
«Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 
1-қосымша

Зертханалық-құрал-саймандық зерттеулер
Кесте

Р/с 
№

Сынама алу 
орны

Зертханалық-құрал-сайманды 
зерттеулер, саны (бірлік)

Зерттеу жиілігі

1 2 3 4
1
1

ас блогы тамақ өнімдерінің (шикізаттың) 
микробиологиялық 
көрсеткіштерге сынамасы, бірлік

ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша 

микробиологиялық зерттеулерге 
дайын өнім сынамасы

ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша

микробиологиялық жəне 
санитариялық-химиялық 
көрсеткіштерге судың сынама-
сы, бірлік

ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша

тамақтың толық салынуы, 
тəуліктік құнарлылығы, бірлік

ағымдағы қадағалау 
тəртібімен

сыртқы орта объектілерінен 
ішек таяқшалары тобының бак-
терияларына зерттеу, бірлік

ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша

дезинфекциялау құралдары 
ерітіндісіндегі əрекет ететін 
заттардың белсенділігін 
айқындау 

ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша

бактериологиялық, 
санитариялық-химиялық 
зерттеулерге жергілікті су-
мен жабдықтау көздерінен 
(орталықтандырылған, 
құдықтар, ұңғымалар, каптаж-
дар) алынған ауыз су

жаз маусымы басталар ал-
дында, ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, сондай-
ақ эпидемиологиялық 
көрсетілімдері бойынша

2
2

жабық жүзу 
бассейні жəне 
ванналар, 
жағажай 

бактериологиялық, 
санитариялық-химиялық, 
вирусологиялық, 
паразитологиялық зерттеулерге 
су сынамалары

жаз маусымы басталар ал-
дында, ағымдағы қадағалау 
тəртібімен

паразитологиялық көрсеткіштер:
бассейн шұңқырының суы

ағымдағы қадағалау 
тəртібімен

3 емдік 
балшықтар

микробиологиялық, физикалық-
химиялық, токсикологиялық, 
радиологиялық көрсеткіштерге

ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша

Р/
с№

Сынама алу 
орны

Зертханалық-құрал-сайманды 
зерттеулер, саны (бірлік)

Зерттеу жиілігі

1 2 3 4
4
4

ас блогы желдеткіштің тиімділігі, шу ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша 

5
5

ойын үй-
жайлары, 
оқу кабинеті, 
медициналық 
үй-жайлар

жасанды жарықтандыру деңгейі ағымдағы қадағалау 
тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша 

 
6

қызметкерлерді 
тексеру

бактериологиялық 
тасымалдаушылыққа

эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша

6
7

топырақ, құм паразитологиялық, 
бактериологиялық 
көрсеткіштерге

жаз маусымы баста-
лар алдында, ағымдағы 
қадағалау тəртібімен, 
эпидемиологиялық 
көрсетілімдер бойынша

«Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

2-қосымша

Үй-жайларды жасанды жарықтандыру деңгейлері
 Кесте

Үй-жайлардың 
атауы

Жарықтандыру (люкспен) Жарықтандыру 
нормалары 
қатысты бет

люминисцентті 
шамдар кезінде

қыздыру шамда-
ры кезінде

1 2 3 4
оқу, ойын бөлмелері 
жəне үйірмелерге 
арналған бөлмелер

300 150 үстелдің жұмыс 
беті

жатын бөлмелер 75 30 еденнен 0,5 м 
деңгейде

дене шынықтыру 
залы

200 100 еден

рекреациялар 150 75 еден

«Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

3-қосымша

Өнімдерді алмастыру
 1-кесте

№ Алмастыруға 
жататын өнім 

Граммен 
салмағы Алмастырушы өнім Граммен 

салмағы
1 2 3 4 5

1 Сиыр еті 100,0

1-санатты сүйегі бар кесек ет: қой еті, 
жылқы еті, қоян еті 100,0

1-санатты сүйегі жоқ кесек ет: қой еті, 
жылқы еті, қоян еті 80,0

1-санатты жылқы еті 104,0
құс еті 100,0
1-санатты қосымша өнімдер: бауыр, 
тіл, жүрек 116,0

пісірілген шұжық 80,0
ет консервілері 120,0
балық 150,0

2 Майы 
алынбаған сүт 100,0

кефир, айран 100,0
қойылтылған стерилденген сүт 40,0
кілегей 20,0
майлы сүзбе 30,0

3 Қаймақ 100,0 кілегей 133,0
сүт 667,0

4 Сүзбе 100,0

сүт 333,0
ірімшік 40,0
брынза 80,0
қаймақ 50,0
кілегей 66,0

5 Ірімшік 100,0

сиырдың сары майы 50,0
қаймақ 125,0
сүзбе 250,0
брынза 200,0
сүт 825,0
жұмыртқа 3 дана

6 Жұмыртқа 1 дана
ірімшік 33,0
қаймақ 40,0
сүзбе 80,0

7 Басы алынған 
балық 100,0 ет 67,0

Алмастыруға 
жататын өнім

Граммен 
салмағы Алмастырушы өнім Граммен 

салмағы

7 Басы алынған 
балық

тұздалған майшабақ 100,0
балықтың жон еті 70,0
сүзбе 168,0
ірімшік 50,0

8 Жемістер 100,0

жеміс-жидек шырыны 100,0
кептірілген алма 20,0
кептірілген өрік 8,0
қара өрік 17,0
мейіз 22,0
қарбыз 300,0
қауын 200,0

Балалардың сауықтыру объектілерінде бір күнде 
бір балаға арналған өнімдер жиыны

 2-кесте
Өнімдер атауы Өнімдер мөлшері граммен

1 2
сүт, қышқыл сүт өнімдері 500
жартылай майлы сүзбе 40
қаймақ 10
ірімшік 10
ет 160
Балық 60
диеталық жұмыртқа 1 дана
қара бидай наны 100
бидай наны (оның ішінде тоқаштар) 250
бидай ұны 10
макарон бұйымдары 20
жармалар 45
бұршақтар 10
қант жəне кондитерлік бұйымдар 70
картоп ұны 8
нан ашытқысы 2
сары май 45
өсімдік майы 15
картоп 350
жаңа піскен көкөніс 400
жаңа піскен жемістер 100
құрғақ жеміс-жидектер 15
табиғи шырындар 200
шай 0,2
какао 1,2
тұз 6
қоспалар 1
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(Соңы. Басы 20-бетте) 

Балалар мен жасөспірімдер үшін жасына (жылмен) 
байланысты порцияның массасы (граммен)

 3-кесте

Тамақтану, тағам Порцияның массасы
6-11 жас 12-18 жас

1 2 3
Таңғы ас
Ботқа немесе көкөністен жасалған тамақ 300 300-400
Кофе (шай, какао) 200 200
Түскі ас
Салат 60-100 100-150
Сорпа 200-250 205-300
Ет, котлет 80-150 150-180
Гарнир 100-150 150-180
Компот жəне басқа да сусындар 200 200
Бесін асы
Айран 200 200
Печенье (пісірілген нан) 40/100 40/100
Жемістер 100 100
Кешкі ас
Көкөністен жасалған тағам, ботқа 300 400
Шай жəне басқа да сусындар 200 200
Бір күнге арналған нан:
Бидай наны 150 200
Қара бидай наны 100 150

«Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

4-қосымша
«С»-витаминдеу журналы

1-нысан

Тағамның дай-
ындалу күні жəне 

сағаты

Тағамның 
атауы

Қосылған 
витаминнің 

жалпы мөлшері

Бір порциядағы 
С витаминінің 

мөлшері

Жауапты 
тұлғаның 

қолы
1 2 3 4 5

Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың 
бракераж журналы

2-нысан
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ескертпе: *есептен шығару, өнімдерді қайтару жəне басқалары көрсетіледі.

Тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасын 
органолептикалық бағалау журналы

3-нысан
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Ескертпе: 7-бағанда өткізуге тыйым салынған дайын өнімнің атауы көрсетіледі.
 

Ас блогы жұмыскерлерін тексеру нəтижелерінің журналы
4-нысан

р/с 
№ Жұмыскердің 

Т.А.Ə. 
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Ескертпе: * жазба: дені сау, науқас, жұмыстан шектетілді, санацияланды, еңбек 
демалысы, демалыс 

_____ жылғы _____ айдағы тамақ өнімдері нормаларының орындалуын 
бақылау тізімдемесі 

5-нысан

р/с 
№

Өнімнің 
атауы

Ө
ні

мн
ің

 1
 а

да
мғ

а 
гр

ам
ме

н 
ш

ақ
қа

нд
ағ

ы 
но

рм
ас

ы 
* (

бр
ут

то
)

Бір адамға күндер бойынша 
(барлығы) бруттода іс жүзінде 
берілген өнімдер, бір адамға г/ 
тамақтанатын адамдар саны

Бр
ут

то
да

 1
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10
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рі
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ен
 

ба
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ық
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тү
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к Орташа 
есеппен 
10 күн 
ішінде

% (+/-)–
да нор-
мадан 
ауытқу

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

 «Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

5-қосымша

Балалардың сауықтыру объектілері жағдайларында балаларды сауықтыру 
тиімділігін бағалау

1. Балаларды сауықтыру тиімділігінің бағасы екі тексеріп-қарау – ауысым басында 
жəне ауысым соңында медициналық тексеріп-қарау деректерін салыстыру негізінде 
жүргізіледі. 

Мынадай көрсеткіштер талданады: 
1) баланың дене бітімінің дамуы;
2) организмнің функциялық жағдайы;
3) дене дайындығының деңгейі;
4) жалпы сырқаттанушылығы.
2. Дене дамуын бағалау кезінде дене массасының дене ұзындығына қатынасымен 

– Кетле индексімен айқындалады.
Дене дамуының үйлесімділігін дəлелдейтін Кетле индексінің нормасы мынаны 

құрайды (шаршы метрге килограммен (бұдан əрі – кг/м2):
1) 6-8 жастағы ұл жəне қыз балалар үшін – 16 (кг/ м2);
2) 9-10 жастағы ұл жəне қыз балалар үшін – 17 (кг/ м2);
3) 11 жастағы ұл жəне қыз балалар үшін – 18 (кг/ м2);
4) 12 жастағы ұл жəне қыз балалар үшін – 19 (кг/ м2);
5) 13-14 жастағы ұл жəне қыз балалар үшін – 20 (кг/ м2);
6) индекстің екі бірлікке артуы дене массасының артықтығын, екі бірлікке төмендеуі 

– жетіспеушілікті дəлелдейді.
3. Балаларды сауықтыру ұйымдары жағдайларында сауықтыру тиімділігінің 

маңызды өлшемшарттары организмнің функционалдық (резервтік) мүмкіндіктерінің 
артуы болып табылады.

Осы мақсатта балалардың жүрек-қан тамыры, тыныс алу жүйелерінің функ-
ционалдық сынамаларын бағалау жəне еңбекке дене қабілеттерін бағалау жүргізіледі.

4. Жүрек-қан тамыры жүйесінің функционалдық жағдайын ортостатикалық сынама 
көмегімен бағалау керек. Жүргізу əдістемесі: шалқасынан 3 минут жатқаннан соң жүрек 
соғуының жиілігі (бұдан əрі – ЖСЖ) (10 секундтық мерзім бойынша) жəне артериялық 
қысымы (бұдан əрі – АҚ) анықталады. Содан кейін тексерілетін адам тез тұрады жəне 
тұрған қалпында өлшемдер қайталанады. Бұл ретте тамыр соғуының минутына 4 
соғудан көп болмауы, ал АҚ ең үлкен өсімі сынап бағанының 10 миллиметрінен аспа-
уы қалыпты реакция болып саналады жəне 100-ге тең индекс ретінде қабылданады, 
1-кестеде ортостатикалық сынама индекстерін бағалау келтіріледі.

Ортостатикалық сынама индекстерін бағалау
  1-кесте

Тамыр 
соғуының 

бір ми-
нутта 

жиілеуі

Ең жоғары артериялық қысымның өзгеруі
артуы кемуі

+10 +8 +6 +4 +2 0 -2 -4 -6 -8 -10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0-4 100 95 90 85 80 75 70 65 50 55 55

5-8 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45
9-12 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

13-16 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35
17-20 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30
21-24 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25
25-28 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
29-32 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
33-36 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
37-40 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
41-44 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Қолайлы индекс 100-85, рұқсат етілетін 84-75 жəне ең нашар 74-60 болып санала-

ды. Динамикалық бақылау процесінде индекстің өсуі сауықтыру ұйымындағы қозғалыс 
режимінің жаттықтыру əсерін көрсетеді. 

5. Тыныс алу жүйесінің функционалдық жағдайы Генч сынамасы көмегімен баға-
ланады (демді шығару кезінде тыныс алуды кідірту).

Генч сынамасы былайша өткізіледі: сыналатын адам мұрнына қыстырғыш салып, 
ауыз арқылы еркін дем шығарады жəне жағымсыз сезімдер пайда болғанға дейін аузын 
жауып отырады. Тыныс алуды кідірту уақыты секундомермен тіркеледі. №2-кестеде 
əртүрлі жастағы жəне жыныстағы балаларға арналған осы көрсеткіштің орташа мəндері 
келтірілген (± орташа қателік).

Балаларда дем шығару кезінде тыныс алуды кідірту көрсеткішінің шамасы 
(секундына)

 2-кесте

Жасы жылмен Ер балалар Қыздар
1 2 3
7 10 ± 2,8 8,3 ± 4.0
8 17 ± 12,4 13,0 ±7,2
9 16,8 ±11,0 12,1 ± 6.3

10 15,5 ± 7,5 11,0 ± 4,0
11 18,2 ± 8,5 13,0 ± 8,6
12 20,0 ± 12,0 16,0 ±13,6
13 18,5 ± 11,0 16,0 ±6,2
14 19,6 ± 6,7 19,0 ± 9,2

Балаларды сауықтыру ұйымдарында балалардың болуының сауықтыру тиімділігі 
терең тінді биохимиялық процестерді жетілдіруде – гипоксия тұрақтылығының 
жоғарылауында көрінеді. Баланың демалысы кезінде тыныс алуды кідіртуді 10%-
ға жəне одан жоғары артуы жағымды қозғалыс ретінде сипатталады; тыныс алу 
кідірісі уақытының 10% төмендеуі керісінше сипатталады жəне оттегі тапшылығына 
төзімділіктің төмендеуін көрсетеді. 

6. Балалардың еңбекке дене қабілетін бұлшық ет күшінің жəне бұлшық ет 
шыдамдылығының көрсеткіштері бойынша бағалау ұсынылады.

Балалардың бұлшық ет күші динамометр көмегімен анықталады. Қол буынының 
бұлшық етінің күші бір жаққа созылған күшті оң қолмен (солақайларда – сол қолмен) 
қол буыны динамометрі арқылы өлшенеді. Қол буыны бұлшық етінің жас-жынысына 
қарай орташа стандарты 3-кестеде берілген.

Балалардың қолының бұлшық ет күші (килограмм)
 3-кесте

Жасы жылмен Оң қол (солақайларға сол қол)
Ер балалар Қыздар

1 2 3
8 14,8 ± 3,2 12,2 ± 2,9
9 16,7 ±3,2 14,3 ± 2,7

10 18,7 ± 3,8 15,3 ±2,5
11 21,1 ±3,6 16,6 ± 3,8
12 25,9 ± 5,5 19,6 ± 4,7
13 26,2 ±7,0 21,6 ±4,4
14 28,6 ±9,0 23,5 ± 4,6

1) Бұлшық ет күшінің 10%-ға жəне одан жоғары өсуі балаларды сауықтыру 
ұйымындағы дене тəрбиесінің дұрыс жолға қойылғанын, сауықтыру іс-шаралары 
жүйесінде күш жəне жылдамдық-күшке бағытталған жаттығулардың пайдаланылаты-
нын көрсетеді. Динамикалық бақылау прцесінде бұлшық ет күшінің 10%-ға төмендеуі 
көрсеткіштің теріс динамикасын көрсетеді;

2) сондай-ақ бұлшық ет төзімділігі динамометрдің көмегімен анықталады. Бала 
5-7 секунд демалуға үзіліс жасап, динамометрді бар күшімен 5 рет қысады, сосын 

динамометрдің бірінші жəне бесінші көрсеткіші салыстырылады. Баланың жағдайына 
байланысты бұлшық ет күшінің көрсеткіші оның бастапқы мөлшеріне қарағанда 10-
15%-ға төмендейді. Осы ерекшелік неғұрлым аз болса, соғұрлым күштің төзімділігі 
жоғары болады. «Стайер» типіне жататын төзімді балаларда динамометрде өлшеудің 
басындағы жəне соңындағы көрсеткіштері сəйкес келеді. Осы өлшеулердің арасындағы 
айырмашылықтардың сауықтыру ауысымының басынан бастап соңына дейін төмендеуі 
төзімділіктің дамуы немесе артуын көрсетеді. 

7. Баланың функционалдық мүмкіндіктерінің өсуін білдіретін маңызды көрсеткіштер 
дене дайындығының оң динамикасы: жылдамдыққа (30 метрге жəне 60 метрге) 
жүгіргенде, төзімділікке жүгіргенде (300 метрге жəне 500 метрге), сондай-ақ басқа да 
нормативтерді тапсыру кезінде нəтижелердің жақсаруы болып табылады.

Балаларды сауықтыру тиімділігінің көрсеткіштері динамикасы

 Плюс «+» жақсaру (бұдан əрі – «+»), минус «-» нашарлау (бұдан əрі – «-»), «0» - 
өзгеріссіз (бұдан əрі – «0»).

Жиыны: тиімділігі айқын, сауықтыру тиімділігі əлсіз, сауықтыру тиімділігі жоқ 
балалардың үлес салмағы.

 4-кесте
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 «Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

6-қосымша

Табиғи жəне емшараларға дайындалған емдік балшықтың нормаланатын 
физикалық-химиялық жəне токсикологиялық көрсеткіштері

 Кесте
Көрсеткіш шөгінді 

сульфидті
шымтезекті тұнба шоқы

1 2 3 4 5
Ылғалдылығы, % 25-75 50-85 60-90 40-80
мөлшері 0,25-5 мм минерал-
ды бөлшектермен ластануы, 
табиғи затқа %

<3,0 <2,0 <2,0 <3,0

мөлшері 5 мм артық қатты ми-
нералды қоспалар

жоқ

ыдырау деңгейі (шымтезек, 
балшық үшін), органикалық 
затқа %

40-тан төмен емес

жылжуға кедергі, дин/см2 1500-4000 1500-4000 1000-2000 1500-2500
Уытты заттар
Техногенді радионуклидтер 
(Cs137, жұқтырған Sr90), бекке-
рель-килограмм (Бк/кг)

 радиациалық қауіпсіздік нормаларына сəйкес

Ауыр металдар (Hg, Pb, Zn, 
Cu, Cd), миллиграмм/кило-
грамм (бұдан əрі - мг/кг)

топырақтың жергілікті табиғи фонынан артық 
емес

Пестицидтер, мг/кг жергілікті топырақ үшін белгіленген нормалардан 
артық емес

«Балалардың сауықтыру жəне санаторий объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

7-қосымша 

Табиғи жəне емшараларға дайындалған емдік балшықтың нормаланатын 
микробиологиялық көрсеткіштері

 Кесте
Балшықтың 

түрлері
Жалпы 

микроптық 
саны 

(ЖМС), 
артық 
емес

Ішек 
таяқшалары 

тобының 
бактерияла-
рының коли-
титрі (ІТТБ)

Эширехия 
коли титрі 
(лактозаға 

оң)

Клостри-
дия пер-

фрингенс 
титрі 
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1 2 3 4 5 6
Тұнба жəне шоқы 
балшықтары

1х106

5х105
1 жəне 
жоғары

30 жəне 
жоғары

0,1 жəне 
жоғары

жоқ

Шөгінді орта-
ша жəне нашар 
минералданған 
жəне рН кемінде 
3,6 шымтезекті

5х105 10 жəне 
жоғары

30 жəне 
жоғары

0,1 жəне 
жоғары

жоқ

Шөгінді 
сульфидті қатты 
минералданған 
жəне рН кемінде 
3,6 шымтезекті

5х105 30 жəне 
жоғары

50 жəне 
жоғары

0,1 жəне 
жоғары

жоқ

Ескертпе: балшықтың микробиологиялық көрсеткіштері:
 1) 1 г-дағы микроорганизмдердің жалпы саны – балшықтың органикалық заттармен 

ластануының қарқындылық көрсеткіші;
 2) коли-титр немесе ішек таяқшалары тобының бактериялары (ІТТБ) болуы – ішек 

таяқшалары топтары бактериялары анықталатын балшықтың көлемі;
 3) Escherichia coli (эширехия коли) титрі – ішінде Escherichia coli (эширехия коли) 

жаңа нəжістік ластану көрсеткіші ретінде анықталатын балшықтың көлемі;
 4) Clostridium perfringens (клостридия перфрингенс) титрі – ішінде Clostridium 

perfringens (клостридия перфрингенс) дəрежесі қандай да бір ескі нəжістік ластанудың 
куəсі ретінде анықталатын балшықтың көлемі;

 5) балшықтың белгілі бір көлемінде Pseudomonas aeruginosa(көкіріңді таяқша) 
патогенді коккты (стафилококктар, стрептококктар) микрофлораның болуы – терінің 
ауыр зақымдауларын, тамақтан улануларды жəне ауруларды (сіреспе) тудыратын 
микроорганизмдер ретінде.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
23 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16913 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 4 сәуір             №135            Астана қаласы

«Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, 
ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды 
мемлекеттік есепке алу қағидаларын және олардың 

орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 

31 наурыздағы №149 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 

жобалар мен бағдарламаларды мемлекеттік есепке алу қағидаларын жəне олардың 
орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 149 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10885 болып тіркелген, 2015 жылғы 5 маусым-
да «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды мемлекеттік есепке алу 
қағидаларын жəне олардың орындалуы жөніндегі есептер, осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (Б.С. 
Абдрасилов) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіппен: 

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

ішінде осы бұйрықтың қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі 
көшірмелерін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республиқалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Респуб ликасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынты-
мақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында қарас-
тырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының білім жəне 
ғылым вице-министрі Т.І. Ешенқұловқа жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің міндетін атқарушы Б.АСЫЛОВА

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушының бұйрығына қосымша 2018 жылғы 4 сəуірдегі №135

 
Қазақстан Р еспубликасы Білім жəне ғылым министрінің 

2015 жылғы 31 наурыздағы №149 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəн е олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жоба-
лар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді мемлекеттік 
есепке алу қағидасы (бұдан əрі – Қағида) «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 5-1) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне 
мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар 
мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді мемлекеттік 
есепке алуды жүзеге асыру тəртібін белгілейді.

1. Қағидада мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
1) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы есеп - ғылыми-

техникалық жұмыстың іске асырылуы туралы ақпаратты, ғылыми, ғылыми-техникалық, 
тəжірибелік-конструкторлық, маркетингтік зерттеулерді, сондай-ақ жоспарланған 
жұмыстардың одан əрі жүргізілуінің орындылығы туралы не аяқталған ғылыми, 
ғылыми-техникалық жоба мен бағдарлама нəтижесі туралы ақпаратты қамтитын құжат.;

2) ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама бойынша бас ұйым - нысаналы ғылыми, 
ғылыми-техникалық бағдарламаны іске асыруға арналған конкурстың қорытындылары 
бойынша мемлекеттік уəкілетті орган айқындайтын əрі іргелі жəне қолданбалы 
зерттеулердің ғылыми, ғылыми- техникалық бағдарламасын іске асыруды сүйемелдеуді 
жəне орындалатын бағдарламаның шеңберінде орындаушы ұйымдардың қызметін 
үйлестіруді жүзеге асыратын заңды тұлға;

3) ғылыми, ғылыми-техникалық жоба жəне (немесе) бағдарлама бойынша орында-
ушы ұйым (орындаушы) (бұдан əрі - орындаушы ұйым (орындаушы) - ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының, ғылыми, ғылыми-техникалық жобалардың жəне (немесе) бағдарламалардың 
бір бөлігін немесе барлығын іске асыруды жүзеге асыратын заңды (жеке) тұлға;

4) ғылыми, ғылыми-техникалық жоба мен бағдарлама - болжанған ғылыми-
техникалық жұмыс мазмұнын қамтитын, жоспарланған жұмыстарды жүргізудің мақсат-
тары мен міндеттері, өзектілігі, жаңалығы, ғылыми-практикалық маңыздылығы мен 
орын дылығы негізделген ғылыми, ғылыми- техникалық, тəжірибелік-конструк торлық, 
маркетингтік зерттеулерді білдіретін құжат;

5) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нəтижесі (бұдан əрі – ҒҒТҚН) 
- ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті орындау барысында алынған 
жəне кез келген ақпарат жеткізгіште тіркелген жаңа білім немесе шешімдер, ғылыми 
əзірлемелер мен технологияларды өндіріске енгізу, сондай-ақ жаңа бұйымдардың, 
материалдар мен заттардың модельдері, макеттері, үлгілері;

6) ғылыми жəне ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың мемлекеттік 
тізілімі (бұдан əрі - ҒТБ МТ) - Қазақстан Республикасында мемлекеттік бюджет есебінен 
іске асырылатын  ғылыми жəне ғылыми- техникалық бағдарламалар мен жобалардың 
жəне олардың орындалуы жөніндегі есептердің тізбесі;

7) ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерінің мемлекеттік тізілімі - 
мемлекеттік бюджет есебінен алынған ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерінің тізбесі;

8) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектіле рі - ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар;

9) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі (бұдан əрі - уəкілетті 
орган) - ғылым жəне ғылыми-техникалық қызмет саласында салааралық үйлестіруді 
жəне басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

10) салалық уəкілетті орган - ғылым жəне ғылыми-техникалық қызмет саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыруды жəне тиісті салада ғылыми зерттеулер жүргізу 
жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

11) «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік 
қоғамы (бұдан əрі - Орталық) - мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, 
ғылыми - техникалық жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы 
жөніндегі есептерді мемлекеттік есепке алуды жүзеге асыратын ұйым.

3. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми- техникалық жоба-
лар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді мемлекеттік 
есепке алуды ұйымдастыруды уəкілетті орган жүзеге асырады.

2-тарау. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-
техникалық жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы 

жөніндегі есептерді мемлекеттік есепке алу тəртібі
4. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері мемлекеттік 

есепке алу үшін Орталыққа мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, 
ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы 
жөніндегі есептерді береді.

5. Мемлекеттік есепке алу үшін түпнұсқада қағаз жəне электронды тасымал-
дағыштарда Орталыққа:

1) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар (оның ішінде ҒҒТҚН коммерцияландыруға жəрдемдесу жобалары (бұдан 
əрі – жоба);

2) мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
бағдарламалары (оның ішінде ҒҒТҚН коммерцияландыруға жəрдемдесу бағдар-
ламалары (бұдан əрі - бағдарлама);

3) бағдарламаларды ақпараттық картасы бар жобалардың орындалуы бой-
ынша есептер(оның ішінде ҒҒТҚН коммерцияландыруға жəрдемдесу жобалары, 
бағдарламары (бұдан əрі – есеп), оның ішінде ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелері туралы мəліметтер ұсынылады.

Құжаттар пакеті толық болмаған жəне олар тиісінше ресімделмеген жағдайда 
құжаттар анықталған кемшіліктер толық жойылғанға дейін тіркелмейді. Кемшіліктер 
толық жойылмаған жағдайда ұсынылған құжаттар пакеті субъектілерге қайтарылады.

Ұсынылған құжаттар (оның ішінде кемшіліктері толық жойылған) мемлекеттік есепке 
алынғаннан кейін қайтарылмайды жəне Орталықта сақталады. Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды 
мемлекеттік есепке алуға байланысты шығындарды бас ұйым немесе орындаушы 
ұйым (орындаушы) өзі көтереді.

6. Жобаны мемлекеттік есепке алу үшін орындаушы ұйым (орындаушы) Орталыққа 
жобаны қаржыландыру басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей 
мемлекеттік ұйымдар үшін мемлекеттік жəне орыс тілдерінде, мемлекеттік емес 
ұйымдар мемелекеттік тілде, ал қажет болған жағдайда басқа тілдерде екі данада 
осы Қағидаға 1-қосымшаға сəйкес тіркеу карталарын жібереді.

7. Жобаны бірнеше орындаушы ұйымдар (орындаушылар) орындаған жағдайда 
əрбір орындаушы ұйым (орындаушы) Орталыққа өзі дербес орындайтын жұмыстың 
бөлігіне тіркеу картасын жібереді.

8. Орталық белгіленген тəртіппен жобаны оған тіркеу нөмірін беру арқылы тіркейді, 
оны ҒТБ МТ-ға енгізеді жəне тіркелген күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде 
орындаушы ұйымға (орындаушыға) тіркеу картасының бір данасын жібереді.

9. Тіркелген жобаға түзетулер енгізу қажет болған жағдайда орындаушы-ұйым 
(орындаушы) күнтізбелік отыз күн ішінде Орталыққа ресми бланкідегі еркін түрде 
ресімделген хат пен осы Қағидаға 1-қосымшаға сəйкес тіркеу картасын ұсынады.

10. Егер тіркелген жобаны орындау процесінде оны құпияландыру қажеттілігі туын-
даса, орындаушы ұйым (орындаушы) он күн мерзімде бұл туралы Орталыққа ҒТБ МТ-
ға тиісті өзгерістер енгізу үшін жазбаша түрде хабарлайды.

11. Бағдарламаны мемлекеттік есепке алу үшін бас ұйым Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2011 жылғы 16мамырдағы № 519 «Ұлттық ғылыми кеңестер туралы» 
қаулы сымен бекітілген Ұлттық ғылыми кеңестер ғылыми жəне ғылыми-техникалық 
бағдарламаларды мемлекеттік бюджет есебінен гранттық жəне бағдарламалық-
нысаналы қаржыландыру туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз 
күннен кешіктірмей Орталыққа осы Қағидаға 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес кеңейтілген 
бағдарламаның көрсеткіштері жəне титул парағын рəсімдеп, бағдарламаға еркін түрде 
түсіндірме жазба мен ағымдағы жылы бағдарламаның тапсырмаларын (кезеңдерін) 
орындауға бөлінген бюджет қаражатының көлемін растайтын бас ұйымның басшысы 
қол қойып, мөрімен бекітілген құжатты тапсырады.

12. Тіркелген бағдарламаға түзетулер енгізу қажет болған жағдайда кезекті жылға 
жоспарлы көрсеткіштерімен қатар бас ұйым Орталыққа осы Қағидаға 4-қосымшаға 
сəйкес кеңейтілген бағдарламаның көрсеткіштері бойынша мəлімет береді.

13. Бас ұйым есепті жылдан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей 
Орталыққа осы Қағидаға 5-қосымшаға сəйкес бағдарлама бойынша тапсырмалардың, 
жұмыс кезеңдерінің орындалуы туралы есепті(жылдық) жəне еркін түрде түсіндірме 
жазбаны жібереді.

14. Бас ұйым есепті тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей тоқсан сай-
ын Орталыққа осы Қағидаға 6-қосымшаға сəйкес бағдарлама тапсырмаларының 
(кезеңдерінің) орындалу барысы туралы есепті (тоқсандық) береді.

15. Есепті мемлекеттік есепке алу үшін орындаушы ұйым (орындаушы) жобаның 
жұмыстары (кезеңдері) аяқталғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде Орталыққа, осы 
Қағидаға 7-қосымшаға сəйкес қағаз жəне электрондық тасымалдағышта есепті жəне 
ақпараттық картаны жібереді. 

Есеп МЕМСТ 7.32-2001 «Ғылыми-техникалық жұмыс туралы есеп» мемлекетаралық 
стандартына сəйкес ресімделеді.

16. Орталық есепті белгіленген тəртіппен оған инвентарлық нөмір беру арқылы 
тіркейді, оны ҒТБ МТ-ға енгізеді жəне тіркелген күннен бастап күнтізбелік жиырма күн 
ішінде орындаушы ұйымға (орындаушыға) ақпараттық картаның бір данасын жібереді.

17. ҒҒТҚН-ны мемлекеттік есепке алу үшін орындаушы ұйым (орындаушы) 
Орталыққа құжаттарды осы Қағидаға 8, 9-қосымшаларға сəйкес жібереді.

18. Орталық өтінімді тіркейді, ҒҒТҚН-ға тіркеу номерін беріп, ҒҒТҚН-ның мемлекеттік 
тізіліміне енгізіледі.

19. ҒҒТҚН-ның құқық иеленушілері өзгерген, ҒҒТҚН-ны орындаушы ұйым қайта 
ұйымдастырылған жағдайда, сондай-ақ мемлекеттік есепке алу объектісін пайдалануға 
байла нысты емес басқа да негіздер бойынша орындаушы ұйым (орындаушы) Орта-
лыққа осы өзгерістер туралы осы Қағидаға 10 жəне 11-қосымшаларға сəйкес хабар-
лама жібереді.

20. ҒҒТҚН-ға құқық тоқтатылған жағдайда орындаушы ұйымның (орындаушының) 
осы Қағидаға 12-қосымшаға сəйкес хабарламаның негізінде уəкілетті орган ҒҒТҚН ту-
ралы деректерді ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерінің мемлекеттік 
тізілімінен алып тастайды. 

Орталық бір ай мерзімде орындаушы ұйымды (орындаушыны) ҒҒТҚН-ны мем-
лекеттік есепке алудың тоқтатылғаны туралы хабардар етеді.

21. Орталық белгіленген тəртіппен тиісті шифр беру арқылы бағдарламаны тіркейді, 
оны ҒТБ МТ-ға енгізеді жəне тіркелген күнінен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде 
бас ұйымға бағдарламаның ҒТБ МТ-ға енгізілгені туралы осы Қағидаға 13-қосымшаға 
сəйкес куəлік береді.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 1- қосымша

Тіркеу картасының нысаны
Тіркеу картасы 

  Қайда: 050026, Алматы,
  Бөгенбай батыр көшесі,221
  «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық 
  сараптама орталығы» АҚ
  т. + 7 727 3780519, 7 727 3780520
Шығыс №, күні Мемлекеттік тіркелу нөмірі

  
  Жұмысты орындау мерзімі
Өзгертілген м емлекеттік тіркелу нөмірі  Басталуы  Аяқталуы

     

Жұмысты жүргізу үшін негіздеме
Мемлекеттік бағдарлама
Қолданбалы зерттеулер бағдарламасы
Инновациялық жоба
Іздену (тəуекелдік) жоба (ғылым қоры)
Отандық гранттар
Мемлекетаралық мақсаттық бағдарлама

Халықаралық бағдарлама
Министрліктің тапсырмасы
Ынталы
Ұйыммен шарт жасау
Өңірлік бағдарлама 

 Жұмыс түрі
 Іргелі ғылыми-зерттеу жұмысы 
 Қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмысы 
 Тəжірибелі-конструкторлық, 
 жобалау-конструкторлық 
 Жобалау-технологиялық 

 
 Бағдарламаның шифры 

Шеңберінде жұмыс орындалатын бағдарлама тапсырмасының шифры __________
Негізгі ұйым туралы мəліметтер 
 Телефоны           Факсы            Электрондық мекен-жайы           Қала 

Министрліктің (ведомствоның) қысқартылған атауы 

Ұйымның толық атауы 

Ұйымның қысқартылған атауы 
Ұйымның мекен-жайы (индекс, республика, облыс, қала, көше, үй)

Қоса орындаушы ұйым 

Тапсырыс беруші

Жұмыстың атауы 

Күтілетін нəтижелер
 Зерттеу немесе əзірлеу объектісінің нақты жоспарланатын сипаттамалары мен 
параметрлерін көрсете отырып, тіркелетін жұмыстың күтілетін нəтижелері еркін 
түрде сипатталады.

Тегі,аты,əкесінің аты Ғылыми дəрежесі, 
ғылыми атағы 

Қолы Мөр орны 

Ұйым жетекшісі 
Жұмыс 
жетекшісі 

ƏОК индексі  Геолқор шифры  Күні

     
Тақырыптық айдарлар коды

Түйінді сөздер

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 2-қосымша
Нысан

 Ф1-біріздендірілген
________________ жылға (жылдарға) арналған

кеңейтілген бағдарламаның көрсеткіштері
Бағдарламаның шифры _______ Бағдарламаның атауы _______________________

_________________________________________________________________________
Бағдарламаны орындау негізі болған себептер _______________________________

_________________________________________________________________________
Бағдарламаны орындау мерзімі _________________________ Қаржыландырудың 

көлемі ____________________ жылға _____________ млн. теңге
Бас ұйымның 
атауы (толық 

жəне аббревиа-
турасы)

Мекенжа й Телефоны
Факсы, 

электрондық 
мекенжайы

Бірінші басшының 
Т.А.Ə.(бар болған 

жағдайда)
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кестенің жалғасы

Жоспарланған мерзімге қаржыландыруға қажеттілік, мың теңге

Барлығы

Оның ішінде:

Кү
тіл

ет
ін

 н
əт

иж
ел

ер

ғылыми 
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жəне 
технологиялық 

жұмыстар

бұйымдардың 
(өнімдердің) 
тəжірибелік 

үлгілерін, пар-
тияларын дай-

ындау

құрылыс 
үшін 

жобалау 
жұмыстары

10 11 12 13 14 15 16

______________________ Бағдарламаның жетекшісі _________________________
Құжатты орындаушының Т.А.Ə.     М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
(бар болған жағдайда)
жəне телефон нөмірі «__» ____________________ 20__ж.

Бағдарламаны орындау үшін қажетті мамандар саны
Бағдарламаның шифры _________ Бағдарламаның атауы __________________ _____
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__________________ Бағдарламаның жетекшісі __________ ____________________
Құжатты орындаушының Т.А.Ə.     М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
(бар болған жағдайда)
 жəне телефон нөмірі «__» ____________________ 20__ж.

Бағдарламаны орындауға қатысушы ұйымдардың реквизиттері

Бағдарламаның шифры ________ Бағдарламаның атауы ____________ ____________

Ұйымның 
аббревиату-

расы

Ұйымның 
толық 
атауы

Бизнес-
сəйкестендіру 
нөмірі/ Жеке 

сəйкестендіру 
номері

Ұйымның 
орналасқан 

жері

Бірінші басшының 
Т.А.Ə.(бар болған 

жағдайда)., қызметі, 
телефоны, факсы

1 2 3 4 5

______________________ Бағдарламаның жетекшісі _________________________
Құжатты орындаушының Т.А.Ə.     М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
(бар болған жағдайда)
жəне телефон нөмірі «__» ____________________ 20__ж.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 3-қосымша

Нысан
Титул парағы

_________________________________________________________
(бас ұйымның ведомстволық қарастылығы)

«Бекітілді»
____________________________

20____ ж. «__» _______ № ___

Бағдарламаның шифры: _________________
Ғылыми техникалық ақпаратардың мемлекетаралық топтамасының коды : _______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

бағдарламаның атауы)

Орындалу мерзімдері: ____________________
Бас ұйымның атауы жəне орналасқан жері ___________________________________
_____________________________________________________________________

Құжаттың дайындалған жері, уақыты ______________________________________

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 4-қосымша

Нысан 
 

Ф1-түзету 
_________________жылға (жылдарға) арналған

кеңейтілген бағдарламаның көрсеткіштері
Бағдарламаның шифры __________ Бағдарламаның атауы ___________________
______________________________________________________________________
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кестенің жалғасы

Жұмыстың орындалуына нақты шығындар, мың теңге
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___________________ Бағдарламаның жетекшісі __________ ___________________
Құжатты орындаушының Т.А.Ə.  М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
(бар болған жағдайда)
 жəне телефон нөмірі
«__» ___________________ 20__ж.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 5-қосымша

нысан 

(бағдарлама) 
20___ жылғы бағдарлама бойынша тапсырмалардың,

 жұмыс кезеңдерінің орындалуы туралы 
есеп (жылдық)

Бас ұйым жылдық есеп бергеннен кейін 31 қаңтардан кешіктірмей «Ұлттық 
мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ-ға тапсырады

Бағдарламаның шифры ___________ Бағдарламаның атауы _________________
Бас ұйым ____________________________________________________________
Мекенжай ____________________________________________________________
Басшының Т.А.Ə., телефоны, телефаксы, электрондық мекенжайы ____________

Бағдарламалар бойынша жұмыстарды қаржыландыру, млн.теңге
Көрсеткіш

Ба
рл

ы
ғы

Оның ішінде, төмендегілер есебінен
республикалық 

бюджет
мақсатты 
арналған 
қорлар

басқа 
салымдар

бағдарламалы-
мақсатты қаражат

Бөлінген қаражат (жоспар)
Нақты түскен қаражат 
Пайдаланылған қаражат 

 (
Жұмыстар 

тапсырмасының, 
кезеңінің шифры

Жұмыстар 
тапсырмасының, 
кезеңінің атауы

Жұмыстардың орындалу 
мерзімі (тоқсан, жыл)

басталуы аяқталуы
1 2 3 4

кестенің жалғасы:
Жұмысқа арналған нақты шығындар (мың теңге)
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оның ішінде
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жұмыстары

тəжірибелік-
конструкторлық 

жұмыстар

ен
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уі жабдықтар, техноло-

гиялар, есептеу тех-
никасы құралдарын 

салып алу
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______________________ Бағдарламаның жетекшісі __________________________
Орындаушының Т.А.Ə.   М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
(бар болған жағдайда)
 жəне телефон нөмірі 
«__» ___________________20__ж.

Бағдарламалар бойынша ақпарат ұсынатын субъектілер туралы мəлімет, 
бірлік
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*18 ақпан 2011 ж. «Ғылым туралы» заңның 8 бабына сəйкес 100 % мемлекеттің 
жарғылық капиталының қатысуымен АҚ, ЖШС қосқанда 

Бөлім 1. Бағдарлама бойынша құқықтық қорғау жəне жұмыс нəтижелерінің 
енгізілуі туралы мəліметтер
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Жұмыс нəтижелерін құқықтық қорғау Жұмыс 
нəтижелерін 

енгізу
Өндірістік 
меншікті 

объектінің атауы 
(өнертабыс, 

пайдалы үлгі, 
өндірістік үлгі)

Патенттелген 
объектінің ата-
уы жəне оның 
жаңалығының 
қысқаша мəні Қо
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______________________ Бағдарламаның жетекшісі __________________________
Орындаушының Т.А.Ə.   М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
(бар болған жағдайда)
 жəне телефон нөмірі 
«__» ___________________20__ж.

Бөлім 2. Бағдарламаға бөлінген бюджет қаражаты есебінен технологиялар 
сатып алу

Жұмыстар 
тапсырмасының, 
кезеңінің шифры

Тапсырманың, 
кезеңнің атауы

Технологиялар, жабдықтар мен есептеу 
техникасының құралдарын сатып алу

атауы құны (мың теңге)
1 2 3 4

______________________ Бағдарламаның жетекшісі __________________________
Орындаушының Т.А.Ə.   М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
(бар болған жағдайда)
 жəне телефон нөмірі 
«__» ___________________20__ж.

Күнтізбелік жылдар 
бойынша қаражат 

көздері жəне көлемі 
(мың тенге)

Ба
р-

лы
ғы

1-
 ж

ыл
2-

жы
л

3-
жы

л

Меншікті қаражат 
Мемлекеттік бюджеттің 
қаражаты
Халықаралық гранттар, 
қорлар
Тапсырыс берушінің 
қаражаты
Басқалар

(Соңы 22-бетте) 
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Бөлім 3. Бағдарламалар бойынша тапсырмаларды, жұмыс кезеңдерін орын-
даушы ұйымдардың мамандармен қамтамасыз 

етілуі туралы анықтама
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Оның ішінде

жоғары 
білімді 

оның ішінде дəрежелері бар
ғылым 

докторы
ғылым 

кандидаты
PhD док-

торы
бейіні 

бойынша 
доктор 

1 2 3 4 5 6 7

______________________ Бағдарламаның жетекшісі __________________________
Орындаушының Т.А.Ə.   М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
(бар болған жағдайда)
 жəне телефон нөмірі 
«__» ___________________20__ж.

Бөлім 4. Бағдарлама бойынша дайындалған құжаттар мен жарияланымдардың 
саны туралы мəліметтер*

Ұйымның 
аббревиа-

турасы

Дайындалған құжаттардың саны, оның ішінде:
моногра-
фиялар

əдістемелер, 
құралдар, 

ұсыныстар

норма-
тивтер

жіктеуіштер, 
каталогтар

оқу құралдары, 
бағдарламалар

1 2 3 4 5 6

кестенің жалғасы:
Дайындалған құжаттардың саны, оның 

ішінде:
Жарияланымдар (мақалалар, 
тезистер, баяндамалар) саны
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басылымдар 
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т.т.)
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______________________ Бағдарламаның жетекшісі __________________________
Орындаушының Т.А.Ə.   М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
(бар болған жағдайда)
 жəне телефон нөмірі 
«__» ___________________20__ж.

* Монографиялардың, оқу құралдары мен мақалалардың тізімін көрсету 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 6-қосымша

Нысан
Ф4-біріздендірілген

__________ жылғы _________ тоқсандағы 
бағдарламаны орындауға қатысушы ұйымдардың 

жұмыс тапсырмаларын, кезеңдерін орындау барысы туралы
есеп (тоқсандық)

Бағдарлама шифры _________________ Бағдарлама атауы __________________
Бас ұйым ___________________________________________________________
 Есептік кезеңде бағдарламаны қаржыландыратын министрліктен, агенттіктен орын-

даушы ұйымға нақты _____________ млн. теңге қаражат аударылды

Ұйымның 
аббревиа-

турасы

Есептік кезеңде берілетін мəліметтер
нақты 

аударылған 
қаражат (мың 

теңге)

орындауда ауытқулары бар тапсырмалар, 
кезеңдер

Сомасы Шифры Атауы Жұмыстардың 
орындалу жағдайы

Ауытқу 
себептері

1 2 3 4 5 6
______________________ Бағдарламаның жетекшісі __________________________
Орындаушының Т.А.Ə.   М.О. Қолы Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) 
(бар болған жағдайда)
 жəне телефон нөмірі 
«__» ___________________20__ж.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 7-қосымша

 Нысан 
Ақпарат картасы

   050026, Алматы қ.,
   Бөгенбай батыр көшесі,221
   «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама 
  орталығы» АҚ
  т. + 7 727 3780519, + 7 727 3780520,

Бекіткен күні  Шығыс № күні  Инвентарлық №

   

Мемтіркелу нөмірі Құжат түрі   Таратылу жағдайы
  Қортынды есеп  Ақысыз беру 
  Аралық есеп   Келісімді бағамен беру 
    Жарияланымдар

отанд. Шетелдік
 Құжат тілі

  Енгізілу белгісі 
   енгізілген   енгізілмеген

    Көздер        
Кітап саны    Қосымшалар  Көркемдеу   
Жалпы беттер саны    Патенттер      Кестелер    
 
Қаржыландыру көлемі, мың теңге 
Ғылыми зерттеулер бағдарламасының шифрі 

Шеңберінде жұмыс істеліп жатқан бағдарлама тапсырмасының шифрі ____________
Жұмыстың аталымы 

Шетелдік ақпараттық ресурстарының жұмыста қолданылуы (атап шығыңыз) ______
Жұмыс түрі  Сатуға ұсынылған өнім 
Іргелі ҒЗЖ 
Қолданбалы ҒЗЖ  Технологиялық 

құжаттама 
А.-ш. дақылдарының сорт-
тары

Тəжірибелі-конструкторлық,
 жобалау-конструкторлық 

 Əдістемелік құжаттама 
 Программалық 
құжаттама 

А.-ш. жануарларының 
тұқымы
Коллекциялар

Жобалау-технологиялық  Технология Базалар, мəліметтер банкі
Қаржыландыру көзі  Əдіс, тəсіл Карталар
Меншікті қаражат 
Мембюджет қаражаты
Халықаралық гранттар, 
қорлар 
Тапсырушының қаражаты 
Басқадай 

 Модель
 Материалдар
 Қосылыстар 
 Препараттар
 

Стандарттар, нормативтер
Техника үлгісі 
Автоматтандырылған жүйе 
Сериялық өнім 
Басқа (көрсетіңіз)

Есеп авторлары

Жұмыстың орындаушы-ұйымы туралы мəліметтер
Телефоны  E-mail  Факс  Қаласы

    
 Министрліктің (ведомствоның) қысқаша аталымы 
Ұйымның толық аталымы 

Ұйымның қысқаша аталымы 
Ұйымның мекен-жайы (индекс, республика, облысы, қаласы, көшесі, үйі)

Есептің аталымы 

Реферат
(Зерттеу нысаны, жасалымы немесе жобалау. Жұмыстың мақсаты. Зерттеу 
əдістері. Алынған нəтижелері мен жаңалығы. Негізгі конструктивтік жəне технико-
экономикалық көрсеткіштер. Енгізілу дəрежесі. Тиімділігі. Қолданылу облысы)

 Халықаралық топтастырғыш рубрикаларының кодтары Жасалымның жүзеге 
асыруға дайындығы 

Қолдануға Тəжірибелік Өнеркəсіптік 
дайын байқау байқау 

ƏОК индекстері
 Тақырыптық рубрикалар кодтары

 Түйінді сөздер  Күні

Тегі, аты-
жөні 

Ғылыми дəрежесі,
атағы 

Қолы Мөр орны 

Ұйым 
жетекшісі 
Жұмыс жетекшісі 
Жұмыстың жауапты орында-
ушысы  

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 8-қосымша

 Нысан 

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін (бұдан əрі - ҒҒТҚН) 
тіркеуге өтінім

Ғылыми –техникалық қызмет нəтижесін тіркеуіңізді сұраймын____________________
_____________________________________________________________________

(ҒҒТҚН атауы көрсетіледі)
ғылыми жобаның орындалуы кезінде жасалған _______________________________
______________________________________________________________________
(ғылыми жобаның атауы мен «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама 

орталығы» АҚ-мен берілген мемтіркеу нөмері )
Қазақстан Республикасында негізде
_____________________________________________________________________
 (Қазақстан Республикасы құқығының пайда болу негізі көрсетіледі)
жатады______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Қазақстан Республикасы құқығының көлемі көрсетіледі)
Қазақстан Республикасы атынан ________________________________________

________________________________ (тапсырыс берушінің толық атауы көрсетіледі)
Орындаушы ұйымдарға ________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________ (орындаушы ұйымның толық атауы көрсетіледі)
жатады______________________________________________________________
_________________________ (орындаушы ұйымның құқықтық көлемі көрсетіледі)
Орындаушы ұйымның басшысы __________________
   (қолы) Т.А.Ə. (бар болған жағдайда)
Күні М.О.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 9-қосымша

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелері (бұдан əрі- 
ҒҒТҚН) туралы мəліметтерді есепке алу бойынша нысаны

ҒҒТҚН тіркеу нөмірі __________________________________________________

Ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-конструкторлық жəне технологиялық жұмыстарды 
(бұдан əрі – ғылыми-техникалық қызмет) орындауға қаражат бөлінген мемлекеттік 
келісімшарттың немесе құжаттардың тіркеу нөмірі ______________

_____________________________________________________________________

Ғылыми жобаның атауы _______________________________________________
___________________________________________________________________

Жобаның мемлекеттік тіркелу н өмірі ______________________________________

1. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қыз мет нəтижелерінің жеке 
ерешеліктері туралы мəліметтер

1.1. Нəтиженің атауы __________________________________________________

1.2. Нəтиженің қысқаша сипаттамасы _____________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1.3. Нəтиженің қолданылу саласы ________________________________________
_____________________________________________________________________

1.4. Нəтиженің түрі
Технология Техника, конструкция үлгілері Программмалық өнім
Əдіс, тəсіл А.-ш. дақылдарының сорттары Автоматтандырылған жүйе
Материалдар А.-ш. жануарларының тұқымдары Техникалық құжаттама
Қосылыстар Коллекциялар Əдістеме, əдістемелік 

құжаттама
Препараттар Карталар Теория, гипотезалар
Пайдалы модель Деректер базалары, банктері Экологиялық мəселелерді 

шешу

1.5. Нəтиженің тіршілік цикл кезеңі (тəжірибелік үлгі, өнеркəсіптік үлгі, сериялық 
өнім, қорғау құжаты, енгізу, жаңа тұқым шығару əдістемесі, жоғары өнімді табын, ау-
дандастыру жəне т.б.) ______________________________________

_____________________________________________________________________

1.6. Нəтижені жетілдіру бағыты __________________________________________
1.7. Енгізілудің болуы (хаттама, актілер, шарттар) __________________________
1.8. ҒҒТҚН енгізудің əлеуметтік тиімділігі __________________________________
1.9. ҒҒТҚН енгізудің экономикалық тиімділігі _______________________________
1.10. ҒҒТҚН енгізудің экологиялық тиімділігі ________________________________
1.11. ҒҒТҚН енгізуден импорталмастыру тиімділігінің болуы __________________
1.12. ҒҒТҚН қолдану артықшылығы _______________________________________
1.13. Нəтижелер туралы мəліметтер бар құжаттамалар тізімі _________________
1.14. Түйінді сөздер ____________________________________________________
1.15 ҒТАХТ айдарлары _________________________________________________

2. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын орындау-
шы ұйымдар жəне олармен бірлесіп орындаушылар туралы мəліметтер Бас ұйым 

туралы мəліметтер
2.1. Ұйымның атауы ___________________________________________________
2.2. Ұйымның қысқартылған атауы _______________________________________
2.3. Мекенжайы (тұрған жері)____________________________________________
2.4. Мемлекеттік мəртебесі бар атқарушы билік органының, қарамағына ұйым 

қарайтын басқа да ұйымның атауы __________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Есепке алу объектісіне жəне оның құрамдас бөлігіне Қазақстан Республикасы 
құқығының пайда болуының негізі мен көлемі туралы мəліметтер

3.1. Ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыруға, оның ішінде мемлекеттік бюджет-
тен қаражат бөлінген құжаттар (ғылыми-зерттеу жобаның немесе мемлекеттік шарттың 
тіркелу нөмірі) _____________________________________

_____________________________________________________________________

3.2. ҒҒТҚН-ға Қазақстан Республикасының құқығы туралы мəліметтер ________
____________________________________________________________________

4. Зияткерлік меншік объектілеріне Қазақстан Республикасының құқығы туралы 
мəліметтер

4.1. Объектінің түрі ____________________________________________________
4.2. Объектінің атауы __________________________________________________
4.3. Қорғау құжатының нөмірі (зияткерлік меншік объектісін тіркеу туралы куəлік)____ 
4.4. Қолданылу аумағы жəне мерзімі _____________________________________
4.5. Зияткерлік меншік объектісіне Қазақстан Республикасы құқығының көлемі 
4.6. Патент иесі _______________________________________________________
4.7. ХПК индексі ______________________________________________________

5. ҒҒТҚН авторлары туралы мəліметтер
5.1. Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болған жағдайда) __________________________
_____________________________________________________________________
5.4. Жұмыс беруші ұйымның атауы _______________________________________
_____________________________________________________________________
Орындаушы ұйымның басшысы _________________________________________
Қолы ____________________
М.О.
Күні 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 10-қосымша

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелері 
(бұдан əрі- ҒҒТҚН) туралы мəліметтердің өзгергені туралы хабарлама

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ байланысты 

(ҒҒТҚН туралы мəліметтердің өзгеру мен толықтыру негізі көрсетіледі)
ҒҒТҚН туралы мəліметтерді нақтылауыңызды сұраймын _____________________
_____________________________________________________________________

 (ҒҒТҚН аталуы мен тіркелу нөмірі көрсетіледі)

Қосымша: ҒҒТҚН туралы мəліметтердің өзгеруіне негіз болатын құжаттардың 
көшірмесі, _____б.

Орындаушы ұйымның басшысы ____________ ___________________________
    (қолы) Тегі. А.Ə. (бар болған жағдайда)
 Күні М.О. 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 11-қосымша

Нысан 

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелері (бұдан əрі- 
ҒҒТҚН) пайдалану туралы мəлімет

Ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыруға қаржы қаражаты бөлінген құжаттардың 
немесе мемлекеттік шарттың тіркеу нөмірі ____________________________________

ҒҒТҚН тіркеу нөмірі ____________________________________________________

Азаматтық құқықтық шарт туралы мəліметтер
Шарттың түрі, күні _____________________________________________________
Нəтиженің атауы ______________________________________________________
Берілетін құқықтардың көлемі ___________________________________________
Шарттың қолданылу мерзімі ____________________________________________
Шарттың қолданылу аумағы ____________________________________________
Шартты төлеу талаптары _______________________________________________
Шарттың тіркеу нөмірі __________________________________________________
Нəтижені пайдалану мақсаты ___________________________________________
Нəтижені пайдалану саласы ____________________________________________
Нəтиженің түрі

Технология Пайдалы модель Техника үлгісі А.-ш. жануарларының 
тұқымдары

Əдіс, тəсіл А.-ш. дақылдарының 
сорттары

Деректер базала-
ры, банктері

Бағдарламалы өнім

Материалдар Қосылыстар Карталар Автоматтандырылған 
жүйе

Препараттар Коллекциялар Басқа (көрсетіңіз)

Нəтиженің тіршілік цикл кезеңі (тəжірибелік үлгі, өнеркəсіптік үлгісі, сериялық өнім, 
қорғау құжаты, енгізу, жаңа тұқым шығару əдістемесі, жоғары өнімді табын, ауданда-
стыру жəне т.б.) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Нəтиже туралы мəлімет бар берілетін құжаттамалардың тізімі ________________
_____________________________________________________________________
 
Лицензиар туралы мəлімет
Ұйымның атауы _______________________________________________________
Ұйымның қысқартылған атауы ___________________________________________
Мекенжайы (орналасқан жері) ___________________________________________
Салық төлеушінің сəйкестендіру номері/тіркеуге қою себебінің коды ____________
_____________________________________________________________________
 
Лицензиат туралы мəлімет
Ұйымның атауы _______________________________________________________
Ұйымның қысқартылған атауы ___________________________________________
Мекенжайы (орналасқан жері) ___________________________________________
Салық төлеушінің сəйкестендіру номері/тіркеуге қою себебінің коды ____________
_____________________________________________________________________

Лицензиар ________________
Қолы _____________________
Күні _____________________
М.О.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 12-қосымша

Нысан 

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелері (бұдан əрі- 
ҒҒТҚН) мемлекеттік тізілімінен ҒҒТҚН-ны алып тастау туралы хабарлама
___________________________________________________________байланысты 
(тапсырыс берушінің деректер базасынан есепке объектісін алып тастау негізін 

тұжырымдау)
ғылыми-техникалық қызмет  нəтижелерінің мемлекеттік тізіліміне есепке алу 

объектісін алып тастау туралы мəліметтер енгізуді сұраймын ____________________
_______________________________________________________________________ 

(есепке алу нысанының атауы жəне оның тіркеу нөмірі)

Қосымша: Есепке алу объектісін ҒҒТҚН МТ-ден алып тастауды негіздейтін 
құжаттардың көшірмесі, ____б.

Орындаушы ұйымның басшысы ____________ _____________________________
    (қолы) Тегі. А.Ə.(бар болған жағдайда) 
 Күні М.О.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық 
жобалар мен бағдарламаларды жəне олардың орындалуы жөніндегі есептерді 

мемлекеттік есепке алу қағидасына 13-қосымша

Нысан 

Ғылыми-техникалық бағдарламаның ғылыми-техникалық бағдарламалардың 
мемлекеттік тізіліміне енгізілгені туралы күəлік

Бағдарламаның администраторы:
Орындалу мерзімі:
Бас ұйым:
Бағдарламаның жетекшісі:
«Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық
 сараптама орталығы» АҚ-ның Президенті _____________ ___________________
          (қолы) Тегі. А.Ə.(бар болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
23 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16794 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 21-бетте) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 4 мамыр            №513        Астана қаласы 

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 

18 қыркүйектегі №403 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір 

мəселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі 
№403 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9756 
болып тіркелген, 2014 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Р еспубликасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
4 «Iргелi ғылыми зерттеулер» функционалдық кіші тобында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
217 «Ғылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 107 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«107 Халықаралық ғылыми-техникалық орталықтың қызметін жалғастыру туралы 

келісімді іске асыруды қамтамасыз ету»; 
5 «Жоспарлау жəне статистикалық қызмет» функционалдық кіші тобында:
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
081 «Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 104 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«104 «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту»;
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» функционалдық кіші тобында: 
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы 

саясатты қалыптастыру жəне дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің жəне ста-
тистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз 
ету, өңірлік даму жəне кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 101 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«101 Шетелдегі сауда өкілдігінің қызметін қамтамасыз ету»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
061 «Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 

толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
482 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне туризм бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жəне ұйымдардың 

күрделі шығыстары»;
02 «Қорғаныс» функционалдық тобында:
1 «Əскери мұқтаждар» функционалдық кіші тобында:
208 «Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi» бюджеттік бағдарламалардың 

əкімшісі бойынша:
047 «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру 

дайындығын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша: 
мынадай мазмұндағы 103 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«103 Қорғаныс саласындағы зерттеулер»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» 

функционалдық тобында:
1 «Құқық қорғау қызметi» функционалдық кіші тобында: 
201 «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi» бюджеттік бағдарламалардың 

əкімшісі бойынша:
076 «Қоғамдық тəртіпті сақтау жəне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 110 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«110 Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» функционалдық кіші тобында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша: 
100 «Дарынды балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту жəне 

тəрбиелеу» бюджеттік кіші бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын: 
«100 Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту жəне тəрбиелеу»; 
мынадай мазмұндағы 111, 119 жəне 120 бюджеттік кіші бағдарламалармен 

толықтырылсын:
«111 Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары
119 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 

жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білімнің 
оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша 
ақы төлеуге жəне жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен шығыстардың осы бағыт 
бойынша төленген сомаларын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 

120 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 
ұлттық біліктілік тестінен өткен жəне бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білімнің білім 
беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі 
үшін қосымша ақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»; 

261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалар мен 071 жəне 

072 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«071 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жаңартылған 

білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білімнің оқу 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша 
ақы төлеуге жəне жергілікті бюджеттердің қаражаты 

есебінен шығыстардың осы бағыт бойынша төленген сомаларын өтеуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер 

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
072 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ұлттық 

біліктілік тестінен өткен жəне бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін 
қосымша ақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
4 «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру» функционалдық 

кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 099 бюджеттік бағдарламасы бар 288 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«288 Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
099 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу 

жəне реконструкциялау»;
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 263 бюджеттік бағдарламасы бар 212 бюджеттік бағдар-

ламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«212 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi 
263 Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде зертханалар құру үшін 
«Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту»; 

240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі бойынша: 

041 «Мəдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 102 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«102 Мəдениет жəне өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру 

объектілерін салу, реконструкциялау»;
05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
2 «Халықтың денсаулығын қорғау» функционалдық кіші тобында: 
226 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
053 «Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету жəне денсаулық 

сақтау инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай ре-
дакцияда жазылсын: 

«053 Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету жəне денсаулық 
сақтау инфрақұрылымын дамыту»; 

мынадай мазмұндағы 111 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын: 
«111 Республикалық деңгейдегі мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының 

күрделі шығыстары»; 
9 «Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
226 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 020 жəне 071 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«020 Денсаулық сақтау жүйесін реформалау
071 Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары 

жəне концессиялық жобалар бойынша техникалық көмек іс-шараларын іске асыру»;
06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобында:
1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық кіші тобында:
213 «Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк қорғау министрлiгi» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
027 «Азаматтардың жекелеген санаттарын əлеуметтік қамсыздандыру жəне 

олардың төлемдерін жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 138 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«138 Бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын отбасыларға 

(адамдарға) мемлекеттік жəрдемақылар»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында: 
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша: 
228 «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды 

іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
100 «Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға жəне (немесе) салуға, 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері» 

бюджеттік кіші бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«100 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға жəне (немесе) реконструкциялауға 
берілетін нысаналы даму трансферттері»; 

101 «Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (неме-
се) жайластыруға республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін нысаналы 
даму трансферттері» бюджеттік кіші бағдарламасының атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«101 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға жəне (немесе) жайластыруға 
республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін нысаналы даму трансферттері»;

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 011 
бюджеттік бағдарламасы мен 251 - бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен 
толықтырылсын:

«251 Облыстың жер қатынастары басқармасы
011 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекет мұқтажы 

үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 

бойынша:
014 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық 

тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, реконструкциялауға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық 
тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға жəне (немесе) реконструкциялауға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»; 

027 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) жайластыруға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға жəне (немесе) жайластыруға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»;

279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

008 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) жайластыруға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мына-
дай редакцияда жазылсын: 

«008 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға жəне (немесе) жайластыруға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»;

281 «Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша: 

012 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық 
тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, реконструкциялауға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«012 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық 
тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға жəне (немесе) реконструкциялауға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»; 

048 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) жайластыруға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«048 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға жəне (немесе) жайластыруға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»;

283 «Облыстың жастар саясаты мəселелерi жөніндегі басқармасы» бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

мынадай мазмұндағы 012 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«012 Тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

014 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық 
тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, реконструкциялауға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық 
тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға жəне (немесе) реконструкциялауға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»; 

034 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне 

(немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік 
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға жəне (немесе) жайластыруға берілетін 
нысаналы даму трансферттері»;

341 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй 
саясаты басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

047 «Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде са-
тып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен 
айыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 
толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
351 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары 

басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
010 «Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде са-

тып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен 
айыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 
толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
463 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
016 «Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 

толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Коммуналдық шаруашылық» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
229 «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 102 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«102 Облыстық бюджеттерге ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып 

табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне оқшау жүйелерінен ауыз-
су беру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер»;

255 «Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшісі бойынша:

009 «Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен 
жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі 
қызметтердің құнын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 
толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»; 
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша: 
032 «Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен 

жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі 
қызметтердің құнын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 
толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
1 «Мəдениет саласындағы қызмет» функционалдық кіші тобында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
033 «Мəдениет жəне өнер саласындағы бəсекелестікті жоғарылату, қазақстандық 

мəдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау жəне мұрағат ісінің іске асырылу 
тиімділігін арттыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 117 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«117 Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне мəдениет объектілерін 

салуға берілетін нысаналы даму трансферттері»;
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге 

де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша: 
021 «Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 100 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламалармен 

толықтырылсын:
«100 Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамытуды 

қамтамасыз ету
111 Тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары»; 
246 «Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша: 
005 «Жастар саясаты жөніндегі қызметті жүзеге асыру» бюджеттік бағдарламасының 

атауы мынадай редакцияда жазылсын: 
«005 Жастар саясаты жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру»; 
343 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені 

жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 
бойынша:

019 «Ұлттық пантеон салу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 

толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
09 «Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын пайдалану» функционалдық 

тобында:
1 «Отын жəне энергетика» функционалдық кіші тобында: 
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
089 «Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалануды жəне Қазақстан 

Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша: 

мынадай мазмұндағы 107 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«107 Иесіз мұнай-газ жəне өзағар гидрогеологиялық ұңғымаларын жою жəне кон-

сервациялау»; 
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 

қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық 
тобында:

1 «Ауыл шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
249 «Мал шаруашылығын дамыту үшін жəне мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, 

өткізуге жағдай жасау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 111 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«111 Ветеринария саласындағы ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 

мекемелердің жəне ұйымдардың күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 269 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«269 Ғылыми ұйымдарды жаңғырту үшін «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру 

орталығы» КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту»;
6 «Жер қатынастары» функционалдық кіші тобында:
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
259 «Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 103 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«103 Жер ресурстарын басқару, геодезия жəне картография саласында нормативтік 

əдістемелік қамтамасыз ету»;
11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық 

тобында:
1 «Өнеркəсiп» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
090 «Өнеркəсіп салаларының дамуына жəрдемдесу жəне өнеркəсіптік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 102 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«102 Қазақстан Республикасының индустриялық дамуы саласындағы зерттеулер»;
мынадай мазмұндағы 241 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«241 Автобустарды, комбайндарды жəне тракторларды жасаудың отандық 

өндірушілерін қолдау шеңберінде автобустарды, тракторлар мен комбайндарды ли-
зингке сату бойынша «Қазақстан Даму банкі» АҚ арқылы кейіннен «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
кредиттеу арқылы «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредиттеу»;

2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық кіші тобында:
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жəне ұйымдардың 

күрделі шығыстары»;
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
3 «Су көлiгi» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
092 «Су көлігін жəне су инфрақұрылымын ұстау, дамыту» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 102 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«102 Су көлігі инфрақұрылымын салу жəне реконструкциялау»;
4 «Əуе көлiгi» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
093 «Азаматтық авиацияны жəне əуе көлігін дамыту» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
104 «Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне əуе көлігінің инфрақұрылымын да-

муына арналған нысаналы даму трансферттері» бюджеттік кіші бағдарламасының 
атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«104 Облыстық бюджеттерге əуе көлігінің инфрақұрылымын дамытуға арналған 
нысаналы даму трансферттері»; 

268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша: 

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалар мен 051 
бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

«051 Əуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық 

кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 240 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«240 Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін 

салу жəне реконструкциялау»;
247 «Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 014 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«014 Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру»;
268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жəне ұйымдардың 

күрделі шығыстары»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші 

тобында:
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
087 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдар-

ламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 112 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«112 Бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау»;
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
082 «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

моноқалаларда жəне өңірлерде іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 104 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«104 Ақтөбе қаласының əкімшілік ғимараты құрылысына Ақтөбе облысының 

бюджетіне берілетін нысаналы даму трансферттері».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 

(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 
 Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
10 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16880 болып енгізілді.



5 МАУСЫМ 2018 ЖЫЛ 23RESMI

(Соңы 24-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 20 сәуір            №171           Астана қаласы 

«Шетелге, оның ішінде «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде оқуға 
жіберу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 1 маусымдағы № 346 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Шетелге, оның ішінде «Болашақ» халықаралық стипендиясы шеңберінде оқуға жіберу мəселелері бойын-

ша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2015 жылғы 1 маусымдағы № 346 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11533 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 15 шілдеде жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін 

құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының мəртебесі туралы 

анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясының стипендиаты ретінде оқуға бара-

тындар үшін кепілдік хатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарына шығыстарды өтеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарына аванс беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипен диясы стипендиаттарының міндеттемелерін 

орындауын қамтамасыз ету ретінде ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл шартын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орын-
дау кезінде жылжымайтын мүлік кепілін тоқтату туралы хаба рлама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу 
конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Академиялық ұтқырлық шеңберінде ш етелде оқу конкурсына қатысу үшін 
құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайын дау конкурсына қатысу үшін 
құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер »;
1-тармақтың 1) тармақшасы алынып тасталсын;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электронды (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз жүзінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – конкурсқа қатысуға рұқсат беру неме се Қазақстан Республикасының 

Білім жəне ғылым министрлігіне жеке тəртіппен қарау үшін құжаттарды жіберу туралы қолхат не уəкілетті тұлғаның 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту  туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электронды.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет 

көрсету процесіндегі іс-əрекеті тəртібінің сипаттамасы»;
4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-əрекетті) бастау үшін стандарттың 4-тармағының 1) 

тар мақшасында көрсетілген мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі кезеңінде стандарттың 9-тармағына сəйкес қажетті 
құжаттарды қоса бере отырып, көрсетілетін қызметті алушының өтінішінің немесе электронды сауалының болуы негіз 
болып табылады.

5. Көрсетілетін қызметті берушіде мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-
əрекеттің) мазмұны, орындалу ұзақтығы:

1) Мемлекеттік корпорация немесе портал арқылы тікелей келіп түскен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға 
өтінішті не электронды сауалды қарау;

2) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар топтамасының толықтығын жəне конкурсқа қатысу шарттары мен 
талаптарына сəйкестігін тексеру;

3) конкурсқа қатысуға рұқсат беру немесе Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігіне жеке 
тəртіппен қарау үшін құжаттарды жіберу туралы қолхатты не стандарттың 10-1-тармағында көрсетілген жағдайларда 
жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауапты ресімдеу жəне беру;

4) құжаттар топтамасы толық жəне құжаттар конкурсқа қатысу шарттары мен талаптарына сəйкес келген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы туралы ақпаратты «еБолашақ» көпфункциялы ақпараттық жүйесіне енгізу жəне тіркеу.

1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларда көрсетілген рəсімдер 2 (екі) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл жүргізу, сондай-ақ 

ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының міндеттемелерін 

орындауын қамтамасыз ету ретінде ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл шартын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 

сəуірдегі № 187 бұйрығымен  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11195 тіркелген) 
бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету 
ретінде ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл шартын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан əрі 
– стандарт) негізінде «Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді. 

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі 

– Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет керлерінің) мемлекеттік қызмет 

көрсету процесіндегі іс-əрекеті тəртібінің сипаттамасы»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесі осы регламенттің 1-қосымшасында көрсетілген мынадай рəсімдерден 

(іс-əрекеттерден) тұрады:
1-рəсім – стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкес көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 

қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорация арқылы ұсынған құжаттарды қабылдау – 1 (бір) жұмыс күні; 
2-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарың Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкестігін тексеруі – 1 (бір) жұмыс күні;
3-рəсім – заң қызметінің кепіл шартын, кепіл шартын тіркеуге сенімхатты, мемлекеттік тіркеуші органға хатты 

ресімдеуі, көрсетілетін қызметті алушының Кепіл шартына қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні;
4-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші басшысының кепіл шартына, кепіл шартын тіркеуге сенімхатқа, мемлекеттік 

тіркеуші органға хатқа қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні;
5-рəсім – көрсетілетін қызметті алушыға кепіл шартын, кепіл шартын тіркеуге сенімхатты, мемлекеттік тіркеуші 

органға хатты беру – 1 (бір) жұмыс күні.»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет кер лерінің) мемлекеттік қызмет 

көрсету процесіндегі өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
мынадай мазмұндағы 4-тараумен толықтырылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл жүргізу, сондай-ақ ақпараттық 

жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы.
10. Қызмет алу үшін көрсетілетін қызметті алушы тіркелген орны бойынша Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасайды.
Мемлекеттік корпорацияға қабылдау алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет көрсетусіз «электронды кезек» 

тəртібімен жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті алушының қалауына қарай портал арқылы электронды кезекті 
«броньдау» мүмкіндігі бар.

Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасау процесінің сипаттамасы жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін алу:
1-рəсім: 
– көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорация қызметкеріне дайын құжаттар топтамасын тапсырады;
– Мемлекеттік корпорация қызметкерінің қызметті таңдауы, қызмет көрсету үшін сауал нысанын экранға шығаруы 

жəне Мемлекеттік корпорация қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізуі;
– Мемлекеттік корпорация қызметкерінің мемлекеттік қызмет көрсетуге сауал нысанын қағаз нысандағы құжаттардың 

болуы туралы белгі бойынша толтыруы, алушы тапсырған құжаттарды сканерлеуі, оларды сауал нысанына бекітуі жəне 
толтырылған нысанды (енгізілген деректерді) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) арқылы куəландыруы; 

– көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік корпорация қызметкерінің ЭЦҚ-мен куəландырылған, қабылдау нөмірі 
мен күнін, сұратылған мемлекеттік қызмет түрін; қоса берілген құжаттардың саны мен атауын; көрсетілетін қызметті 
алушының тегі, аты, əкесінің атын (бар болған жағдайда), көрсетілетін қызметті алушы өкілінің тегі, аты, əкесінің атын (бар 
болған жағдайда) жəне олардың байланыс телефондарын көрсетіп, тиісті құжаттарды электронды көшірмелер нысанын-
да (құжаттар түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыда қалады) қабылдау туралы қолхат беру – 15 (он бес) минут;

2-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды жіберуі жəне 
құжаттарды қабылдау күнінен бастап пошта немесе курьер арқылы:

Астана қаласының Мемлекеттік корпорациясы 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
басқа өңірлердің Мемлекеттік корпорациясы 2 (екі) жұмыс күні ішінде жеткізуі;
3-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлімшесі көрсетілетін қызметті алушы 

стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкес Мемлекеттік корпорация арқылы ұсынған құжаттарды 
қабылдауы – 1 (бір) жұмыс күні; 

4-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкестігін тексеруі – 1 (бір) жұмыс күні;

5-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметінің кепіл шартын, кепіл шартын тіркеуге сенімхатты жəне 
мемлекеттік тіркеуші органға хатты ресімдеуі, көрсетілетін қызметті алушының Кепіл шартына қол қоюы – 1 (бір) 
жұмыс күні;

6-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің кепіл шартын, кепіл шартын тіркеуге сенімхатты жəне мемлекеттік тіркеуші 
органға хатты жіберуі жəне пошта немесе курьер арқылы:

Астана қаласының Мемлекеттік корпорациясына – 1 (бір) жұмыс күні;
басқа өңірлердің Мемлекеттік корпорациясына – 2 (екі) жұмыс күні жеткізуі;
7-рəсім – Мемлекеттік корпорацияның көрсетілетін қызметті алушыға кепіл шартын, кепіл шартын тіркеуге сенімхатты 

жəне мемлекеттік тіркеуші органға хатты беруі – 15 (он бес) минут.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орындау 

кезінде жылжымайтын мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сəуірдегі 

№ 187 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11195 болып тіркелген) бекітілген 
«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орындау кезінде жылжымайтын мүлік 
кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан əрі – стандарт) негізінде 
«Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші; 
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі 

– Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік қызмет 

көрсету процесіндегі іс-əрекеті тəртібінің сипаттамасы»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесі осы регламенттің 1-қосымшасында көрсетілген мынадай рəсімдерден 

(іс-əрекеттерден) тұрады:
1-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлімшесінің көрсетілетін қызметті алушы 

немесе Мемлекеттік корпорация арқылы ұсынған құжаттарды қабылдауы, өтінішті тіркеуі жəне ұсынылған құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің тексеруге уəкілетті құрылымдық бөлімшелеріне беруі – 1 (бір) жұмыс күні; 

2-рəсім: 
– көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды стандарттың 

9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкестігін тексеруі – 1 (бір) жұмыс күні;
– көрсетілетін қызметті берушінің оқуды қаржыландыру жөніндегі бөлімшесінің көрсетілетін қызметті алушының 

көрсетілетін қызметті беруші алдындағы қаржылық берешегін тексеруі жəне көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті беруші алдындағы берешегінің бар/жоқ болуы туралы ақпаратты заң қызметіне беруі – 5 (бес) жұмыс күні;

– көрсетілетін қызметті берушінің түлектермен жұмыс жүргізетін бөлімшесінің көрсетілетін қызметті алушының 
алған мамандығы бойынша Қазақстан Республика сының аумағында еңбекпен өтеу бойынша міндеттемесін орындау-
ын тексеруі жəне көрсетілетін қызметті алушының еңбекпен өтеу бойынша міндеттемесін орындауы туралы ақпаратты 
заң қызметіне беруі – 5 (бес) жұмыс күні;

3-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметінің, «Болашақ» халықаралық стипендиясының стипендиаты 
міндеттемелерін орындаған жағдайда, жылжымайтын мүліктен ауыртпалықты алу үшін сенімхат пен хатты ресімдеуі 
жəне құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлімшеге беруі – 3 (үш) жұмыс күні;

4-рəсім – құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлімшенің, «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаты 
міндеттемелерін орындаған жағдайда, жылжымайтын мүліктен ауыртпалықты алу үшін сенімхат пен хатты тіркеуі жəне 
көрсетілетін қызметті алушыға беруі – 1 (бір) жұмыс күні.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер лерінің) мемлекеттік қызмет 

көрсету процесіндегі өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мемлекеттік қызметті көрсету процесі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері арасындағы 

мынадай рəсімдерден тұрады: 
1-рəсім – құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлімшенің қызметкері құжаттар топтамасын қабылдайды, өтінішті 15 

(он бес) минут ішінде тіркейді жəне орындау үшін заң қызметіне, ОҚБ жəне ТЖБ-ға өтініш келіп түскен сəттен бастап 
1 (бір) жұмыс күні ішінде береді.

2-рəсім: 

– көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметінің қызметкері көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың 
стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкестігін тексереді жəне құжаттарды қабылдау жөніндегі 
бөлімшеден құжаттарды алған сəттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтінішті жұмысқа қабылдайды;

– ОҚБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті беруші алдында берешегінің болуын 
тексереді жəне құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлімшеден құжаттарды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
берешек туралы ақпаратты заң қызметіне ұсынады;

– ТЖБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушының алған мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының 
аумағында бес жылдық еңбекпен өтеу бойынша міндеттемені орындағанын тексереді жəне құжаттарды қабылдау 
жөніндегі бөлімшеден құжаттарды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде еңбекпен өтеу туралы ақпаратты 
заң қызметіне ұсынады;

3-рəсім – заң қызметінің қызметкері көрсетілетін қызметті алушының өтінішін қарастырады жəне ОҚБ мен ТЖБ-ден 
ұсынылған ақпарат негізінде, «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаты міндеттемелерін орындаған жағдайда, 
ОҚБ мен ТЖБ-ден ақпарат алған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жылжымайтын мүліктен ауыртпалықты алу 
үшін сенімхат пен хатты ресімдеп, құжаттарды қыбылдау жөніндегі бөлімшеге береді;

4-рəсім – құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлімшенің қызметкері, «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипенди-
аты міндеттемелерін орындаған жағдайда, 1 (бір) жұмыс күні ішінде жылжымайтын мүліктен ауыртпалықты алу үшін 
сенімхат пен хатты тіркеп, көрсетілетін қызметті алушының қолына береді не пошта арқылы жолдайды.»;

мынадай мазмұндағы 4-тараумен толықтырылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл жүргізу, сондай-ақ 

ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы.
10. Көрсетілетін қызметті алушы қызмет алу үшін тіркелген орны бойынша Мемле кеттік корпорацияға өтініш жасайды.
Мемлекеттік корпорацияға қабылдау алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет көрсетусіз «электронды кезек» 

тəртібімен жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті алушының қалауына қарай портал арқылы электронды кезекті 
«броньдау» мүмкіндігі бар.

Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасау процесінің сипаттамасы жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін алу:
1-процесс: 
– көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорация қызметкеріне дайын құжаттар топтамасын тапсырады;
– Мемлекеттік корпорация қызметкерінің қызметті таңдауы, қызмет көрсету үшін сауал нысанын экранға шығаруы 

жəне Мемлекеттік корпорация операторының көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізуі;
– Мемлекеттік корпорация қызметкерінің мемлекеттік қызмет көрсетуге сауал нысанын қағаз нысандағы құжаттардың 

болуы туралы белгі бойынша толтыруы, алушы тапсырған құжаттарды сканерлеуі, оларды сауал нысанына бекітуі жəне 
толтырылған нысанды (енгізілген деректерді) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) арқылы куəландыруы; 

– көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік корпорация қызметкерінің ЭЦҚ-мен куəландырылған, қабылдау нөмірі 
мен күнін, сұратылған мемлекеттік қызмет түрін; қоса берілген құжаттардың саны мен атауын; көрсетілетін қызметті 
алушының тегі, аты, əкесінің атын (бар болған жағдайда), көрсетілетін қызметті алушы өкілінің тегі, аты, əкесінің атын (бар 
болған жағдайда) жəне олардың байланыс телефондарын көрсетіп, тиісті құжаттарды электронды көшірмелер нысанын-
да (құжаттар түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыда қалады) қабылдау туралы қолхат беру – 15 (он бес) минут;

2-процесс – Мемлекеттік корпорация қызметкерлерінің көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды жіберуі жəне 
құжаттарды қабылдау күнінен бастап пошта немесе курьер арқылы:

Астана қаласының Мемлекеттік корпорациясы 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
басқа өңірлердің Мемлекеттік корпорациясы 2 (екі) жұмыс күні ішінде жеткізуі;
3-процесс – көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлім шесінің қызметкері Мемлекеттік 

корпорациядан құжаттар топтамасын қабылдайды, өтінішті 15 (он бес) минут ішінде тіркейді жəне орындау үшін заң 
қызметіне, ОҚБ жəне ТЖБ-ға құжаттар қабылданған сəттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде береді; 

4-процесс: 
– көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметінің қызметкері көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың 

стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкестігін тексереді жəне құжаттарды қабылдау жөніндегі 
бөлімшеден құжаттарды алған сəттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтінішті жұмысқа қабылдайды;

– ОҚБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті беруші алдында берешегінің болуын 
тексереді жəне құжаттарды қабылдау жөніндегі бөлімшеден құжаттарды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
берешек туралы ақпаратты заң қызметіне ұсынады;

– ТЖБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушының алған мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының 
аумағында бес жылдық еңбекпен өтеу бойынша міндеттемені орындағанын тексереді жəне құжаттарды қабылдау 
жөніндегі бөлімшеден құжаттарды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде еңбекпен өтеу туралы ақпаратты 
заң қызметіне ұсынады;

5-процесс – көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметінің қызметкері көрсетілетін қызметті алушының өтінішін 
қарастырады жəне ОҚБ мен ТЖБ-ден ұсынылған ақпарат негізінде, «Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаты 
міндеттемелерін орындаған жағдайда, ОҚБ мен ТЖБ-ден ақпарат алған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жылжы-
майтын мүліктен ауыртпалықты алу үшін сенімхат пен хатты ресімдеп, құжаттарды қыбылдау жөніндегі бөлімшеге береді;

6-процесс – көрсетілетін қызметті берушінің жылжымайтын мүліктен ауыртпалықты алу үшін сенімхат пен хатты 
жіберуі жəне оларды пошта немесе курьер арқылы:

1) Астана қаласының Мемлекеттік корпорациясына – 1 (бір) жұмыс күнінде;
2) басқа өңірлердің Мемлекеттік корпорациясына – 2 (екі) жұмыс күнінде жеткізуі;
7-процесс – Мемлекеттік корпорациясының көрсетілетін қызметті алушыға жылжымайтын мүліктен ауыртпалықты 

алу үшін сенімхат пен хатты беруі – 15 (он бес) минут.»;
1, 2 жəне 3-қосымша осы бұйрыққа 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрыққа 8-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес 9-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық 

департаменті (Н.Ə. Байжанов) Қазақстан Республика сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың қазақ жəне 

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін ресми жа-
риялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20 сəуірдегі №171 бұйрығына 1-қосымша

«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орындау кезінде жылжымайтын 
мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік қызмет регламентіне 1-қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсету процесі
Рəсімдер (іс-
əрекеттер) №

1 2 3 4

Құрылымдық 
бөлімше 
атауы

Құжаттар 
қабылдау 
жөніндегі 
бөлімше

Заң қызметі
көрсетілетін қызметті алушының ұсынған 
құжаттарының стандартың 9-тармағында 

көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкес келуін 
тексеру;

Оқуды қаржыландыру жөніндегі бөлімше (ОҚБ)
Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті беруші алдындағы қаржылық қарызын 

тексеру;
Түлектермен жұмыс жөніндегі бөлімше (ТЖБ)

Көрсетілетін қызметті алушының 
алған мамандығы бойынша Қазақстан 

Республикасының аумағында бес жыл жұмыс 
істеу бойынша міндеттемесін орындауын тек-

серу.

Заң қызметі Құжаттар 
қабылдау 
жөніндегі 
бөлімше

Рəсім сипат-
тамасы

Құжаттар 
топта-
масын 

қабылдауы, 
өтінішті 
тіркеу

«Болашақ» 
халықаралық 
стипендиясы 

стипендиатының 
міндеттемені 

орындауы тура-
лы хабарламаны 

ресімдеу 

«Болашақ» 
халықаралық 
стипендиясы 

стипендиатының 
міндеттемесін 
орындауы тура-
лы хабарлама-
ны тіркеу жəне 
оны көрсетілетін 

қызметті 
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мерзімдері

1 жұмыс 
күні

5 жұмыс күні 3 жұмыс күні 1 жұмыс күні

 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 20 сəуірдегі №171 бұйрығына 

2-қосымша

«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орындау кезінде жылжымайтын 
мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік қызмет регламентіне 2-қосымша 

Құрылымдық бөлімшелер арасындағы рəсімдер (əрекеттер) реттілігінің сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 20 сəуірдегі №171 бұйрығына 
3-қосымша

«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерін орындау кезінде жылжымайтын 
мүлік кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік қызмет регламентіне 3-қосымша 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиатының міндеттемелерді орындауы кезінде жылжымайтын мүлік 
кепілін тоқтату туралы хабарлама беру» мемлекеттік қызметін көрсету бизнес-процесінің анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 20 сəуірдегі №171 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 1 маусымдағы №346 бұйрығына № 8 қосымша

«Білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін 
құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 сəуірдегі 

№ 187 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11195 тіркелген) бекітілген «Білім 
беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан əрі – стандарт) негізінде «Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
акционерлік қоғамы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды 
қабылдау жөніндегі бөлімшесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз жүзінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде ше-

телде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттардың қабылдануы туралы қолхат.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз жүзінде.

2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік 
қызмет көрсету процесіндегі іс-əрекеті тəртібінің сипаттамасы

4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-əрекетті) бастау үшін көрсетілетін қызметті алушының 
стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттармен бірге беретін негіздеме-өтінішінің болуы негіз болып 
табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-əрекеттің) мазмұны, орындалу 
ұзақтығы:

1-рəсім – көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкес ұсынған 
құжаттарды қабылдау – 15 (он бес) минут;

2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың конкурсқа қатысу шарттары мен талаптарына 
сəйкестігін тексеру – 30 (отыз) минут;

3-рəсім – көрсетілетін қызметті алушыға конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау туралы қолхатты беру не 
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) деректер (мəліметтер) анық емес болған жағдайда, 

мемлекеттік қызметті көрсетуден жазбаша түрде бас тарту – көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы 
тапсырылған уақыттан бастап 7 (жеті) жұмыс сағат 15 (он бес) минут.

1, 2 жəне 3 рəсімдерді орындау ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
6. Келесі рəсімді (іс-əрекетті) орындауды бастау үшін негіз болып табылатын мемлекеттік қызмет көрсету бой-

ынша рəсімнің (іс-əрекеттің) нəтижесі:
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін құжаттар қабылдау;
2) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың конкурсқа қатысу шарттары мен талаптарына сəйкестігін тексеру;
3) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау туралы қолхатты беру не көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 

құжаттар жəне (немесе) деректер (мəліметтер) анық емес болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден жаз-
баша түрде бас тарту.

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

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің құжаттарды 
қабылдау жəне конкурсты ұйымдастыру үшін жауапты уəкілетті қызметкерлері қатысады. 

8. Мемлекеттік қызметті көрсету процесі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері арасында осы 
Регламентке 1-қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген 
рəсімдерден тұрады:

1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында 
көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкес ұсынған құжаттарды қабылдауы – 15 (он бес) минут;

2-рəсім – конкурсты ұйымдастыру үшін жауапты бөлімшенің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың 
конкурсқа қатысу шарттары мен талаптарына сəйкестігін тексеруі – 30 (отыз) минут;

3-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің көрсетілетін қызметті алушыға конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
қабылдау туралы қолхатты беру не көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) деректер 
(мəліметтер) анық емес болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден жазбаша түрде бас тарту – көрсетілетін 
қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған уақыттан бастап 7 (жеті) жұмыс сағат 15 (он бес) минут.

1, 2 жəне 3 рəсімдерді орындау ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

«Білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін 
құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша 

«Білім беру саласындағы халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар 
қабылдау» мемлекеттік қызметін көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 20 сəуірдегі
№171 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 1 маусымдағы
№346 бұйрығына 9-қосымша

«Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 9 

сəуірдегі № 187 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11195 болып тіркелген) 
бекітілген «Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан əрі – стандарт) негізінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу оры ндары 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электронды (ішінара автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз жүзінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына 

(бұдан əрі – конкурс) қатысуға құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш берген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі 

көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» уəкілетті тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 
əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электронды құжат нысанында жіберіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электронды жəне (немесе) қағаз жүзінде.
2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік 

қызмет көрсету процесіндегі іс-əрекеті тəртібінің сипаттамасы
4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-əрекетті) бастау үшін көрсетілетін қызметті алушының 

стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттармен бірге беретін өтінішінің болуы немесе көрсетілетін 
қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған, электрондық нысанда жүктелген, электрондық құжат нысанындағы 
сауал негіз болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін рəсімдер (іс-əрекеттер):
1-рəсім – көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкес ұсынған 

құжаттарды қабылдау жəне толықтығын тексеру – 15 (он бес) минут;
2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды конкурсқа қатысу шарттары мен талаптарына 

сəйкестігін тексеру – 30 (отыз) минут;
3-рəсім – конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау туралы қолхатты не көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 

құжаттар жəне (немесе) деректер (мəліметтер) анық емес болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден жаз-
баша түрде бас тартуды беру – көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған уақыттан бастап 
7 (жеті) жұмыс сағат 15 (он бес) минут.

1, 2 жəне 3 рəсімдерді орындау ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 
6. Келесі рəсімді (іс-əрекетті) орындауды бастау үшін негіз болып табылатын мемлекеттік қызмет көрсету бой-

ынша рəсімнің (іс-əрекеттің) нəтижесі:
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін, оның ішінде электрондық нысандағы құжаттарды қабылдау жəне 

толықтығын тексеру;
2) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың конкурсқа қатысу шарттары мен талаптарына сəйкестігін 

тексеру;
3) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау туралы қолхатты беру не көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 

құжаттар жəне (немесе) деректер (мəліметтер) анық емес болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден жаз-
баша түрде бас тарту.

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

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің құжаттарды 
қабылдау жəне тексеру үшін жауапты уəкілетті Қызметкерлері қатысады.

8. Мемлекеттік қызметті көрсету процесі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері арасында осы 
Регламентке 1-қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызметін көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген 
рəсімдерден тұрады:

1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 9-тармағында 
көрсетілген құжаттар тізбесіне сəйкес ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне толықтығын тексеруі – 15 (он бес) минут;

2-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті құрылымдық бөлімшесінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 
құжаттардың конкурсқа қатысу шарттары мен талаптарына сəйкестігін тексеруі – 30 (отыз) минут;

3-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің көрсетілетін қызметті алушыға конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
қабылдау туралы қолхатты беру не көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар жəне (немесе) деректер 
(мəліметтер) анық емес болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсетуден жазбаша түрде бас тарту – көрсетілетін 
қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған уақыттан бастап 7 (жеті) жұмыс сағат 15 (он бес) минут.

1, 2 жəне 3 рəсімдерді орындау ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін 

қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы.

9. Осы Регламентке 2-қосымшаға сəйкес портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті 
беруші мен көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру тəртібі мен рəсімдер (іс-əрекеттер) бірізділігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметке тапсырысқа онлайн бастама жасайды;
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алу үшін өзінің жеке сəйкестендіру нөмірі арқылы 

порталда авторизациялауды жүзеге асырады;
3) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушының порталда осы Регламентте көрсетілген қызметті таңдауы, қызмет 

көрсету үшін сауал нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының сауал нысанына стандарттың 
9-қосымшасына сəйкес қажетті құжаттарды электронды түрде тіркей отырып, электронды өтініш нысанын құрылымы 
мен форматтық талаптарын ескере отырып толтыруы (деректерді енгізуі);

4) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының жоғары оқу орнын таңдауы, содан кейін сауалды куəландыру (қол 
қою) үшін ЭЦҚ-ның тіркеу куəлігін таңдауы;

5) 4-процесс – қызмет көрсетуге арналған сауалдың толтырылған (енгізілген деректер) нысанын көрсетілетін 
қызметті алушының ЭЦҚ-сы арқылы куəландыру (қол қою);

6) 5-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сының тұпнұсқалығының расталмауына байланысты, 
сұратылған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;

7) 6-процесс – электронды құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сауалын) тіркеу жəне порталда сауалды өңдеу;
8) 7-процесс көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызмет нəтижесін алуы.

«Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

«Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік 
қызметін көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

«Шетелде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік 
қызметін көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 10 мамырда Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16881 болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 15 наурыз             №104            Астана қаласы 

«Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы 
қолдаухаттарды қарау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартын бекіту туралы

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған «Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы 
қолдаухаттарды қарау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. «Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 10 сəуірдегі № 321 бұйрығының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10938 болып тіркелген, 2015 жылғы 
5 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған); 

«Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 10 сəуірдегі № 321 бұйрығына 
өзге рістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрінің 2016 жылғы 30 маусымдағы № 295 бұйрығының (Нормативтік 
құқық тық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14054 болып тіркелген, 2016 
жылғы 12 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды 

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

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз 
басылымдарына, сондай-ақ ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
__________________ Д. Абаев
2018 жылғы 2 сəуір

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 15 наурыздағы №104 бұйрығымен бекітілген

«Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет «Экономикалық шоғырлануға келісім беру 

туралы қолдаухаттарды қарау» (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық 

экономика министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 

Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Мемлекеттік қызметті көрсету туралы қолдаухаттарды қабылдау жəне мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нəтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкімет» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы 

жүзеге асырылады. 
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
  1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап 

– күнтізбелік 40 (қырық) күн: 
көрсетілетін қызметті беруші қолдаухатты алған күннен бастап күнтiзбелiк 10 

(он) күн iшiнде ұсынылған материалдардың толықтығын тексереді жəне көрсетілетін 
қызметті алушыны қолдаухаттың қарауға қабылданғаны туралы немесе қабылдаудан 
бас тартылғаны туралы хабардар етеді.

порталда қолдаухаттың толықтығын қарау нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» қолдаухаттың қарауға қабылданғаны туралы хабарлама түрінде 

не тіркелу күні мен нөмірін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған қолдаухатты 
қарауға қабылдаудан дəлелді бас тарту жолданады ;

экономикалық шоғырлануға келiсім беру туралы қолдаухатты қарау мерзiмi 
қолдаухат қарауға қабылданған кезден бастап күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспауға тиiс;

мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті беруші немесе сот 
аталған қолдаухат немесе онымен байланысты басқа қолдаухат бойынша шешiм 
қабылдағанға дейiн қолдаухатты қарау мүмкiн болмаған жағдайда тоқтатыла тұрады, 
ол жөнiнде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыны мұндай шешiм 
қабылданған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде жазбаша түрде қағаз жеткізгіште 
жəне (немесе) портал арқылы хабардар етеді; 

қосымша мəлiметтердi жəне (немесе) құжаттарды ұсыну кезеңінде, сондай-ақ 
тауар нарықтарындағы бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу кезінде қолдаухатты 
қарау мерзiмi тоқтатыла тұрады, бұл туралы көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін 
қызметті алушыны мұндай шешiм қабылданған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде 
жазбаша түрде қағаз жеткізгіште жəне (немесе) портал арқылы хабардар етеді;

мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушы жəне (немесе) 
мемлекеттiк органдар қосымша мəлiметтердi жəне (немесе) құжаттарды ұсынғаннан 
кейiн қайта басталады, бұл туралы көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті 
алушыны 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде жазбаша түрде қағаз жеткізгіште жəне (немесе) 
портал арқылы хабардар етеді;

көрсетілетін қызметті беруші ақпаратты жəне (немесе) құжаттарды беру үшін 
белгілейтін мерзім 5 (бес) жұмыс күнінен кем болмауға тиіс; 

көрсетілетін қызметті берушінің қолдаухатты қараудың тоқтатылғаны туралы актісі 
шешім қабылданған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолданады. 

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе немесе портал арқылы құжаттар топтама-
сын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут;  
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3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.  
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: экономикалық шоғырлануға келісім 

беру/егер экономикалық шоғырлану бəсекелестікті шектеуге əкеп соғатын болса, 
не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген 
жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуы туралы 
дəлелді жауабы болса, дəлелді қорытынды бере отырып экономикалық шоғырлануға 
тыйым салу.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру нысаны – электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қағаз жеткіз-

гіште алуға жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі электрондық 
нысанда ресімделеді, басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен 
жəне уəкілетті адамның қолымен расталады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет заңды жəне жеке тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден 
бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейін.

Көрсетілетін қызметті берушінің қолдаухаттарды қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметтер көрсету нəтижелерін беру кестесі: сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін, түскі үзіліс 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек тəртібімен, алдын ала жазылусыз жəне 
жедел қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады;

2) порталдың жұмыс кестесі – техникалық жұмыстарды жүргізуге байланысты 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне жəне «Қазақстан Республикасындағы 
мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру келесі 
жұмыс күні жүзеге асырылады) тəулік бойы.

9. Мемлекеттік қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін ұсынатын құжаттардың тізбесі:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес экономикалық 
шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухат, оған мынадай құжаттар, ақпараттар 
(мəліметтер) қоса беріледі:

1) нарық субъектісін біріктіру немесе қосу жолымен қайта ұйымдастыру бойынша:
тұлғаның немесе уəкiлеттi органның нарық субъектiсiн қайта ұйымдастыру туралы 

шешiмiнiң жобасы;
қызмет түрлерiнде немесе олардың iскерлiк операциялары географиясында 

жоспарланып отырған өзгерiстердi қоса алғанда, нарық субъектiсiн қайта ұйымдастыру 
мақсатының негiздемесi;

құрылатын нарық субъектiсiнiң бекiтiлген жарғысы мен құрылтай шарты немесе 
олардың жобалары;

құрылатын нарық субъектiсiне берiлетiн мүлiкті берудің мəлiметтері мен 
шарттарының тiзбесi;

қайта ұйымдастырылатын нарық субъектiлерiнiң əрқайсысы бойынша, сондай-ақ 
қайта ұйымдастырылатын нарық субъектiлерiмен бiр тұлғалар тобына кiретiн нарықтың 
əрбiр субъектiсi бойынша мыналар көрсетіледі:

жеке тұлға үшін – жеке басын куəландыратын құжаттың деректерi, азаматтығы, 
тұрғылықты жері туралы мəліметтер жəне заңды мекенжайы;

атауы, заңды жəне нақты мекенжайлары;
жарғылық капиталының мөлшері жəне жарғылық капиталға қатысу үлесi;
акциялардың түрлерi;
нарықтың басқа субъектiлерiнiң атқарушы органының, директорлар кеңесiнiң 

(байқаушы кеңестiң) де мүшелерi болып табылатын атқарушы орган, директорлар 
кеңесi (байқаушы кеңес) мүшелерiнiң лауазымы көрсетiлген тiзiмi;

қайта ұйымдастырылатын нарық субъектiлерi өндiретiн жəне өткiзетiн тауарларды 
өндiру мен өткiзудiң, тауарлардың экспорты мен Қазақстан Республикасына 
импортының көлемi;

қайта ұйымдастырылатын нарық субъектiлерiмен бiр тұлғалар тобына кiретiн 
нарық субъектiлерi өндiретiн немесе өткiзетiн сол бір тауарларды немесе өзара 
алмастырылатын тауарларды өндiру мен өткiзудiң, экспорты мен Қазақстан 
Республикасына импортының көлемi;

осы мəмiленi жасасу нəтижесiнде сол бір немесе өзара алмастырылатын 
тауарларды өндiру мен өткiзу болжамы;

2) тұлғаның (тұлғалар тобының) нарық субъектісінің дауыс беретін акцияларын 
(қатысу үлестерін, пайларды) сатып алуы бойынша, бұл ретте, егер мұндай тұлға 
(тұлғалар тобы) сатып алуға дейін осы нарық субъектісінің акцияларына (жарғылық 
капиталындағы қатысу үлестеріне, пайларына) билік етпесе немесе аталған нарық 
субъектісінің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу 
үлестерінің, пайлардың) елу немесе одан да аз пайызына билік етсе, мұндай тұлға 
(тұлғалар тобы) аталған акциялардың (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің, 
пайлардың) елу пайыздан астамына билік ету құқығына ие болады:

шарт немесе шарттың жобасы не мəмiленiң жасалғанын растайтын өзге де құжат;
сатып алушы бойынша жəне сатып алушымен бiр тұлғалар тобына кiретiн нарықтың 

əрбiр субъектiсi бойынша мыналар көрсетіледі:
жеке тұлға үшiн – жеке басын куəландыратын құжаттың деректерi, азаматтығы 

туралы мəліметтер, сондай-ақ тұрғылықты жері жəне заңды мекенжайы;
атауы, заңды жəне нақты мекенжайлары;
жарғылық капиталының мөлшері жəне жарғылық капиталға қатысу үлесi;
акциялардың түрлерi;
өзiне қатысты осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген iс-əрекеттер жасалатын 

нарық субъектiсi өндiретiн немесе өткiзетiн тауарларға ұқсас тауарларды немесе өзара 
алмастырылатын тауарларды өндiру мен өткiзудiң, олардың экспорты мен Қазақстан 
Республикасына импортының көлемi;

басқа да нарық субъектілерінің атқарушы органының, директорлар кеңесінің (байқау 
кеңесінің) мүшелері болып табылатын, атқарушы орган, директорлар кеңесі (байқау 
кеңесінің) мүшелерінің лауазымы көрсетілген тізімі;

өзiне қатысты осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген мынадай іс-əрекеттер 
жасалатын нарық субъектісінің тауарларды өндіру мен өткізу, олардың экспорты мен 
Қазақстан Республикасына импортының көлемі; 

өзiне қатысты осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген iс-əрекеттер жасалатын 
нарық субъектiсiнiң тiкелей немесе жанама бақылауында болатын нарық субъектiлерi 
өндiретiн немесе өткiзетiн сол бір немесе өзара алмастырылатын тауарларды өндiру 
мен өткiзудiң, олардың экспорты мен Қазақстан Республикасына импортының көлемi;

мəмiле жасалғаннан кейiн өзiне қатысты осы тармақтың 2) тармақшасында 
көзделген iс-əрекеттер жасалатын нарық субъектiсiне жəне (немесе) оның тұлғалар 
тобына қатысты сатып алушы алатын құқықтар туралы мəлiметтер, оның iшiнде 
мəмiле жасалғаннан кейiн сатып алушы иелiк ететiн нарық субъектiсi акцияларының 
(жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiнiң, пайларының) саны мен орналастыру 
бағасы, сондай-ақ олардың нарық субъектiсiнiң дауыс беру құқығы бар акцияларының 
(жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiнiң, пайларының) жалпы санындағы пайыз-
дық үлесi жəне олардың нарық субъектiсiнiң жарғылық капиталындағы пайыздық үлесi;

сол бір немесе өзара алмастырылатын тауарлардың осы мəмiленi жасасу нəтиже-
сiндегi өндiру мен өткiзу болжамы;

3) егер мəміленің (өзара байланысты мəмілелердің) нысанасын құрайтын мүліктің 
баланстық құны мүлікті иеліктен шығаратын немесе басқаға беретін нарық субъектісінің 
негізгі өндірістік құралдары мен материалдық емес активтері баланстық құнының 
он пайызынан асып кетсе, нарық субъектісінің (тұлғалар тобының) нарықтың басқа 
субъектісінің негізгі өндірістік құралдарын жəне (немесе) материалдық емес активтерін, 
оның ішінде жарғылық капиталды төлеу (беру) есебіне меншікке алу, иелену жəне 
пайдалану бойынша:

шарт немесе шарттың жобасы;
сатып алушы бойынша жəне сатып алушымен бiр тұлғалар тобына кiретiн нарықтың 

əрбiр субъектiсi бойынша мыналар көрсетіледі:
жеке тұлға үшiн – жеке басын куəландыратын құжаттың деректерi, азаматтығы 

туралы мəліметтер, сондай-ақ тұрғылықты жері жəне заңды мекенжайы;
атауы, заңды жəне нақты мекенжайлары;
жарғылық капиталының мөлшері жəне жарғылық капиталға қатысу үлесi;
акциялардың түрлерi;
сатып алынатын мүлiктi пайдаланумен өндiрiлетiн сол бір немесе өзара алмасты-

рылатын тауарларды өндiру мен өткiзудiң, олардың экспорты мен Қазақстан 
Республикасына импортының көлемi;

баланстық құны көрсетіле отырып, мəміленің нысанасын құрайтын мүліктің тізбесі;
тауарлардың түрлерi көрсетiле отырып, алынатын мүлiктiң қандай тауарларды 

шығару үшiн пайдаланылғаны жəне пайдаланылатыны туралы мəлiметтер;
тауарлардың түрлерi көрсетiле отырып, алынатын мүлiктi пайдаланумен 

тауарларды өндiру мен өткiзу болжамы;
сол бір немесе өзара алмастырылатын тауарлардың осы мəмiленi жасасу нəтиже-

сiндегi өндiру мен өткiзу болжамы.
4) нарық субъектiсiнiң өзі кəсiпкерлiк қызметтi жүргiзген кезде нарықтың басқа 

субъектiсiне орындауға мiндеттi нұсқаулар беруге не оның атқарушы органының 
функцияларын жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн (оның iшiнде сенiмгерлiк басқару 
туралы шарт, бiрлескен қызмет туралы шарт, тапсырма шарты негiзiнде) құқықтарды 
алуы бойынша:

заңды тұлға растаған шарттың (шарт жобасының) көшiрмесi не мəміленің жасал-
ғанын (оны жасасу ниетін) растайтын өзге де құжат;

сатып алушы бойынша жəне сатып алушымен бiр тұлғалар тобына кiретiн нарықтың 
əрбiр субъектiсi бойынша мыналар көрсетіледі:

жеке тұлға үшiн – жеке басын куəландыратын құжаттың деректерi, азаматтығы 
туралы мəліметтер, сондай-ақ тұрғылықты жері жəне заңды мекенжайы;

атауы, заңды жəне нақты мекенжайлары;
жарғылық капиталының мөлшері жəне қатысу үлесi;
акциялардың түрлерi;
өзiне қатысты осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген iс-əрекеттер жасалатын 

нарық субъектiсi өндiретiн немесе өткiзетiн тауарларға ұқсас тауарларды немесе өзара 
алмастырылатын тауарларды өндiру мен өткiзудiң, олардың экспорты мен Қазақстан 
Республикасына импортының көлемi;

нарықтың басқа субъектiлерiнiң атқарушы органының, директорлар кеңесiнiң 
(байқаушы кеңестiң) де мүшелерi болып табылатын атқарушы орган, директорлар 
кеңесi (байқаушы кеңес) мүшелерiнiң лауазымы көрсетiлген тiзiмi;

өзiне қатысты осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген iс-əрекеттер жасалатын 
нарық субъектiсiнiң тауарларды өндiруi мен өткiзуiнiң, олардың экспорты мен Қазақстан 
Республикасына импортының көлемi;

өзiне қатысты осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген iс-əрекеттер жасалатын 
нарық субъектiсiнiң тiкелей немесе жанама бақылауында болатын нарық субъектiлерi 
өндiретiн немесе өткiзетiн сол бір немесе өзара алмастырылатын тауарларды өндiру 
мен өткiзудiң, олардың экспорты мен Қазақстан Республикасына импортының көлемi;

өздерiне қатысты осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген iс-əрекеттер 
жасалатын нарық субъектiсiне жəне (немесе) оның тұлғалар тобына қатысты мəмiле 
жасалғаннан кейiн сатып алушы алатын құқықтар туралы мəлiметтер, оның iшiнде 
мəмiле жасалғаннан кейiн сатып алушы иелiк ететiн нарық субъектiсi акцияларының 
(жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiнiң, пайларының) саны жəне орналастыру 
бағасы, сондай-ақ олардың нарық субъектiсiнiң дауыс беру құқығы бар акцияларының 
(жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiнiң, пайларының) жалпы санындағы 
пайыздық үлесi жəне олардың нарық субъектiсiнiң жарғылық капиталындағы пайыздық 
үлесi;

осы мəмiленi жасасу нəтижесiнде сол бір немесе өзара алмастырылатын тауар-
ларды өндiру мен өткiзу болжамы;

5) сол бiр жеке тұлғалардың екi жəне одан да көп нарық субъектiлерiнiң атқарушы 
органдарына, директорлар кеңестерiне, байқаушы кеңестерiне немесе басқарудың 
басқа да органдарына аталған жеке тұлғалардың осы субъектiлерде кəсiпкерлiк 
қызметiн жүргiзу шарттарын айқындау жағдайында қатысуы қатысуы үшін:

екi жəне одан да көп нарық субъектiлерiнiң атқарушы органдарына, директорлар 
кеңестерiне, байқаушы кеңестерiне жəне басқа да басқару органдарына қатысуы 
болжанатын жеке тұлға туралы мəлiметтер:

жеке басын куəландыратын құжаттың деректерi, өкiлеттiктерiн көрсете отырып, осы 
субъектiлерде кəсiпкерлiк қызметтi жүргiзудiң шарттарын айқындауға мүмкiндiк беретiн 
азаматтығы, жұмыс орны, атқаратын лауазымы туралы мəліметтер;

заңды тұлғалар тiзбесi, онда хабарламаны (қолдаухатты) жіберуші (беруші) тұлға 
өкiлеттiктерiн көрсете отырып, кəсiпкерлiк қызметтi жүргiзу шарттарын айқындайды;

хабарламаны (қолдаухатты) жіберуші (беруші) тұлға тағайындалатын немесе 
сайланатын заңды тұлғаның (тұлғалар тобының) жəне басқару органының атауы;

хабарламаны (қолдаухатты) жіберуші (беруші) тұлғаның атқарушы органдарға, 
директорлар кеңестерiне, байқаушы кеңестерге жəне басқа да басқару органдарына 
кiруi жоспарланатын нарық субъектiлерiндегi лауазымның атауы;

хабарламаны (қолдаухатты) жіберуші (беруші) тұлғаның атқарушы органдарға, 
директорлар кеңестерiне, байқаушы кеңестерге жəне басқа да басқару органдарына 
кiруi жоспарланатын нарық субъектiлерiнде осы тұлғаға кəсiпкерлiк қызметтi жүргiзу 
шарттарын айқындауға мүмкiндiк беретiн құқықтар тiзбесi;

хабарламаны (қолдаухатты) жіберуші (беруші) тұлға оларда кəсiпкерлiк қызметтi 
жүргiзу шарттарын айқындайтын нарықтың əрбiр субъектiсi жəне тұлғалар тобы 
бойынша мыналар көрсетіледі:

нарық субъектiсiнiң атауы, заңды жəне нақты мекенжайлары;
тауарлар өндiрудiң, өткiзудiң, олардың экспорты мен Қазақстан Республикасына 

импортының көлемi;
хабарламаны (қолдаухатты) жіберуші (беруші) тұлғаның қатысуы жоспарланатын 

нарық субъектiсi, сондай-ақ осы тұлға кiретiн тұлғалар тобы бойынша мыналар 
көрсетіледі:

нарық субъектiсiнiң атауы, заңды жəне нақты мекенжайлары;
хабарламаны (қолдаухатты) жіберуші (беруші) тұлға оларда кəсiпкерлiк қызметтi 

жүргiзу шарттарын айқындайтын нарық субъектiсi мен тұлғалар тобы өндiретiн жəне 
өткiзетiн сол бір немесе өзара алмастырылатын тауарларды өндiрудiң, өткiзудiң, 
олардың экспорты мен Қазақстан Республикасына импортының көлемi.

6) шетелдік заңды тұлғалар мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының осы 
тармағына сəйкес ұсынылатын ақпараттан басқа қосымша мыналарды:

өзi тұрған елдiң заңнамасына сəйкес өзінің заңды мəртебесiн растайтын, шыққан 
елiнің сауда тiзiлiмiнен немесе өзге де балама құжаттан нотариат куəландырған 
үзiндi көшiрмені;

егер шетелдiк заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тiркелген филиалы 
немесе өкiлдiгi болса, филиалды немесе өкiлдiктi есептiк тiркеу туралы мəлiметтерді 
жəне филиал немесе өкiлдiк туралы ереженiң көшiрмесiн;

егер шетелдiк заңды тұлғаның немесе шетелдік қатысатын нарық субъектiсiнiң 
– сатып алушының Қазақстан Республикасында филиалы немесе өкiлдiгi болса, 
филиалдың немесе өкiлдiктiң Қазақстан Республикасында өндiретiн жəне (немесе) 
өткiзетiн тауарларының түрлерi тiзбеленген ақпаратты ұсынады.

Портал арқылы қолдаухатты жіберген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы 
тармақта қөзделген мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған құжаттарды порталға 
электрондық немесе сканерленген түрде жүктейді.

Егер қосымша мəлiметтердiң, құжаттардың болмауы қолдаухатты қарауға 
кедергi келтiретiн болса, көрсетілетін қызметті беруші жазбаша түрде жəне (немесе) 
электрондық түрде «жеке кабинетке» тиісті сұрау жіберу арқылы оларды көрсетілетін 
қызметті алушыдан сұратуға құқылы.

Көрсетілетін қызметті алушы сұралған ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы немесе портал арқылы электрондық түрде ұсынады.

Қызмет берушінің кеңсесінде қызметті алушы құжатының көшірмесіне қойылған белгі 
(тіркеу туралы) немесе порталда қызметті алушының «жеке кабинетіне» мемлекеттік 
қызметті көрсетуге сұраудың қабылданғаны туралы мəртебесін жіберуі құжаттардың 
қабылданғанын растау болып табылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті материалдардың, объектілердің, деректер мен мəліметтердің Қазақстан 
Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 18-тарауда белгіленген талаптарына сəйкес 
келмеуі жағдайларында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартады.

11. Мемлекеттік қызметті көрсетуден тоқтату үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушылардан қолдаухатты кері қайтарып алу туралы 

хабарламаның түсуі;
2) егер мұндай ақпараттың болмауы қолдаухатты қарауға кедергі келтіретін болса, 

көрсетілетін қызметті алушының ақпаратты көрсетілетін қызметті беруші белгілеген 
мерзімде бермеуі;

3) көрсетілетін қызметті алушының қолдаухатты объективті түрде қарауға ықпал 
ететін дəйексіз ақпарат беруі негіз болып табылады.

3-тарау. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін 
қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағым жасау шағым көрсетілетін қызметті берушінің басшысының 
атына не мына: 010000, Астана қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, № 8 үй, «Министрліктер 
үйі» ғимараты, 7-кіреберіс мекенжайы бойынша Министрлік басшысының атына 
беріледі, телефон: 8 (7172) 74-36-19, 74-31-51, 74-29-62, факс: 8 (7172) 74-32-99.

Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы беріледі.

Шағым қабылданған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы өзінің тегін, атын, 
əкесінің атын (болған жағдайда) не заңды тұлғаның атауын, пошталық мекенжайын, 
шығыс нөмірі мен күнін көрсетеді. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына не Министрлік басшысының атына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы қаралуға қабылданған күнінен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттiк қызметтердi көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөнiндегi уəкiлеттi органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттiк қызметтердi көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөнiндегі уəкiлеттi 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен 
келіспеген жағдайларда заңнамада белгіленген тəртіпте сотқа жүгінуге құқылы.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге де талаптар

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: Министрліктің www.
economy.gov.kz интернет-ресурсында, көрсетілетін қызметті берушінің kremzk.gov.kz 
ресми интернет-ресурсында орналастырылған.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары: Министрліктің www.economy.gov.kz, көрсетілетін қызметті 
берушінің kremzk.gov.kz интернет-ресурстарында көрсетілген. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

«Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Табиғи 
монополияларды реттеу, бəсекелестікті
жəне тұтынушылардың құқықтарын
қорғау комитетінің төрағасы 
___________________________
 (барыс септігінде)
___________________________
 (шығыс септігінде)
(толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметті алушының аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда), тегі, БСН жəне 
(немесе) ЖСН (болған жағдайда)

 
Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухат

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200-бабының 2-тармағына сəйкес
___________________________________________________________________ 

(мəміленің, іс-əрекеттің мəні мен тараптары көрсетілген мəміленің,
іс-əрекеттің сипаттамасы)

___________________________________________________________қамтитын 
экономикалық шоғырлануға келісім беруіңізді сұраймын.

Осы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухат ______________
____________________________________________________________________ 

(Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 201-бабы 1-тармағының
тармақшасы көрсетіледі)

_____________________________________________________________негізінде
____________________________________________________________________ 
(көрсетілетін қызметті алушының атауы, аты, əкесінің аты (болған жағдайда),

тегі көрсетіледі)
беріліп отыр.
Құжаттама______________________________________________________
                (Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің
                         204-бабының тармағы көрсетіледі)
сəйкес қоса беріледі.
Ұсынылып отырған құжаттар нөмірленген жəне тігілген (электрондық жеткізгіш 

қоса беріледі).
Ұсынылып отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын рас-

таймын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəлімет-

тердің пайдаланылуына келісемін.

Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы ______________________________________ Мөр орны
 
Қолдаухат берілген күн _____________ 

Өкілдің байланыс мəліметтері ________________________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
18 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16770 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 15 наурыз             №111            Астана қаласы

«Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін 
қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең 

жағдайларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2014 жылғы 29 желтоқсандағы №175 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауар-

ларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 175 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10705 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 маусымдағы № 106 (28834) «Егемен Қазақстан» 
газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп 
көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға)  қол жеткізудің тең жағдайларын 
ұсыну қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12 жəне 
5-13-тармақтармен толықтырылсын:

«5-1. Электрмен жабдықтау желілерін қоспағанда, жылумен жабдықтау, газбен 
жабдықтау, сумен жабдықтау жəне су бұру желілеріне қосу мынадай кезеңдерден 
тұрады:

1) техникалық шарттарды беру туралы өтініш ұсыну;
2) табиғи монополия субъектісінің өтінішті қоса берілетін құжаттардың толықтығына 

қарауы;
3) табиғи монополия субъектісінің техникалық шарттарды беру туралы тұтынушы-

ның өтінішін қарауы;
4) табиғи монополия субъектісінің техникалық шарттарды беруі;
5) сумен жабдықтау жəне су бұру желілеріне қосуды қоспағанда, тұтынушының 

құрылыс жобасын техникалық шарттарға сəйкес əзірлеуі; 
6) сумен жабдықтау жəне су бұру желілеріне қосуды қоспағанда, құрылыс жоба-

сын табиғи монополия субъектісімен оның берілген техникалық шарттарға сəйкес 
келу мəніне келісу; 

7) сумен жабдықтау жəне су бұру желілеріне қосуды қоспағанда, тұтынушының 
келісілген құрылыс жобасына сəйкес жұмыстар жүргізуі;

8) көрсетілетін қызметке қосу.
5-2. Электрмен жабдықтау желілеріне қосуды қоспағанда, табиғи монополия 

субъектісінің жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау жəне су бұру 
желілеріне қосуға арналған өтініштерін қабылдау жəне оны қарау нəтижелерін беру 
табиғи монополия субъектісінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

5-3. Тұтынушы толық емес құжаттар топтамасын ұсынған жағдайда, электрмен 
жабдықтау желілеріне қосуды қоспағанда, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, 
сумен жабдықтау жəне су бұру желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды 
беру туралы осы Қағидалардың 16, 17, 75 жəне 92-тармақтарына сəйкес өтінішті табиғи 
монополия субъектісі өтініш келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде қайтарады. 

5-4. Өтініш қарауға қабылданған жағдайда, желілерге қосуға арналған техникалық 
шарттарды беру туралы өтінішті табиғи монополия субъектісі мынадай мерзімдерде:

жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау келіп түскен күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде; 

сумен жабдықтау жəне су бұру келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қарайды.

Қарау қорытындысы бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:
1) өтінішті қанағаттандыру жəне техникалық шарттарды беру;
2) техникалық шарттарды беруден бас тарту. 
5-5. Техникалық шарттарды беруден бас тартуға мынадай:
1) көрсетілетін қызметтердің талап етілетін көлемін ұсыну үшін қажет бос техникалық 

қуат болмаған;
2) көрсетілетін қызметті ұсыну үшін қажет желілер немесе өзге де мүлік болмаған;
3) желінің жұмыс сенімділігі рұқсат етілмейтін төмендеген жағдайларда жол беріледі.
5-6. Техникалық шарттарды беруден бас тартқан жағдайда, табиғи монополия 

субъектісі:
1) техникалық шарттарды беруден бас тарту туралы шешімге көрсетілетін қызмет-

тердің бос техникалық қуатының болмауы немесе желілердің немесе қызметтерді 
ұсыну үшін қажетті өзге де мүліктің болмауы туралы дəлелді негіздемені қоса береді; 

2) бас тартумен бір мезгілде техникалық шарттарды беруден бас тарту тура-
лы шешімнің көшірмесін, дəлелді негіздемені жəне уəкілетті органға бас тартудың 
негізділігін растайтын ақпаратты жібереді.

5-7. Уəкілетті орган техникалық шарттарды беруден бас тарту туралы хабарламаны 
алуына байланысты жеті жұмыс күнінен кешіктірмей, тұтынушыға техникалық шарттар-
ды беруден бас тартудың негізділігін растау немесе табиғи монополия субъектісінің 
қызметін тексеруге бастамашылық ету үшін уəкілетті органға шағым берудің қажеттілігі 
туралы хат жібереді. 

5-8. Көрсетілетін қызметке қолжетімділікті беру кезінде табиғи монополия субъектісіне: 
1) бос қуаттар туралы ақпарат бергені үшін ақы алуға;
2) мемлекеттік органдардың, реттеліп көрсетілетін қызметті көрсетуге қатысы 

жоқ мемлекеттік емес ұйымдардың рұқсаттарды жəне өзге де құжаттарды беруін 
талап етуге;

3) тұтынушыға көрсетілетін қызметке қосу кезінде көрсетілетін қызметке қол 
жеткізудің техникалық шарттарын сақтаудан басқа өзге де талаптар қоюға;

4) көрсетілетін қызметтерге қол жеткізудің тең емес шарттарын жасауға;
5) жұмысын көрсетілетін қызметке қол жеткізудің техникалық шарттарына сəйкес 

жүзеге асыратын нарық субъектілерінің қызметін шектеуге;
6) электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау жəне газбен жабдықтау желілеріне 

қосуды қоспағанда, техникалық шарттарға сəйкес жұмыс жобасын келісуді талап 
етуге жол берілмейді.

5-9. Электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау жəне су бұру желілеріне қосуды 
қоспағанда, тұтынушының жұмыстардың аяқталғаны туралы жазбаша хабарламасын 
алған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде табиғи монополия субъектісі берілген 
техникалық шарттарға сəйкес орындалған жұмыстарды тексеруді жүзеге асырады. 
Орындалған жұмыстар техникалық шарттарға сəйкес келген жағдайда, табиғи моно-
полия субъектісі көрсететін қызметке қосу бес жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады. 

5-10. Жүргізілген жұмыстар техникалық шарттарға сəйкес келмеген жағдайда, табиғи 
монополия субъектісі бір жұмыс күнінің ішінде анықталған техникалық шарттарды 
бұзушылықтарды көрсете отырып, көрсетілетін қызметке қосудан бас тартады жəне 
ол туралы тұтынушыға сəйкес келмеу анықталған күннен бастап бір жұмыс күнінен 
кешіктірмей хабарлайды.

Кейіннен қабылдау осы Қағидалардың 5-9-тармағына сəйкес барлық анықталған 
бұзушылықтар жойылғаннан кейін жүзеге асырылады. 

5-11. Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін құрылыс объектілері үшін табиғи 
монополия субъектісінің техникалық шарттарды беруге арналған өтінімі жобалау-
сметалық құжаттаманы əзірлеуге арналған бастапқы деректерді қалыптастыратын 
сəулет жəне қала құрылысы органдарынан электрондық форматта келіп түседі.

5-12. Табиғи монополиялар субъектілері сəулет жəне қала құрылысы органдарының 
өтінімі бойынша техникалық шарттарды беруді электрондық форматта жүзеге асырады.

5-13. Техникалық шарттар жобалау мен құрылыстың нормативтік ұзақтығы 
кезеңінде жарамды.»;

10-тармақ алып тасталсын; 
10-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10-1. Осы Қағидаларда қамтылмаған Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп 

көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын 
ұсыну тəртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 

қарашадағы № 750 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12684 болып тіркелген) бекітілген Құрылыс саласындағы құрылыс салуды 
ұйымдастыру жəне рұқсат беру рəсімдерінен өту қағидаларына сəйкес реттеледі.»; 

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Тұтынушылардың электр қондырғыларын энергия беруші (энергия өндіруші) 

ұйымның желілеріне қосуға арналған техникалық шарттар:
1) жаңадан енгізілетін электр қондырғылары энергия беруші ұйымның желілеріне 

қосылған;
2) объект тұтынатын шарттық электр қуаты ұлғайған;
3) электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша пайдаланушылардың санаты 

өзгертілген жағдайларда беріледі;
4) электрмен сырттай жабдықтау схемасы өзгергенде.»;
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрмен жабдықтау 

желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру туралы өтінішке мыналар: 
1) жеке тұлға үшін – объект иесінің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі, 

жеке кəсіпкер куəлігінің көшірмесі немесе жеке кəсіпкер ретінде қызметті бастауы тура-
лы хабарламаның көшірмесі, заңды тұлға үшін – куəліктің көшірмесі немесе мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама;

2) ситуациялық жоспар;
3) өз бетінше немесе сараптама ұйымын жұмылдыру арқылы орындалған, 

мəлімделген электр қуатының есептеу-негіздемесі;
4) электрмен жабдықтау объектісіне құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелері 

қоса беріледі;
5) есептеу қуаты 5 МВт жəне одан жоғары электр құрылғылары бар тұтынушылар 

өтінімге жобалау қызметімен айналысуға лицензиясы бар мамандандырылған жо-
балау ұйымы əзірлеген тұтынушының сыртқы электрмен жабдықтау схемасын қоса 
береді. Тұтынушының сыртқы электрмен жабдықтау схемасы электр желілеріне қосу 
жоспарланған энергия беруші жəне/немесе энергия өндіруші ұйыммен келісіледі. 
«Тұтынушының сыртқы электрмен жабдықтау схемасының» мазмұны осы Қағидаларға 
2-қосымшада келтірілген.»;

мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:
«16-1. Осы Қағидаларда қамтылмаған Табиғи монополиялар саласындағы рет-

теліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдай-
ларын ұсыну тəртібі Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 
ақпандағы № 143 бұйрығымен бекітілген Электр энергиясын пайдалану қағидаларына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10403 болып тіркелген) 
жəне Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 111 
бұйрығымен бекітілген Электр энергиясының бөлшек сауда нарығын ұйымдастыру жəне 
оның жұмыс істеуі, сондай-ақ осы нарықта қызмет көрсету қағидаларына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10533 болып тіркелген) сəйкес 
реттеледі.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жылу желілеріне қосуға 

арналған техникалық шарттарды беру туралы өтінішке: 
1) жеке тұлға үшін – объект иесінің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі, 

жеке кəсіпкер куəлігінің көшірмесі немесе жеке кəсіпкер ретінде қызметті бастауы тура-
лы хабарламаның көшірмесі, заңды тұлға үшін – куəліктің көшірмесі немесе мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама;

2) өкіл өтініш берген кезде – өкілдің өкілеттіктерін растайтын құжаттар;
3) жылумен жабдықтау объектісіне құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелері;
4) объектінің техникалық паспорты, объектінің сипаттамасы техникалық паспортқа 

сəйкес келмеген жағдайда – жылытылатын алаңдар мен көлемдерді өлшеу хаттамасы;
5) ең үлкен сағаттық жүктемелердің есептері, жылу техникалық есептер, сауална-

ма парағы (жеке тұлғаның тұрмыстық мұқтаждар үшін қолданылатын объектіге қосуға 
өтініш беруі кезінде ұсынылмайды);

6) енгізілетін өзгерістерді (тұтынылатын жылу энергиясының санын немесе жылу 
тасығыштың параметрлерін өзгертуді талап ететін тұтынушының жылуды тұтыну 
қондырғыларын реконструкциялауы немесе кеңейтуі кезінде) есепке ала отырып жы-
лумен жабдықтауға арналған жоба қоса беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 17-1-тармақпен толықтырылсын:
«17-1. Осы Қағидаларда қамтылмаған Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп 

көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын 
ұсыну тəртібі «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 
18 желтоқсандағы № 211 бұйрығымен бекітілген Жылу энергиясын пайдалану 
қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10234 
болып тіркелген) сəйкес реттеледі.»;

5-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Қызметін электр энергиясының көтерме сауда нарығында жүзеге асы-

ратын Субъектінің электр энергиясын беру саласындағы қызметтеріне қол жеткізудің 
тең жағдайларын ұйымдастыру тəртібі.

18. Қызметін электр энергиясының көтерме сауда нарығында жүзеге асыратын 
Субъектінің электр энергиясын беру саласындағы қызметтеріне қол жеткізудің тең 
жағдайларын ұйымдастыру Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 
жылғы 20 ақпандағы № 106 бұйрығымен бекітілген Электр энергиясының көтерме 
нарығын ұйымдастыру мен оның жұмыс iстеу қағидаларына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10531 болып тіркелген) сəйкес жүзеге 
асырылады.»;

6-тарау алып тасталсын;
17-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«17-тарау. Газбен жабдықтау желілеріне қосуға техникалық шарттарды берген 

кезде тауарлық газды сақтау, жалғастырушы газ құбырлары жəне (немесе) газ тара-
ту жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды пайдалану, 
шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп 
көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын 
ұйымдастыру тəртібі»;

75 жəне 76-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша газбен жабдықтау 

желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру туралы өтінішке: 
1) жеке тұлға үшін – объект иесінің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі, 

жеке кəсіпкер куəлігінің көшірмесі немесе жеке кəсіпкер ретінде қызметті бастауы тура-
лы хабарламаның көшірмесі, заңды тұлға үшін – куəліктің көшірмесі немесе мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама;

2) объект орналасқан жердегі жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың 
нотариалдық ресімделген көшірмесі не жылжымайтын мүлік иесінің объектіні 
газдандыруға нотариалдық ресімделген келісімі (құрылысы аяқталған объектінің 
көрсетілетін қызметтеріне қосылған жағдайда);

3) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттар; 
4) газдандырылатын объектіге (тұрғын үйге) арналған техникалық паспорттың 

көшірмесі немесе қолданыстағы (үй ішіндегі) желілерді реконструкциялауға арналған 
газдандырудың эскиздік жобасының көшірмесі;

5) пайдаланылатын ұйымдарға сəйкес келісілген 1:500 масштабтағы құрылыс 
учаскесінің топографиялық түсірілімі (барлық жер үсті жəне жер асты коммуникация-
лармен жəне құрылыстармен);

6) техникалық сипаттамаларды көрсете отырып газ тұтыну жабдықтарына арналған 
техникалық паспорттың көшірмесі;

7) объектінің орналасу схемасы;
8) заңды тұлғалар үшін – көп қабатты үйлерді газдандыру кезінде тамақ пісіруге, 

жылытуға, желдетуге, ауа баптауға, ыстық сумен жабдықтауға табиғи газды пайдалану-
дың гидравликалық есептері.

Тұтынушы газбен жабдықтау желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды 
беру туралы өтінішке осы тармақтың 1), 6) жəне 9) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттардың түпнұсқаларын салыстырып тексеру үшін ұсынады.

76. Жаңа, кеңейтілетін немесе реконструкцияланатын объектілердің газбен 
жабдықтау жүйелерінің өндірістік қуаттарын анықтау үшін, табиғи монополия субъектісі 
осы Қағидалардың 75-тармағына сəйкес өтініш келіп түскен күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде коммерциялық есепке алу аспаптарын орнату бойынша ақпаратты, сауал-
нама парағын, жер учаскесін бөлу схемасын сұратады.»; 

77, 78, 79 жəне 81-тармақтар алып тасталсын;
82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«82. Газбен жабдықтау жүйесі объектісінің бастапқы жобалық шешімі өзгерген 

жағдайда, техникалық шарттар тұтынушының табиғи монополия субъектісіне осы 
Қағидаларда белгіленген тəртіппен жаңа техникалық шарттарға өтініш беруі арқылы 
олардың қолданылу кезеңінде өзгертіледі.»;

89-1-тармақ алып тасталсын;
90-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«90. Жобаланған объектінің сипаттамалары өзгерген жағдайда, техникалық шарт-

тар осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен тұтынушының жаңа техникалық шарттарға 
өтініш беруі арқылы олардың қолданылу кезеңінде өзгертіледі.»;

92, 93 жəне 94-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«92. Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сумен жабдықтау жəне 

су бұру желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру туралы өтінішке:
1) жеке тұлға үшін – объект иесінің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі, 

жеке кəсіпкер куəлігінің көшірмесі немесе жеке кəсіпкер ретінде қызметті бастауы тура-
лы хабарламаның көшірмесі, заңды тұлға үшін – куəліктің көшірмесі немесе мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама;

2) тұтынушының атауы жəне реквизиттері, өндірістік қызметтің сипаттамасы, 
тұтынушы техникалық шарттарды алуға уəкілеттік берген тұлға туралы мəліметтер 
(қажет болған жағдайда); 

3) жобаланып отырған объектінің сумен жабдықтау жəне су бұру бойынша бастапқы 
деректері (тəулігіне текше метр (м3 /тəулік), сағатына текше метр (м3 /сағ), секундына 
ең жоғары литр (ең жоғары л/с) суды пайдалану түрлері бойынша, оның ішінде өрт 
сөндіру қажеттіліктеріне (секундына литр (л/с));

4) сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру қызметтерін өндірісте тұтынған жағдайда, 
сумен жабдықтау жəне су бұру қызметтерін тұтынудың мəлімделген көлемдерін 
негіздейтін материалдар;

5) тұтынушының өндірістік сарқынды суларды тазарту үшін жергілікті тазалау 
құрылыстарының сипаттамасы (қолданыстағы объектілер үшін);

6) сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру қызметтерін өндірістік тұтынған жағдайда, 
елді мекеннің су бұру жүйесіне ағызылатын жəне ағызылуға тиіс сарқынды сулардың;

қазіргі жағдайда жəне перспективада түрлері бойынша өндірістік сарқынды 
сулардың шығыстары;

қазіргі жағдайда жəне перспективада тұрмыстық сарқынды сулардың шығыстары;
қазіргі жағдайда жəне перспективада жекелеген көрсеткіштер (физикалық, 

химиялық, биохимиялық, бактериологиялық, радиоактивті) өндірістік сарқынды 
сулардың құрамы;

шығарудағы тұрмыстық сарқынды сулардың шығыстары жөніндегі деректермен 
сипаттамалары;

7) қосылатын объектінің сипаттамалары (ғимараттың мақсаты, биіктігі немесе 
қабаты, қосалқы тұтынушылардың тізбесі) қоса беріледі.

93. Сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру желілеріне қосуға техникалық 
шарттар алуға арналған өтінішпен тұтынушы табиғи монополия субъектісіне жаңа 
құрылысты салу үшін жер учаскесін (учаскені қолдану үшін рұқсатты) алу туралы 
жергілікті атқарушы органның шешімін немесе қолданыстағы объектілерді өзгертуге 
(реконструкциялауға, жаңадан жоспарлауға, қайтадан жабдықтауға) жергілікті атқарушы 
органның рұқсатын ұсынады. 

94. Табиғи монополия субъектісі өтінішті алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде 
объектіге қосуға немесе сумен жабдықтау жəне су бұру құрылыстарының өнімділігінің 
қоры жəне сумен жабдықтау жəне су бұру желілерінің өткізу қабілеттілігі жеткілікті 
болған кезде инженерлік желілерді дамытуға техникалық шарттар береді жəне (не-
месе) себептерін көрсете отырып, техникалық шарттарды беруден бас тартады.»;

95 жəне 98-тармақтар алып тасталсын;
100-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«100. Тұтынушының жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарламасын алған күннен 

бастап екі жұмыс күні ішінде табиғи монополия субъектісі:
берілген техникалық шарттарға сəйкес орындалған жұмыстарды тексеруді жүзеге 

асырады;
есепке алу аспаптарын орнатудың дұрыстығын анықтайды жəне пломбалау жүргізеді;
жүйелерге гидравликалық сынама жүргізеді;
сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерінің теңгерімдік тиесілігінің шекараларын 

айқындайды.
Жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарламаға тұтынушы: 
1) жасырын жұмыстарға арналған акт, электрондық жəне қағаз жеткізгіштерде 1:500 

масштабындағы тұтынушының сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерінің сыртқы 
желілері мен құрылыстарының орындаушы түсірілімін;

2) суды бактериологиялық талдаудың теріс нəтижелерін ұсына отырып, сумен 
жабдықтау желілері мен құрылыстарын жуудың жəне дезинфекциялаудың жүргізілгені 
туралы актіні қоса береді.

Орындалған жұмыс техникалық шарттарға сəйкес келген жағдайда табиғи моно-
полия субъектісінің көрсететін қызметіне қосу немесе жүргізілген жұмыс техникалық 
шарттарға сəйкес келмеген жағдайда табиғи монополия субъектісінің көрсететін 
қызметіне қосудан бас тартылған жағдайда, анықталған техникалық шарттар көрсетіле 
отырып, осы тармақта көрсетілген мерзімнен кешіктірілмей жүргізіледі.»; 

осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 жəне 5-қосымшаларға сəйкес 1, 2, 3, 4 жəне 5-қосымшалармен 
толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін мерзімді ба-
спа басылымдарында ресми жариялау, сондай-ақ ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін;

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
______________Ө. Шөкеев
2018 жыл 2 сəуір 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Энергетика министрі
________________ Ж. Қасымбек ____________ Қ. Бозымбаев
2018 жыл 19 наурыз   2018 жыл 19 наурыз 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 15 наурыздағы №111 бұйрығына 1-қосымша

Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге 
(тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларына 

1-қосымша

Нысан

Тұтынушы: ________________________________ 
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты

(егер ол жеке басын куəландыратын құжатта
көрсетілсе) немесе заңды тұлғаның атауы

Тұтынушының мекенжайы, телефоны:
факс жəне электрондық пошта:

_______________________
 _______________________

 (қолы)
 «_____» ________ 20__ жыл

Электрмен жабдықтау желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды 
беру туралы өтініш

Объектінің толық атауы (қолданыстағы, қайта құрылатын), оның мекенжайы, 
орналасқан жері, қосу орны) _____________________________________________

__________________________________________________________________
 Техникалық шарттарды беру қажеттілігі (қажеттісін көрсету керек): электрмен 

уақытша жабдықтауға (құрылыс кезеңі), электрмен тұрақты негізде жабдықтауға
Мəлімделген қуат:_________________ килоВаат (бұдан əрі – кВ)
Кернеу деңгейі (қосылатын қондырғының номиналды кернеуі) ______________
________________________________________________________________ кВ

Электрмен жабдықтау сенімділігінің санаты (қажеттісін көрсету керек): (1, 2, 3)
Қосалқы тұтынушылардың жəне олардың электр қондырғылары сипаттамаларының 

тізбесі: _______________________________________________________________
Қоса ұсынамыз:

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 15 наурыздағы №111 бұйрығына 2-қосымша

Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге 
(тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларына 

2-қосымша

Тұтынушы: ________________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты

(егер ол жеке басын куəландыратын құжатта
көрсетілсе) немесе заңды тұлғаның атауы

Тұтынушының мекенжайы, телефоны:
факс жəне электрондық пошта:

 _______________________
 _______________________

 (қолы)
 «_____» ________ 20__ жыл

Тұтынушыны сыртқы электрмен жабдықтау схемасы

1) қолданыстағы электрмен жабдықтаудың жай-күйін шолу жəне үш, бес-он жылға 
даму перспективасы;

2) тұтынушылардың электр жүктемелері жəне оның жабу көздері;
3) қуаттылық жəне электр энергиясының теңгерімдері (қазіргі жай-күйі жəне үш, 

бес-он жылға арналған перспектива);
4) сыртқы электрмен жабдықтау схемасының нұсқалары;
5) ұсынылатын сыртқы электр жабдықтау схемасының негіздемесі;
6) қаралатын ауданның іргелес электр желілерімен электр режимдерінің есептері 

(қалыпты, авариядан кейінгі режимдер);
7) жабдықты таңдау үшін қысқа тұйықталу токтары деңгейлерінің есептеуі;
8) релелік қорғаныс пен автоматика, аварияға қарсы автоматиканы орындау 

қағидаттары;
9) диспетчерлік жəне технологиялық басқаруды ұйымдастыру қағидаттары;
10) электр энергиясын есепке алу;
11) энергияны үнемдеу бойынша жоспарланатын іс-шаралар;
12) электр желілік құрылыстың көлемі, құрылыс құнын ұлғайтып есептеу;
13) қорытындылар;
14) сызбалар: қағидатты схемалар, карта-схемалар немесе ахуалдық жоспар, 

электр лік режимдер есептерінің нəтижелері, диспетчерлік жəне технологиялық 
басқаруды ұйымдастыру схемалары.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 15 наурыздағы №111 бұйрығына 3-қосымша

Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге 
(тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларына 

3-қосымша
Нысан

Тұтынушы: ________________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты

(егер ол жеке басын куəландыратын құжатта
көрсетілсе) немесе заңды тұлғаның атауы

Тұтынушының мекенжайы, телефоны:
факс жəне электрондық пошта:

_______________________
 _______________________

 (қолы)
 «_____» ________ 20__ жыл

Жылу желілеріне қосуға техникалық шарттарды беру туралы өтініш 

Объектінің толық атауы (қолданыстағы, қайта жаңартылатын), оның мекенжайы, 
орналасқан жері, қосу орны ______________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Тұратын тұтынушының саны, ыстық сумен жабдықтауды есептеу құралының саны
(тұрмыстық тұтынушылар үшін) _______________________________________
 __________________________________________________________________
Техникалық шарттар алу үшін негіздеме (қажеттісін көрсету керек): 
жаңадан енгізілетін объектілерді жылу желілеріне қосу;
тұтынушының жылу тұтынатын қондырғыны қайта жаңарту немесе кеңейтуіне жəне 

қолданыстағы техникалық шарттарға сəйкес келмеуіне байланысты тұтынылатын жылу 
энергиясының (немесе жылу тасығыш параметрлерінің) санын өзгерту;

бұрын қосылмаған объектіні жылу желілеріне қосу;
сыртқы жылумен жабдықтау схемасын өзгерту. 
Жоба болған жағдайда: жобаланатын объектіні салуды сипаттайтын деректер, 

оны салу ұзақтығының нормативтік мерзімдері жəне объектіні пайдалануға берудің 
белгіленген мерзімдері, ең жоғары қосылатын жүктемелер:

технологиялық мұқтаждар, жылыту жəне желдету, ыстық сумен қамтамасыз ету
__________________________________________________________________ 

Тұтыну түрлері бойынша жүктемесінің сипаттамасы (жылу энергиясын тұрмыстық 
тұтынуға пайдаланатын тұтынушылар үшін техникалық паспорт) жəне жылу техникалық 
есептер ______________________________________________________________

__________________________________________________________________       
Қоса ұсынамыз:

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 15 наурыздағы №111 бұйрығына 4-қосымша

 Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге 
(тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларына 

4-қосымша
Нысан

 Тұтынушы: ________________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты

(егер ол жеке басын куəландыратын құжатта
көрсетілсе) немесе заңды тұлғаның атауы

Тұтынушының мекенжайы, тел.
факс жəне электрондық пошта:

 _______________________
 _______________________

 (қолы)
 «_____» ________ 20__ жыл

Газбен жабдықтау желілеріне қосуға техникалық шарттар беру туралы өтініш

Объектінің толық атауы: (тұрғын үй, кафе, дүкен жəне т.б.), көрсетілетін қызметке 
қосу орны ____________________________________________________________

__________________________________________________________________
Мынадай газ тұтыну жабдығын пайдалану үшін:
1. жылытқыш қазан _________________________________________________
 саны (дана) (маркасы/моделі/өндіруші)
2. газ плитасы ______________________________________________________
 саны (дана) (маркасы/моделі/өндіруші)
3. ағынды су жылытқыш ______________________________________________
 саны (дана) (маркасы/моделі/өндіруші)
4. тағы басқалар ____________________________________________________
Газды ең көп сағаттық тұтынудың болжамды шығыстарымен ____________________
__________________________________________________________________
Қоса ұсынамыз:

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 15 наурыздағы №111 бұйрығына 5-қосымша

Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге 
(тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларына 

5-қосымша
Нысан 

Тұтынушы: ________________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты

(егер ол жеке басын куəландыратын құжатта
көрсетілсе) немесе заңды тұлғаның атауы

Тұтынушының мекенжайы, телефоны:
факс жəне электрондық пошта: 

_______________________
 _______________________

 (қолы)
 «_____» ________ 20__ жыл

Сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру желілеріне қосуға техникалық 
шарттар беру туралы өтініш

Объектінің толық атауы (қолданыстағы, қайта жаңартылатын), оның мекенжайы, 
орналасқан жері, көрсетілетін қызметке қосу орны, талап етілетін көлемі, сумен 
жабдықтау жəне су бұру қызметтерін тұтынуды белгілеу ______________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Қоса ұсынамыз:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
17 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16767 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 9 сәуір             №140           Астана қаласы

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде 
көзделмеген статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметінің регламентін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 27 сәуірдегі №359 бұйрығына өзгеріс
енгізу туралы

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

ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметінің регламентін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №359 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11192 
болып тіркелген, 2015 жылғы 11 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ресми статистикалық ақпаратты тарату кесте-
сінде көзделмеген статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті (бұдан əрі – Регламент) осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын.

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

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді; 
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(Жалғасы 26-бетте) 

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

 Қазақстан Республикасының
 Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕ НОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 9 сəуірдегі №140 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 27 сəуірдегі №359 бұйрығымен бекітілді

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

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық 

ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 258 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10883 болып тіркелген) «Ресми 
статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан əрі – Стандарт) негізінде 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Ақпараттық-есептеу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорны жəне оның облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша 
филиалдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация» (бұдан əрі-Мемлекеттік 

корпорация) коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
2) Көрсетілетін қызметті беруші арқылы баламалы негізде жүзеге 
асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
3. Мемлекеттік корпорация немесе көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік 

қызметті көрсету нəтижесі: 
ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық 

ақпаратты (бұдан əрі – ақпарат) беру; 
 Стандарттың 1-қосымшасына сəйкес сұратылған ақпараттың жоқтығы туралы 

хабарлама;
 Стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздерде мемлекеттік 

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

нəтижесін электрондық нұсқада алу мүмкіндігі ұсынылады.
2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(жұмыскерлерінің) мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі іс-қимыл 

тəртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттардың 

қажетті тізбесін (бұдан əрі – құжаттар) беруі мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 
рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз болып табылады. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде Мемлекеттік корпорация арқылы мына-
дай рəсімдер сақталады: 

1) 1-рəсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскері қызметті алушыдан құжаттарды 
қабылдайды жəне 15 (он бес) минуттың ішінде көрсетілетін қызметті берушіге «Халыққа 
қызмет көрсету орталығының Интеграцияланған ақпараттық жүйесі» мемлекеттік 
органның автоматтандырылған жұмыс орны (бұдан əрі – «ХҚО ИАЖ» МО АЖО) 
арқылы жолдайды; 

2) 2-рəсім – іс жүргізуге жауапты көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері 
құжаттарды тіркейді жəне 15 (он бес) минуттың ішінде көрсетілетін қызметті берушінің 
директорына не оның міндетін атқарушы адамға қол қоюға жолдайды;

3) 3-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің директоры не оның міндетін атқарушы 
адам 3 (үш) сағаттың ішінде қол қояды жəне іс жүргізуге жауапты жұмыскер қол қойылған 
құжаттарды ақпаратты беруге жауапты жұмыскерге жолдайды; 

4) 4-рəсім – ақпаратты беруге жауапты көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері 
13 (он үш) күнтізбелік күн ішінде бюджетті жоспарлауға жауапты жұмыскерге өңделген 
ақпаратқа сəйкес көрсеткіштерді ұсынады. 

Сұратылған ақпарат болмаған немесе оны беру мүмкін болмаған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші сұратылған ақпараттың жоқтығы туралы хабарламаны 
Стандарттың 1-қосымшасына сəйкес «ХҚО ИАЖ» МО АЖО арқылы Мемлекеттік кор-
порация жұмыскеріне жолдайды. 

5) 5-рəсім – бюджетті жоспарлауға жауапты көрсетілетін қызметті берушінің 
жұмыскері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 199 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10161 болып тіркелген) Мемлекеттік 
статистика саласындағы мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін жəне (немесе) 
өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағалары (бұдан 
əрі – бұйрық) негізінде өңделген ақпаратқа сəйкес көрсеткіштер бухгалтерлік есепті 
жүргізуге жауапты жұмыскерге 30 (отыз) минут ішінде ұсынылғаннан кейін көрсетілетін 
қызметтің құнын есептеуді ұсынады; 

6) 6-рəсім – бухгалтерлік есепті жүргізуге жауапты көрсетілетін қызметті берушінің 
жұмыскері көрсетілетін қызметтің құнын есептеу негізінде төлем шотын ұсынады жəне 
алдыңғы рəсімді аяқтағаннан кейін 1 (бір) сағаттың ішінде ақпаратты беруге жауапты 
жұмыскерге жолдайды;

7) 7-рəсім – ақпаратты беруге жауапты көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері 
алдыңғы рəсімді аяқтағаннан кейін 1 (бір) сағаттың ішінде іс жүргізуге жауапты 
жұмыскерге төлем шотын ұсынумен сұратылған ақпараттың дайындығы туралы ха-
барламаны жолдайды;

8) 8-рəсім – іс жүргізуге жауапты көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері алдыңғы 
рəсімді аяқтағаннан кейін 1 (бір) сағаттың ішінде Мемлекеттік корпорация жұмыскеріне 
МО АЖО арқылы төлем шотын ұсынумен сұратылған ақпараттың дайындығы туралы 
хабарламаны жолдайды. 

9) 9-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің есеп айырысу шотына төлемнің түскені 
расталғаннан кейін ақпаратты беруге жауапты жұмыскер 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін: 

5 (бес) беттен аспайтын болса, Мемлекеттік корпорация жұмыскеріне МО АЖО 
арқылы береді. Мемлекеттік корпорация жұмыскері қағаз жеткізгіште басып шығарады 
жəне көрсетілетін қызметті алушыға береді;

5 (бес) беттен асатын болса, көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері көрсетілетін 
қызметті алушыға Қазақстан Республикасы ішінде жəне одан тыс қағаз жеткізгіште 
пош та байланыс арқылы жолдайды.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті төлемді 
жүзеге асырмаған жағдайда мынадай рəсімдер сақталады:

1) 1-рəсім – бухгалтерлік есепті жүргізуге жауапты көрсетілетін қызметті берушінің 
жұмыскері мерзім аяқталғаннан кейін 30 (отыз) минуттың ішінде ақпаратты беруге 
жауапты көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскеріне мемлекеттік қызметті көрсетуге 
қажетті төлемнің жоқтығы туралы хабарлайды;

2) 2-рəсім – ақпаратты беруге жауапты көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері 
алдыңғы рəсімді аяқтағаннан кейін 30 (отыз) минуттың ішінде іс жүргізуге жауапты 
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскеріне Стандарттың 4-қосымшасына сəйкес 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты (бұдан əрі – бас тарту туралы 
қолхат) жолдайды;

3) 3-рəсім – іс жүргізуге жауапты көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері алдыңғы 
рəсімді аяқтағаннан кейін 15 (он бес) минуттың ішінде Мемлекеттік корпорация 
жұмыскеріне МО АЖО арқылы бас тарту туралы қолхатты жолдайды. 

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде мына-
дай рəсімдер сақталады:

1) 1-рəсім – іс жүргізуге жауапты жұмыскер 15 (он бес) минуттың ішінде құжаттарды 
тіркейді жəне қол қою үшін көрсетілетін қызметті берушінің директорына немесе оның 
міндетін атқарушы адамға жолдайды;

2) 2-рəсім – директор не оның міндетін атқарушы адам 3 (үш) сағаттың ішінде қол 
қояды жəне іс жүргізуге жауапты жұмыскер ақпаратты беруге жауапты жұмыскерге жəне 
шарт жасасуға жауапты жұмыскерге қол қойылған құжаттарды жолдайды;

3) 3-рəсім – ақпаратты беруге жауапты жұмыскер 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде 
өңделген ақпаратқа сəйкес бюджетті жоспарлауға жауапты жұмыскерге көрсеткіштерді 
ұсынады.

Сұратылған ақпарат болмаған немесе оны беру мүмкін болмаған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші Қазақстан Республикасы ішінде жəне одан тыс пошталық 
байланыс арқылы Стандарттың 1-қосымшасына сəйкес сұратылған ақпараттың 
жоқтығы туралы хабарламаны қағаз жеткізгіште немесе электронды пошта арқылы 
(көрсетілетін қызметті алушының қалауымен) көрсетілетін қызметті алушыға жібереді;

4) 4-рəсім – бюджетті жоспарлауға жауапты жұмыскер бұйрықтың негізінде 
өңделген ақпаратқа сəйкес көрсеткіштерді ұсынғаннан кейін 30 (отыз) минуттың 
ішінде бухгалтерлік есепті жүргізуге жауапты жұмыскерге көрсетілетін қызметтердің 
құнын есептеуді ұсынады;

5) 5-рəсім – бухгалтерлік есепті жүргізуге жауапты жұмыскер, көрсетілетін қызметтің 
құнын есептеу негізінде төлем шотын ұсынады жəне алдыңғы рəсімді аяқтағаннан кейін 
1 (бір) сағаттың ішінде ақпаратты беруге жауапты жұмыскерге жолдайды;

6) 6-рəсім – ақпаратты беруге жауапты жұмыскер, алдыңғы рəсімді аяқтағаннан кейін 
1 (бір) сағаттың ішінде электронды пошта немесе қағаз жеткізгіш арқылы көрсетілетін 
қызметті алушыға төлем шотын жолдайды;

7) 7-рəсім – көрсетілетін қызметті берушінің есеп айырысу шотына төлем 
расталғаннан кейін ақпаратты ұсынуға жауапты жұмыскер Қазақстан Республикасы 
ішінде жəне одан тыс 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде қағаз жеткізгіште пошталық байла-
ныс немесе электронды пошта арқылы (көрсетілетін қызметті алушының қалауымен) 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді. 

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті төлемді жүзеге 
асырмаған жағдайда мынадай рəсімдер сақталады:

1) 1-рəсім – бухгалтерлік есепті жүргізуге жауапты жұмыскер мерзім аяқталғаннан 
кейін 1 (бір) сағаттың ішінде ақпаратты беруге жауапты жұмыскерге мемлекеттік 
қызметті көрсетуге қажетті төлемнің жоқтығы туралы хабарлайды; 

2) 2-рəсім – ақпаратты беруге жауапты жұмыскер алдыңғы рəсімді аяқтағаннан кейін 
1 (бір) сағаттың ішінде көрсетілетін қызметті алушыға Стандарттың 4-қосымшасына 
сəйкес бас тарту туралы қолхатты жолдайды.

 6. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі мынадай 
рəсімнің (іс-қимылдың) орындалуын бастау үшін негіз болып табылады:

Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу кезінде:
Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар;
қалыптастырылған статистикалық ақпарат;
төлем шотын ұсынумен сұратылған ақпараттың дайындығы туралы хабарлама; 
Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу кезінде:
Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар;
қалыптастырылған статистикалық ақпарат;
шот-фактура жəне көрсетілген қызметтер актісі.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара іс-қимыл 
тəртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) тізбесі: 

іс жүргізуге жауапты жұмыскер; 
ақпаратты беруге жауапты жұмыскер; 
бюджетті жоспарлауға жауапты жұмыскер;
бухгалтерлік есепті жүргізуге жауапты жұмыскер;
директор немесе оның міндетін атқарушы адам.
8. Құрылымдық бөлімшелер (жұмыскерлер) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) 

дəйектілігінің сипаты əр рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы:
осы Регламенттің 1-қосымшасына сəйкес Мемлекеттік корпорация арқылы мемле-

кеттік қызметті көрсету бизнес-процесінің анықтамалығында (бұдан əрі - 1- қосымша);
осы Регламенттің 2-қосымшасына сəйкес көрсетілетін қызметті беруші арқылы 

мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процесінің анықтамалығында (бұдан əрі - 
2-қосымша) көрсетілген.

4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаты

9. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібінің сипаты:
1) Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері 20 (жиырма) минут ішінде көрсетілетін 

қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдайды жəне тиісті құжаттарды қабылдау 
туралы қолхат береді;

2) Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде ұсынылған 
құжаттарды (түпнұсқаның сканерленген нұсқасы) МО АЖО арқылы көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды; 

3) МО АЖО арқылы төлем шотын қоюмен (түпнұсқаның сканерленген нұсқасы) 
сұратылған ақпараттың дайындығы туралы хабарламаны көрсетілетін қызметті беруші 

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
1-қосымша

Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процесінің анықтамалығы

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымша

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процесінің анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 26 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16815 болып енгізілді.

ұсынғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушы 2013 жылғы 15 сəуірдегі «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сəйкес 
қажетті ақпаратты алуы мүмкін;

4) мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін беру осы Регламенттің 5-тармағының 
9) тармақшасына сəйкес көрсетілетін қызметті алушыдан төлемді растағаннан кейін 
жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызмет берушіге жүгіну тəртібінің сипаты:
1) көрсетілетін қызметті беруші 20 (жиырма) минут ішінде ұсынылған құжаттарды 

қабылдайды;
2) көрсетілетін қызметті беруші электронды пошта немесе қағаз жеткізгіш арқылы 

көрсетілетін қызметті алушыға төлем шотын жолдайды (көрсетілетін қызметті 
алушының қалауымен); 

3) мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін ұсыну осы Регламенттің 5-тармағының 
7) тармақшасына сəйкес көрсетілетін қызметті алушыдан төлем туралы түбіртекті 
алғаннан кейін жүзеге асырылады. 

10. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде рəсімдердің (іс-қимылдардың), 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара 
іс-қимылы дəйектілігінің жəне мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тəртібінің егжей-тегжейлі сипаты осы Регламентке 1 жəне 
2-қосымшаларында көрсетіледі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 4 мамыр             №174            Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу 
агенттігі төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгерістер 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 
1. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 

кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:
«Мұнайды жəне (немесе) мұнай өнімдерін магистральдық құбыржолдары арқылы 

тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің кірістердің, 
шығындар мен қолданысқа енгізілген активтердің бөлек есебін жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 
төрағасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 227-НҚ бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8711 болып тіркелген, 2014 жылғы 5 
ақпандағы № 24 (28248) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған):

тақырып мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Мұнайды жəне (немесе) мұнай өнімдерін магистральдық құбыржолдар арқылы 

тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің кірістерді, 
шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуын жүргізу қағидаларын бекіту 
туралы»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 14-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына жəне «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 
3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Мұнайды жəне (немесе) мұнай өнімдерін магистральдық 

құбыржолдар арқылы тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи монополия 
субъектілерінің кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуын 
жүргізу қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мұнайды жəне (немесе) мұнай өнімдерін 
магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи 
монополия субъектілерінің кірістердің, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтердің 
бөлек есебін жүргізу қағидаларында:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Мұнайды жəне (немесе) мұнай өнімдерін магистральдық құбыржолдар арқылы 

тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің кірістерді, 
шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуын жүргізу қағидалары»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Осы Мұнайды жəне (немесе) мұнай өнімдерін магистральдық құбыржолдар 

арқылы тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің кірістерді, 
шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуын жүргізу қағидалары (бұдан 
əрі – Кағидалар) қызметтердің реттеліп көрсетілетін жəне реттеліп көрсетілмейтін 
түрлері бойынша кірістер, шығындар мен тартылған активтер есебінің, табиғи моно-
полия субъектісінің рет теліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтік сметалар əзірлеудің 
жəне тарифтер есептеудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында мұнайды жəне (не-
месе) мұнай өнімдерін магистральдық құбыржолдар арқылы тасымалдау қызметтерін 
көрсететін табиғи монополиялар субъектілерінің (бұдан əрі – субъектілер немесе мұнай 
тасымалдаушы ұйымдар) бөлек есепке алуын жүргізу тəртібін айқындайды.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Бөлек есепке алу реттеліп көрсетілетін қызметтердің əрбір түрі бойынша жəне 

жалпы өзге қызмет бойынша кірістер, шығындар мен тартылған активтер туралы 
ақпаратты жинау мен қорыту жүйесін, сондай-ақ мұнай тасымалдаушы ұйымдардың 
табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органның 
ведомствосына (бұдан əрі – уəкілетті орган) кірістер, шығындар мен тартылған 
активтерді бөлек есепке алуын жүргізу туралы мəліметтерді (бұдан əрі – Мəліметтер) 
кезең-кезеңмен жасауын жəне ұсынуын білдіреді.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мұнай тасымалдаушы ұйымдарының бөлек есеп жүргізуі реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің түрлері бойынша жəне жалпы өзге қызмет бойынша кірістерді, шығындар 
мен тартылған активтерді осы Қағидалардың ережелеріне сəйкес бөлінуін қамтамасыз 
етуге тиіс.»;

5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге ұғымдар табиғи монополиялар туралы 

заңнамаға жəне «Магистральдық құбыр туралы» 2012 жылғы 22 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Кірістерді, шығындар мен тартылған активтердің бөлек есебін жүргізу реттеліп 

көрсетілетін қызметтердің əрбір түрі бойынша жəне жалпы өзге қызмет бойынша 
қызметтің əрбір бағытының шеңберінде жүргізіледі.»;

«Тауарлық газды сақтау, жалғастырушы магистральдық газ құбыржолдары жəне (не-
месе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды 
пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбыржолдары арқылы тасымалдау 
қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің кірістердің, шығындар мен 
қолданысқа енгізілген активтердің бөлек есебін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 
жылғы 26 шілдедегі № 231-НҚ бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8712 болып тіркелген, 2014 жылғы 5 ақпандағы № 24 (28248) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған):

тақырып мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Тауарлық газды сақтау, жалғастырушы магистральдық газ құбырлары жəне (не-

месе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды 
пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау 
қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің кірістерді, шығындар мен 
тартылған активтерді бөлек есепке алуын жүргізу қағидаларын бекіту туралы»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 14-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына жəне «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 
3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Тауарлық газды сақтау, жалғастырушы магистральдық 

газ құбырлары жəне (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық 
резервуарлық қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы 
газ құбырлары арқылы тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи монополия 
субъектілерінің кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуын 
жүргізу қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тауарлық газды сақтау, жалғастырушы 
магистральдық газ құбыржолдары жəне (немесе) газ тарату жүйелері арқылы та-
сымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды 
жалғастырушы газ құбыржолдары арқылы тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи 
монополия субъектілерінің кірістердің, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтердің 
бөлек есебін жүргізу қағидаларында:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Тауарлық газды сақтау, жалғастырушы магистральдық газ құбырлары жəне (не-

месе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды 
пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау 
қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің кірістерді, шығындар мен 
тартылған активтерді бөлек есепке алуын жүргізу қағидалары»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Осы Тауарлық газды сақтау, жалғастырушы магистральдық газ құбырлары 

жəне (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық 
қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы 
тасымалдау қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің кірістерді, 
шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуын жүргізу қағидалары (бұдан 
əрі – Қағидалар) тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ құбырлары 
жəне (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық 
қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы 
тасымалдау қызметтеріне тарифтер қалыптастыру мақсаты үшін бөлек есепке алуды 
жүргізудің тəртібі мен негізгі қағидаттарын айқындайды.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Бөлек есепке алу реттеліп көрсетілетін қызметтердің əрбір түрі бойынша жəне 

жалпы өзге қызмет бойынша кірістер, шығындар мен тартылған активтер туралы 
ақпаратты жинау мен қорыту жүйесін, сондай-ақ газ тасымалдаушы жəне (немесе) 
газ таратушы ұйымдардың табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге 
асыратын уəкілетті органның ведомствосына (бұдан əрі – уəкілетті орган) кірістер, 
шығындар мен тартылған активтерді бөлек есепке алуды жүргізу туралы мəліметтерді 
(бұдан əрі – Мəліметтер) кезең-кезеңмен жасауын жəне ұсынуын білдіреді.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Газ тасымалдаушы жəне (немесе) газ таратушы ұйымдарының бөлек есепті 

жүргізуі кірістерді, шығындар мен тартылған активтерді осы Қағидалардың ережелеріне 
сəйкес қызметтердің реттеліп көрсетілетін түрлері бойынша жəне жалпы өзге қызмет 
бойынша бөлуді қамтамасыз етеді.»;

5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар табиғи монополиялар тура-

лы заңнамаға жəне «Газ жəне газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Газ тасымалдаушы жəне (немесе) газ таратушы ұйымдардың табиғи монопо-

лиялар туралы заңнамаға сəйкес реттеліп көрсетілетін қызметтің басқа да түрлерін 
(тауарлық газды жалғастырушы, магистральдық газ құбырлары жəне (немесе) газ та-
рату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды пайдалану, 
сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау қызметтерін 
көрсетуден басқа) жүзеге асыруы кезінде газ тасымалдаушы жəне (немесе) газ тара-
тушы ұйымдар осындай қызмет түрлеріне сəйкес келетін қызмет көрсету процестерінің 
тобын бөледі жəне олар бойынша бөлек есепті уəкілетті органның осындай қызмет 
түрлері бойынша бөлек есеп жүргізу жөніндегі нормативтік құжаттарын басшылыққа 
ала отырып, жүзеге асырады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Кірістердің, шығындар мен тартылған активтердің бөлек есебін жүргізу, реттеліп 

көрсетілетін қызметтердің əрбір түрі бойынша жəне жалпы өзге қызмет бойынша 
қызметтің əрбір бағытының шеңберінде жүргізіледі.».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
 Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрі
________________ Қ. Бозымбаев
2018 жылғы 5 мамырдағы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
24 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16925 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 11 сәуір           №148          Астана қаласы 

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 

субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгі 
нысанын, Субсидиялау шартының, Кепілдік шартының, 
Грант беру туралы шарттың нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 11 тамыздағы № 299 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 

бағдарламасы шеңберінде субсидиялау жəне кепілдік беру туралы шарттың үлгі ны-
санын, Субсидиялау шартының, Кепілдік шартының, Грант беру туралы шарттың ны-
сандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 
жылғы 11 тамыздағы № 299 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15674 болып тіркелген, 2017 жылғы 27 қыркүйекте Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде субсидиялау мен кепілдік беру 
туралы шарттың үлгі нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Субсидиялау шартының нысаны осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кепілдік шартының нысаны осы бұйрыққа 
3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Грант беру туралы шарттың нысаны 4-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кəсіпкерлікті дамыту 
департаменті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

 2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне 
электрондық түрдегі оның көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жа-
риялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне қосу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 11 сəуірдегі №148 бұйрығына 1-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 11 тамыздағы №299 бұйрығына 1-қосымша 

Нысан

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде субсидиялау жəне кепілдік беру туралы үлгі шарт

 
____________ қ.                 20__ жылғы «____» __________ 
 
Осы «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 

бағдарламасы шеңберінде субсидиялау жəне кепілдік беру туралы шарт (бұдан 
əрі – Шарт):

бірлесіп «Тараптар», ал əрқайсысы жеке алғанда «Тарап» деп немесе төменде 
көрсетілгендей аталатын,

1) «Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі»:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
атынан _______________________________________________негізінде əрекет
ететін ________________________________________________________ жəне 

2) «Қаржы агенттігі»:

«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының атынан ___________
____________________________ негізінде əрекет ететін ____________________ 
____________________________________________________________________
арасында:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысымен 

бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасына (бұдан əрі – Бағдарлама); 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі № 234 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
қағидаларына (бұдан əрі – Субсидиялау қағидалары) жəне «Бизнестің жол картасы 
2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларына 
(бұдан əрі – Кепілдік беру қағидалары) сəйкес жасалды.

1. Терминдер мен анықтамалар
1. Осы Шартта мынадай негізгі терминдер мен қысқартулар пайдаланылады: 
1) Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторлары – экономикалық 

қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (бұдан əрі - ЭҚЖЖ) сəйкес экономиканың ба-
сым секторлары;

2) Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі – Бағдарламаға қатысу үшін қажетті 
құжаттарды дайындау жəне жинау бойынша кəсіпкерлерге консультациялық қолдау 
көрсетуді жүзеге асыратын, облыс əкімі айқындайтын қаланың/ауданның құрылымдық 
бөлімшесі;

3) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – облыс (астана, республикалық маңызы 
бар қала) деңгейінде Бағдарламаны іске асыруға жауапты, облыс (астана, республи-
калық маңызы бар қала) əкімі айқындайтын жергілікті атқарушы органның құрылымдық 
бөлімшесі;

4) банк – Бағдарламаға қатысатын екінші деңгейдегі банк;
5) банк-төлем агенті – лизингтік компанияның/исламдық лизингтік компанияның 

уəкілетті банкі, ол қаржы агенттігімен келісілуге тиіс жəне лизингтік компанияның/
исламдық лизингтік компанияның жобалар бойынша субсидияларды аудару мен 
есептен шығаруға арналған арнайы шотын жүргізу жөніндегі функцияларды жүзеге 
асыруға тиіс;

6) банктік қарыз шарты – банк пен кəсіпкер арасында жасалған жазбаша келісім, 
оның шарттары бойынша банк кəсіпкерге кредит береді. Кредиттік желі ашу туралы 
келісім де банктік қарыз шартына жатады;

7) банктік кредит (бұдан əрі - кредит) - банктік қарыз шартының негізінде мерзімділік, 
ақылылық, қайтарымдылық, қамтамасыз етілу жəне нысаналы пайдалану шарттарында 
банк кəсіпкерге беретін ақшалай қаражат сомасы;

8) бірінші бағыт – моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 
кəсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;

9) даму банкі – «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы жəне (немесе) оның 
үлестес лизингтік компаниясы;

10) екінші бағыт – экономиканың басым секторларында жəне өңдеу өнеркəсібі 
салаларында қызметін жүзеге асыратын кəсіпкерлерді/ индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектілерін салалық қолдау;

11) ислам банкі – «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-тарауында көзделген банк қызметін жүзеге 
асыратын лицензияның негізінде Бағдарламаға қатысатын екінші деңгейдегі банк;

12) исламдық қаржыландыру бойынша субсидиялау (бұдан əрі – субсидиялау) - 
болашақта кəсіпкердің операциялық қызметіне жататын белгілі бір шарттарды орын-
дау орнына қаржыландыру бойынша тауарға үстеме баға/ислам банкінің/исламдық 
лизингтік компанияның табысын құрайтын жалгерлік төлемнің бір бөлігі ретінде ислам 
банкіне/ исламдық лизингтік компанияға кəсіпкер төлейтін шығыстарды ішінара өтеу 
үшін пайдаланылатын кəсіпкерлерді мемлекеттік қаржылай қолдау нысаны;

13) исламдық қаржыландыру жөніндегі субсидиялау шарты – қаржы агенттігі, ис-
лам банкі/исламдық лизингтік компания жəне кəсіпкер арасында жасалатын үш жақты 
жазбаша келісім, оның шарттары бойынша қаржы агенттігі кəсіпкерді ислам банкі/
исламдық лизингтік компания берген қаржыландыру бойынша тауарға үстеме бағаны/ 
ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның табысын құрайтын жалгерлік төлемнің 
бір бөлігін ішінара субсидиялайды;

14) исламдық лизингтік компания – «Қаржы лизингі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 2-1-тарауына сəйкес өз қызметін жүзеге асыратын, акционерлік қоғам ны-
санында құрылған, банк болып табылмайтын, Бағдарламаға қатысушы заңды тұлға;

15) кəсіпкер – өз қызметін Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес 
жүзеге асыратын жеке кəсіпкерлік субъектісі;

16) кепілдік – банктік қарыз шарты бойынша кепілдік шартынан туындайтын негізгі 
борыштың бір бөлігін кепілдік сомасының шегінде төлеу бойынша кəсіпкер міндет-
темелерін орындау үшін қаржы агенттігінің Банк алдында жауап беру міндеттемесі;

17) кепілдік беру – кəсіпкерлерді Бағдарламада, осы Кепілдік беру қағидаларында 
жəне кепілдік шартында айқындалатын шарттарда кəсіпкердің кредит бойынша 
міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету ретінде ішінара кепілдік беру түрінде 
пайдаланылатын мемлекеттік қолдау нысаны;

18) кепілдік шарты – қаржы агенттігі/банк жəне кəсіпкер арасында жасалған кепілдік 
беру туралы үшжақты жазбаша келісім;

19) қаржылық лизинг шарты – лизингтік компания/банк/даму банкі жəне кəсіпкер 
арасында жасалған жазбаша келісім, оның шарттары бойынша лизингтік компания/
банк/даму банкі кəсіпкерге қаржылық лизинг береді;

20) қаржы агенттігінің уəкілетті органы - «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» 
акционерлық қоғамының ішкі нормативтік құқықтық актілерінде берілген кəсіпкердің 
жобасын субсидиялау мүмкіндіктері/мүмкін еместігі жəне тоқтатылуы/қалпына келтірілуі 
туралы шешімді қарау жəне қабылдау жөніндегі өкілеттіктер шегінде өз қызметін жүзеге 
асыратын тұрақты əрекет ететін алқалы орган;

21) лизингтік компания – Бағдарламаға қатысатын лизингтік компания;
22) лизингтік мəміле (лизинг) – лизингке қатысушылардың азаматтық құқықтар мен 

міндеттерді белгілеуге, өзгертуге жəне тоқтатуға бағытталған келісілген іс-қимылдар 
жиынтығы;

23) Өңірлік үйлестіру кеңесі (бұдан əрі – ӨҮК) – облыстардың, Астана жəне Алматы 
қалаларының əкімдері құратын жəне басқаратын, жалпы санының кемінде 50%-ына 
бизнес-қоғамдастық өкілдері қатысатын консультативтік-кеңесші орган;

24) субсидиялар – қаржы агенттігі субсидиялау шарттарының/исламдық қаржы-
ландыру жөніндегі субсидиялау шарттарының негізінде кəсіпкерлерді субсидиялау 
шеңберінде өтеусіз жəне қайтарымсыз негізде банкке/даму банкіне/ислам банкіне/
лизингтік компанияға/исламдық лизингтік компанияға төлейтін мерзімді төлемдер;

25) субсидиялау – кəсіпкердің банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға кредит-
тер/лизинг бойынша сыйақы ретінде төлейтін шығыстарын болашақта Кəсіпкердің 

операциялық қызметіне жататын белгілі бір шарттарды орындауға айырбас ретінде іші-
нара өтеу үшін пайдаланылатын кəсіпкерлерді мемлекеттік қаржылай қолдау нысаны;

26) субсидиялау шарты – қаржы агенттігі, банк/даму банкі/лизингтік компания жəне 
кəсіпкер арасында жасалатын үшжақты жазбаша келісім, оның шарттары бойынша 
қаржы агенттігі кəсіпкердің банк/даму банкі/лизингтік компания берген кредиті/лизингі 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін ішінара субсидиялайды;

27) уəкілетті орган – кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган; 
28) 2үшінші бағыт – кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету.

2. Шарттың нысанасы
1. Осы Шарттың талаптары бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі респуб-

ликалық жəне (немесе) жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен субсидиялау мен 
кепілдік беру үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігіне аударады.

3. Тараптардың құқықтары жəне міндеттері
 3. Қаржы агенттігі:
1) осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындау мерзімдерінің сақталуына 

бақылауды жүзеге асыруға жəне олардың уақтылы орындалуын талап етуге; 
2) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің осы Шарт бойынша ақшалай қаражатты 

уақтылы аударуын бақылауға жəне талап етуге; 
3) қаржы агенттігі Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне кəсіпкерлерді субси-

диялауға арналған қаражатты аудару қажеттігінің туындағаны туралы хабарламаны 
жіберген жағдайда жəне хабарлама жіберілген күннен бастап бір ай ішінде қаражатты 
алмаған жағдайда Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінен қажетті қаражатты алғанға 
дейін банкке/даму банкіне/ислам банкіне/лизингтік компанияға/исламдық лизингтік 
компанияға субсидияларды аудармауға;

4) Субсидиялау қағидаларының 113-тармағында көзделген жағдайларда субсиди-
ялар төлеуді тоқтатұға құқылы. 

4. Қаржы агенттігі:
1) субсидиялар сомасын банкте/даму банкінде/лизингтік компанияда/ислам 

банкінде/банк-төлем агентінде ашылған арнайы ағымдағы шотқа аударуға;
2) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне кəсіпкерлерді субсидиялау үшін қаражат 

аудару қажеттігінің туындағаны туралы уақтылы хабарлауға;
3) əрбір кепілдік беру шартына қол қойылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне тиісті жазбаша хабарлама жіберуге;
4) Бағдарламада көзделген мониторингті жүргізуге;
5) ай сайын Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне болжамды сальдо қаражаты 

бойынша есеп беруге міндеттенеді, оның есебінен жаңа жобаларды субсидиялауға 
болады. Бұл ретте Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі осы ақпаратты ӨҮК наза-
рына жеткізеді;

6) жергілікті бюджетте қаражат болған кезде кепілдік беру шартына жасауға;
7) кəсіпкердің құжаттарын қабылдауға жəне жобаларды субсидиялауға бөлінген 

қаражат шегінде ғана қаржы агенттігінің уəкілетті органының қарауына шығаруға 
міндеттенеді.

5. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі:
1) қаржы агенттігіне субсидиялауға қаражатты қаржы агенттігі көрсеткен шотқа 

уақтылы аударуға;
2) субсидиялау үшін көзделген қаражат түскен сəттен бастап 10 (он) жұмыс күні 

ішінде қаражатты қаржы агенттігіне тиісті қаржы жылында Бағдарламаны іске асыру 
үшін бөлінген соманың 50 %-ы мөлшерінде қаржы агенттігі көрсеткен шотқа аударуға 
жəне одан кейінгі төлемдерді қаржы агенттігінің өтінімдеріне сай жүзеге асыруға;

3) қаржы агенттігінен хабарламаны алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
кредиттерді кепілдендіру үшін көзделген қаражатты Кепілдік беру шартында белгіленген 
əрбір берілген кепілдік сомасының 20%-ы мөлшерінде қаржы агенттігіне аударуға;

 4) кəсіпкердің құжаттарын қабылдауға жəне жобаларды субсидиялау жəне кепілдік 
беру үшін бөлінген қаражаттың шегінде ғана ӨҮК-тің қарауына шығаруға;

 5) қаржы агенттігінің өтінімі алынған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде төлемдер 
бойынша қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізуге жəне субсидиялауға арналған 
қаражатты аударуға;

 6) қаржы агенттігінің өтінімі болмаған жағдайда кəсіпкерлерді субсидиялауға 
көзделген қалған қаражатты төлеуді жүзеге асырмауға міндеттенеді.

4. Тараптардың жауапкершілігі
6. Осы Шартта Тараптардың əрқайсысы осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді 

орындамағаны жəне (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жауапты болады.

7. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі мен қаржы агенттігінің арасында тоқсан 
сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-не дейінгі мерзімде есептелген қаражат 
жəне осы Шарттың шеңберінде субсидиялау көлемі бойынша салыстырып тексеру 
актілеріне қол қойылады. 

8. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі мен қаржы агенттігінің арасында тоқсан 
сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-не дейінгі мерзімде есептелген қаражат 
жəне кепілдік беру көлемі бойынша салыстырып тексеру актілеріне қол қойылады. 

 5. Еңсерілмейтін күш жағдайлары
 9. Еңсерілмейтін күш жағдайлары – кез келген Тараптың Шарт бойынша міндет-

темелерді толық немесе ішінара орындауы мүмкін болмайтын жағдайлар (дүлей 
құбылыстар, соғыс қимылдары жəне тағы басқалар). Бұл ретте еңсерілмейтін күш 
жағдайларының сипаты, əрекет ету кезеңі, басталу фактісі уəкілетті мемлекеттік 
органдардың тиісті құжаттарымен расталады. 

10. Егер Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан Шарт бой-
ынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін немесе тиісінше орындамағаны үшін 
жауапкершіліктен босатылады. 

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары басталған кезде Шарт бойынша өзінің 
міндеттемелерін орындауы мүмкін болмаған Тарап осындай жағдайлар басталған 
сəттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа осындай жағдайлар жөнінде 
уақтылы хабарлайды. 

12. Уақтылы хабарлама болмаған жағдайда Тарап басқа Тарапқа хабарламаудың 
немесе уақтылы хабарламаудың салдарынан келтірілген залалды өтеуге міндетті. 

13. Еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы Шартты орындау мерзімінің 
аталған жағдайлар əрекет еткен кезеңге сай ұзартылуын туындатады. 

14. Егер осындай жағдайлар 2 (екі) ай қатарынан астам уақытқа созылса, онда 
Тараптардың əрқайсысы Шарт бойынша міндеттемелерді одан əрі орындаудан бас 
тартуға құқылы. 

6. Дауларды шешу
15. Шартқа байланысты немесе одан туындайтын барлық даулар жəне келіспеу-

шіліктер Тараптардың арасында келіссөздер арқылы шешіледі. Реттелмеген даулар 
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес сот тəртібімен шешіледі. 

 7. Шарттың талаптарын өзгерту
 16. Шарттың ережелері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында 

көзделген тəртіппен өзгертілуі жəне (немесе) толықтырылуы мүмкін. Тараптардың 
келісімі бойынша жазбаша нысанда жасалған жəне Тараптардың уəкілетті өкілдері 
қол қойған жəне мөрмен (болған жағдайда) бекітілген өзгерістер мен толықтырулар 
ғана жарамды жəне Тараптар үшін міндетті болып танылады. 

8. Қорытынды ережелер
 17. Тараптардың құқықтық мəртебесі өзгерген жағдайда, Шарт бойынша жəне 

Шартты орындау жөніндегі барлық құқықтар мен міндеттер, оның ішінде туындаған 
даулар мен келіспеушіліктерді реттеуге байланысты туындаған құқықтар мен міндеттер 
Тараптардың құқықтық мирасқорларына өтеді. 

18. Осы Шарт Тараптардың осы Шарттың нысанасына байланысты толық өзара 
түсіністігін білдіреді жəне олардың арасында Шарттың нысанасына қатысты болған 
барлық бұрынғы жазбаша немесе ауызша келісімдер мен уағдаластықтарды алмас-
тырады. 

19. Осы Шарт Тараптардың əрқайсысы үшін мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
___ (__________) данадан əрқайсысының заңды күші бірдей мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде ___ (______) бірдей данада жасалды. 

20. Осы Шарт барлық Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді жəне 
Тараптар Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық орындағанға дейін 
қолданылады.

21. Осы Шартта көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасын басшылыққа алады. 

9. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері жəне қолдары
Бағдарламаның Өңірлік үйлестірушісі   Қаржы агенттігі
(Мемлекеттік мекемесі)   «Даму» кəсіпкерлікті дамыту 
    қоры» акционерлік қоғамы 
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(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

(Соңы 27-бетте) 

Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасы
___________________________ қаласы  ___________________ қаласы
___________________________ көшесі  ___________________ көшесі
телефон___________________________  телефон___________________
БСН _____________________________  БСН _____________________
ЖСК KZ _________________________  ЖСК KZ__________________
БСК _____________________________  БСК ____________________
КБЕ _____________________________  КБЕ _____________________
«_____________» ММ   «__________» АҚ

мөр орны     мөр орны
(болған жағдайда)   (болған жағдайда) 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
018 жылғы 11 сəуірдегі №148 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 11 тамыздағы №299 бұйрығына 2-қосымша

 Нысан
№ ___ субсидиялау шарты

 
_________ қ.                  20___ жылғы «___» __________
 
Бұдан əрі «қаржы агенттігі» деп аталатын «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» 

акционерлік қоғамының атынан _____________ негізінде əрекет ететін ____________
__________________________бір тараптан жəне 

бұдан əрі «банк/лизингтік компания» деп аталатын «_______ банк/даму банкі/
лизингтік компания» акционерлік қоғамының/ЖШС-нің атынан _____________ негізінде 
əрекет ететін ______________________________________ екінші тараптан жəне бұдан 
əрі «Алушы» деп аталатын ____________________ атынан _____________ негізінде 
əрекет ететін ______________________________________, бірлесіп «Тараптар», ал 
жеке алғанда «Тарап» деп немесе ж оғарыда көрсетілгендей аталатындар,

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасына (бұдан əрі – Бағдарлама); 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі № 234 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
қағидаларына (бұдан əрі – Субсидиялау қағидалары);

_________________________жөніндегі өңірлік үйлестіру кеңесі отырысының 20__ 
жылғы ____ __________ № ____ хаттамасына/ қаржы агенттігінің уəкілетті органы 
отырысының 20__ жылғы____ __________ № ____ хаттамасына (қажеттісін таңдау) 
сəйкес осы үлгілік субсидиялау шартын жасасты.

1. Терминдер мен анықтамалар
1. Осы Шартта мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: 
1) жоба – кіріс алуға бағытталған жəне Қазақстан Республикасының салық, 

азаматтық жəне қылмыстық заңнамасына қайшы келмейтін бастамашылық қызмет 
ретінде кəсіпкер жүзеге асыратын бизнестің түрлі бағыттарындағы іс-қимылдар мен 
іс-шаралардың жиынтығы. Бір жобаның аясында бірнеше банктік кредиттер/лизингтік 
мəмілелер алуға болады; 

2) Өңірлік үйлестіру кеңесі (бұдан əрі – ӨҮК) – облыстардың, Астана жəне Алматы 
қалаларының əкімдері құратын жəне басқаратын, жалпы санының кемінде 50%-ына 
бизнес-қоғамдастық өкілдері қатысатын консультативтік-кеңесші орган;

3) субсидиялау – кəсіпкердің банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға кредиттер/ли-
зинг бойынша сыйақы ретінде төлейтін шығыстарын болашақта Кəсіпкердің операциялық 
қызметіне жататын белгілі бір шарттарды орындауға айырбас ретінде ішінара өтеу үшін 
пайдаланылатын кəсіпкерлерді мемлекеттік қаржылай қолдау нысаны;

4) қаржы агенттігінің уəкілетті органы - «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционер-
лік қоғамының ішкі нормативтік құқықтық актілерінде берілген кəсіпкердің жобасын 
субсидиялау мүмкіндіктері/мүмкін еместігі жəне тоқтатылуы/қалпына келтірілуі тура-
лы шешімді қарау жəне қабылдау жөніндегі өкілеттіктер шегінде өз қызметін жүзеге 
асыратын тұрақты əрекет ететін алқалы орган.

2. Шарттың нысанасы
 2. Осы Шарттың талаптары бойынша қаржы агенттігі ______________________ 

(қаржы ұйымының атауы) алынған кредит бойынша Алушының сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялауды мынадай талаптарда жүзеге асырады: 

 
Банктік қарыз   ______________ жылғы № ___________
шарты/қаржылық лизинг 
шарты 

Нысаналы мақсаты   __________________________________ 
Осы Шарт жасалған күндегі 
кредиттің/лизингтің сомасы  __________________________________
Кредиттің/лизингтің валютасы  __________________________________ 
Сыйақы мөлшерлемесі  __________________________________
Кредиттің/лизингтің мерзімі  __________________________________ 
 
3. Субсидиялау жергілікті бюджет қаражаты есебінен Субсидиялау қағидаларына 

сəйкес жүзеге асырылады. 
4. Осы Шарт жасалғаннан кейін банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне мына-

дай құжаттарды: 
1) өтеу кестесін қоса бере отырып, Алушымен жасалған банктік қарыз шартын/

қаржылық лизинг шартын (лауазымды адамның қолымен жəне банктің/лизингтік 
компанияның мөрімен расталған көшірме); 

2) жаңа кредиттің/лизингтің берілгені туралы банктің/лизингтік компанияның 
анықтамасын немесе Алушының жаңа кредитті/лизингті алу фактісін растайтын 
құжатты береді. 

5. Субсидиялау Бағдарламаның «______________________» (бағыттың аты) 
_______________бағыты шеңберінде жүзеге асырылады.

6. Кредит/лизинг бойынша ________ мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесінің бір 
бөлігі субсидиялануға тиіс, бұл ретте осы Шартқа қосымшаға (бұдан əрі - Қосымша) 
сəйкес нысан бойынша Субсидиялау шартына өтеу кестесіне сəйкес сыйақы 
мөлшерлемесінің ______ мөлшеріндегі бір бөлігін қаржы агенттігі төлейді, ал сыйақы 
мөлшерлемесінің ________ мөлшеріндегі қалған бөлігін Алушы төлейді. 

7. Банк/лизингтік компания есептеген жəне Алушы мерзімі өткен берешек бойынша 
төлемеген сыйақылар субсидияланбауы тиіс. 

8. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды қаржы агенттігі осы Шарттың 
қосымшасына сəйкес Субсидиялау шартының өтеу кестесіне сəйкес нысан бойынша 
банкте/банк-төлем агентінде ашылған ағымдағы шотқа ай сайын аванстық төлемдермен 
жүзеге асырады. 

9. Субсидиялау мерзімінің басталуы: ____________ жылы.
10. Қаржы агенттігі осы Шартқа қол қойылғаннан кейін субсидияларды төлейді.
11. Тараптар осы Шарттың шеңберінде төлем жасалатын күн демалыс күніне 

немесе мереке күніне сай келген жағдайда төлем аталған күннен кейінгі жұмыс күні 
жасалады деп келісті. 

3. Тараптардың құқықтары жəне міндеттері
 12. Қаржы агенттігі:
1) осы Шарттың талаптарында субсидиялау үшін жеткілікті сомамен банкте/банк-

төлем агентінде ашылған ағымдағы шотты уақтылы толтыруға;
2) Жобаның жəне (немесе) Алушының Бағдарлама шарттарына сəйкес келмеуі, 

жаңа кредитті мақсатсыз пайдалану/қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанын 
Алушының алмауы, банктік қарыз шарты/ қаржылық лизинг шарты бойынша мерзімі 
өткен берешек, сондай-ақ шоттарға тыйым салу/Алушыдан лизинг нысанасын алып қою, 
Субсидиялау қағидаларының 103-тармағында көзделген жағдайларда Алушының жаңа 
тиімді инвестициялық жобаларға қол жеткізу жөніндегі міндеттемелерді орындамауы 
фактілері анықталған кезде ӨҮК мақұлданған жобалар бойынша ӨҮК-ге хабарлауға;

3) ӨҮК-тің шешімі/қаржы агенттігінің уəкілетті органының шешімі бойынша субси-
диялауды тоқтата тұруға; 

4) уəкілетті органға есеп беру мақсатында кредиттер/лизинг бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау бөлігінде Бағдарламаның іске асырылуына мониторингті 
жүзеге асыруға;

5) Алушы жобасының Бағдарлама талаптарына сəйкес келмеуі жəне (немесе) 
кредит қаражатын мақсатсыз пайдалану фактілері анықталған кезде Алушының 
төленген сыйақы сомасын өтеуін қамтамасыз ету шараларын қолдануға, оның ішінде 
сот тəртібінде қолдануға міндетті. 

13. Қаржы агенттігі:
1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінен қаражат алынбаған жағдайда субси-

дияны аудармауға; 
2) қаражаттың нысаналы пайдаланылуы тұрғысынан Алушыға тексерулер жүргізуге 

құқылы. Алушыдан кредиттің нысаналы пайдаланылуын растайтын құжаттар мен 
мəліметтерді талап етуге; 

3) банктен/лизингтік компаниядан Алушы туралы, сондай-ақ Бағдарламаға 
қатысатын банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының іске асырылуы тура-
лы құжаттарды жəне ақпаратты сұратуға жəне алуға; 

4) банкке/лизингтік компанияға жəне Алушыға алдын ала жазбаша хабарлай оты-
рып, банк/лизингтік компания мен Алушының арасындағы банктік қарыз шартында/
қаржылық лизинг шартында көзделген құқықтардың шеңберінде Жоба іске асыры-
латын жерге жарты жылда кемінде 1 (бір) рет бара отырып, жобаның жəне (немесе) 
Алушының Бағдарлама талаптарына сəйкестігіне мониторингті, субсидиялау жүзеге 
асырылатын қаражаттың нысаналы пайдаланылуына мониторингті жүзеге асыруға; 

5) уəкілетті органға есеп беру мақсатында кредиттер/лизинг бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау бөлігінде Бағдарламаның іске асырылуына мониторингті 
жүзеге асыруға құқылы. Осыған байланысты осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде 
Бағдарламаны іске асыру шеңберінде Алушыдан оның қаржылық-шаруашылық 
қызметінің нəтижелері туралы қажетті мəліметтерді қосымша сұратуға; 

6) осы Шартта белгіленген, Тараптар үшін көзделген Алушының міндеттемелерді 
орындау мерзімінің сақталуын бақылауды жүзеге асыруға жəне Алушының оларды 
уақтылы орындауын талап етуге; 

7) банкке/лизингтік компанияға жазбаша хабарлай отырып, олардың жедел 
қызметіне араласпай, банкке/лизингтік компанияға барумен осы Шарттың іске асы-
рылуын тексеруді жүзеге асыруға; 

8) жарнама науқанын жүргізген кезде, қаржы агенттігінің ресми сайтында ақпаратты 
орналастырған кезде осы Шартты орындау шеңберінде Алушыдан немесе банктен 
алынған Алушы туралы ақпаратты пайдалануға, сондай-ақ Алушыдан алынған жаз-
баша келісіммен оны үшінші тұлғаларға беруге; 

9) Субсидиялау қағидаларының 113-тармағында 2) тармақшасында көзделген жағ-
дайларда осы Шартты біржақты соттан тыс тəртіппен мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.

14. Алушы:
1) банктік қарыз шарты/қаржылық лизинг шарты бойынша өз міндеттемелерін 

уақтылы жəне толық көлемде орындауға;
2) банктік қарыз шартына/қаржылық лизинг шартына сəйкес банкке/лизингтік 

компанияға субсидияланбайтын сыйақы мөлшерлемесі бөлігінде сыйақыны өтеу 
кестесіне сəйкес төлеуге;

3) қаржы агенттігіне жазбаша сұрау салу бойынша кредиттің нысаналы пайдала-
нылуына, жобаның жəне (немесе) Алушының Бағдарлама талаптарына сəйкестігіне 
жоба іске асырылатын аумақта тексерулер жүргізу құқығын беруге; 

4) қаржы агенттігінің жазбаша сұрау салуы бойынша бағдарламаның, банктік қарыз 
шартының/қаржылық лизинг шартының жəне осы Шарттың талаптарын орындауға 
байланысты құжаттар мен ақпаратты беруге;

5) тараптардың алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарттың талаптары жəне оның 
іске асырылуы туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеуге жəне жария етпеуге;

6) осы мемлекеттік қолдау көрсетілетін қызмет түрлерінің айырмашылығы болған 
жағдайда, осы Шарт жасалған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде статистика ор-
гандарында тиісті ЭҚЖЖ беруге жəне Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне/қаржы 
агенттігіне хабарлауға;

7) сот шешімі бойынша қаржы агентігі төлеген сыйақы сомасын қайтаруды 
қамтамасыз етуге, оның ішінде кредит қаражатын мақсатсыз пайдалану жəне (неме-
се) жобаның Бағдарлама талаптарына сəйкес келмеуі фактілері анықталған жағдайда 
қайтаруды қамтамасыз етуге міндетті.

15. Алушы:
1) қаржы агенттігінен банкке/лизингтік компанияға субсидияланатын сыйақы 

мөлшерлемесі бөлігінде субсидиялар төлеуді талап етуге;
2) субсидиялау шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік жетпіс 

бес күннен кешіктірмей банкке/лизингтік компанияға субсидиялау шартының қолданылу 
мерзімін ұзартуға өтінім беруге құқылы;

3) Бағдарламаның іске асырылуына мониторингілеу үшін қаржы агенттігіне Қазақ-
стан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетіне Қазақстан 
Республикасының салықтық заңнамасына сəйкес салықтық құпия болып табылатын 
мына:

кəсіпкер кірісінің өсу серпінін қаржы агенттігінің айқындауы үшін кірістер;
қаржы агенттігінің кəсіпкер жұмыс орындарының орташа жылдық санының өсуін 

айқындауы үшін жұмыскерлер саны;
қаржы агенттігінің кəсіпкердің бюджетке салық төлемдерінің ұлғаю серпінін 

айқындауы үшін салық төлемдері сомасы туралы мəліметтерді қаржы агенттігіне 
ұсынуға келісім беру туралы өтініш береді.

16. Банк/лизингтік компания:
1) осы Шарт жасалғаннан кейін осы Шарттың барлық қолданылу мерзімінде Алу-

шының кредиті/лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесін ұлғайтпауға;
2) осы Шарт Субсидиялау қағидаларында көзделген мерзімде уақтылы жасалмаған 

жағдайда кідірту себептерін түсіндіре отырып, ресми хатпен қаржы агенттігін хабар-
дар етуге;

3) қаржы агенттігінің тиісті хабарламасының негізінде Алушының жобасы бойын-
ша қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан субсидиялардың сомасын ай сайын есеп-
тен шығаруды жүзеге асыруға міндетті, бұл ретте банктің/лизингтік компанияның 
шоттардағы қаражаттың ағымдағы жалпы қалдықтарын есептен шығаруға құқығы 
жоқ. Кəсіпкер кредит/лизинг бойынша жоспарлы төлемді нақты өтеген күннен бастап 
күнтізбелік отыз күн өткеннен кейін сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бір 
бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан субсидиялар сомасы есептен 
шығарылған жағдайда банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне 100 АЕК мөлшерінде 
айыппұл төлейді;

4) алушы кредит/лизинг бойынша төлемді уақтылы өтемеген жағдайда, оның ішінде 
сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бір бөлігін уақтылы өтемеген жағдайда 
немесе Алушы 3 (үш) ай қатарынан (қаржылық лизинг шарты бойынша қатарынан 2 
(екі) жəне одан көп рет) банктің/лизингтік компанияның алдында төлемдерді төлеу 
бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Алушы берешекті өтегенге дейін 
сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бір бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің 
ағымдағы шотынан қаражатты есептен шығаруды жүргізбеуге жəне бұл туралы қаржы 
агенттігіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Осы тармақшада көзделген 
жағдайлар басталған күннен бастап күнтізбелік 30 күн өткеннен кейін хабарламаған/
хабарлаған жағдайда, банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне 100 АЕК мөлшерінде 
айыппұл төлейді;

5) Алушының кредиті/лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субси-
диялау тоқтатылған, Алушының кредиті/лизингі бойынша негізгі борышы мерзімінен 
бұрын ішінара/толық өтелген жағдайда, 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне 
өзара есеп айырысулардың салыстырып тексеру актісін беруге міндетті. Бұл ретте 
банк/лизингтік компания салыстырып тексеру актісінде іс жүзінде есептен шығарылған 
субсидиялардың сомасы мен күндерін көрсетеді, ал қаржы агенттігі субсидиялардың 
аударылған сомасы мен күндерін көрсетеді. Алушы негізгі борышты мерзімінен бұрын 
ішінара/толық өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 күн өткеннен кейін хабарламаған/
хабарлаған жағдайда, банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне 100 АЕК мөлшерінде 
айыппұл төлейді;

6) Алушы субсидиялардың сомасын дербес төлеген жағдайда, кейін қаржы агенттігі 
қаражатты өтеген кезде қаржы агенттігі хабарламасының негізінде субсидиялардың 
тиісті сомасын есептен шығаруға жəне Алушының ағымдағы шотына аударуға; 

7) қаржы агенттігіне Алушының субсидияланатын кредитінің/лизингінің төлем 
тəртібіне қатысты деректерді беруге; 

8) жобаға мониторинг жүргізу үшін қажетті құжаттарды беруге, қаржы агенттігімен 
жəне Алушымен мониторингтік есептерге қол қоюға;

9) осы Шарттың талаптарын орындауға əсерін тигізуі мүмкін барлық жағдайлар 
туралы қаржы агенттігіне уақтылы хабарлауға;

10) осы Шарттың қолданылау мерзімі ішінде кредиттің/лизингтің сомасын жəне (не-
месе) кредит/лизинг бойынша сыйақының номиналдық мөлшерлемесін өзгертпеуге;

11) банк/лизингтік компания тарапынан Бағдарламада көзделген өндіріп алы-
нуы мүмкін комиссияларды қоспағанда, ӨҮК/уəкілетті органның қаржы агенттігі 
қолданыстағы кредитті/қаржылық лизинг шартын субсидиялау туралы шешім қабыл-
даған жағдайда, Алушыға бұрын алынған комиссияларды, алымдарды жəне (немесе) 
ағымдағы қаржы жылындағы өзге де төлемдерді өтеуге міндетті. Уақтылы өтемеген 
жағдайда, қаржы агенттігі бұл фактіні анықтаған күннен бастап күнтізбелік отыз күн 
өткеннен кейін қаржы агенттігіне 100 АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді;

12) Алушы кредит/лизинг бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық 
өтеген жағдайда, қаржы агенттігіне кредит/лизинг бойынша негізгі борыштың мерзімінен 
бұрын ішінара/толық өтелу фактісі туралы хабарлауға міндетті. 

Алушының кредиті/лизингі бойынша негізгі борыш мерзімінен бұрын ішінара өтелген 
жағдайда, банк/лизингтік компания банктік қарыз шартына/қаржылық лизинг шартына 
қосымша келісім жасаған кезде қаржы агенттігіне негізгі борышты ішінара өтеу күнінен 
бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде төлемдерді өтеу кестесін өзгерте отырып, субсидия-
лау шартына тиісті қосымша келісімді қоса берумен банктік қарыз шартына/қаржылық 
лизинг шартына қосымша келісімнің көшірмесін жолдайды;

13) қаржы агенттігінен субсидиялар сомасын атаулы аудару туралы хабарлама 
алмаған жағдайда, Алушыға сыйақы мөлшерлемесін толық көлемде өтеу туралы 
хабарлауға;

14) субсидиялау мерзімі үш жыл, 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін мақұлданған жоба 
бойынша осы Шарттың 15 тармағының 2 тармақшасына сəйкес келіп түскен Алушының 
өтінімін қарау нəтижесі оң болған кезде, ӨҮК күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей 
субсидиялау шартының қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтініш жасауға міндетті.

17. Банк/ лизингтік компания:
1) қаржы агенттігінен осы Шарттың шеңберінде көзделген субсидияларды уақтылы 

аударуды талап етуге; 
2) субсидиялау тоқтатылған жағдайда банк қолданыстағы кредит бойынша Алушы-

ға бұрын қолданыста болған қаржыландыру шарттарын (оның ішінде сыйақы мөл-
шерлемесін, комиссияларды, алымдарды жəне (немесе) басқа төлемдерді жəне өзге 
де шарттарды) белгілеуге құқылы.

4. Шарттың қолданылу мерзімі
18. Осы Шарт субсидиялау мерзімінің басталуын ескере отырып, Тараптар оған 

қол қойған күнінен бастап күшіне енеді жəне 20___ жылғы _____________ дейін, ал 
орындалмаған міндеттемелер бөлігінде олар толық орындалғанға дейін қолданылады. 

19. Қаржы агенттігі Субсидиялау қағидаларының 113-тармағының 2) тармақшасында 
көзделген жағдайларда осы Шартты біржақты тəртіппен бұзады. 

5. Жауапкершілік
 20. Осы Шарт бойынша Тараптар осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді 

орындамағаны жəне (немесе) тиісінше орындамағаны үшін осы Шартқа жəне Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жауапты болады. 

21. Кредитті/лизингті уақтылы жəне толық қайтару бойынша міндеттемелерді 
тиісінше орындамағаны жəне сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бір бөлігін 
өтемегені үшін банктің/лизингтік компанияның алдындағы барлық жауапкершілікті 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасына жəне банктік 
қарыз шартына/қаржылық лизинг шартына сəйкес Алушы атқарады. Бұл ретте осындай 
жауапкершілікті ешбір жағдайда қаржы агенттігіне жүктеуге болмайды. 

6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары
 22. Егер бой бермейтiн күштiң, яғни осы жағдайлар кезiндегi төтенше жəне тойтаруға 

болмайтын мəн-жайлардың жағдайларының салдарынан орындау мүмкін болмаса, 
Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. 

23. Бой бермейтiн күштiң, яғни осы жағдайлар кезiндегi төтенше жəне тойтаруға 
болмайтын мəн-жайлардың жағдайлары туындаған кезде осы Шарт бойынша өз 
міндеттемелерін орындауы мүмкін болмаған Тарап осындай жағдайлар орын алған 
сəттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа осындай жағдайлар туралы 
уақтылы хабарлайды. Бұл ретте бой бермейтiн күштiң, яғни осы жағдайлар кезiндегi 
төтенше жəне тойтаруға болмайтын мəн-жайлардың жағдайларының сипаты, əрекет 
ету кезеңі, басталу фактісі уəкілетті мемлекеттік органдардың тиісті құжаттарымен 
расталады. 

24. Уақтылы хабарлама болмаған жағдайда, Тарап басқа Тарапқа хабарламаудың 
немесе уақтылы хабарламаудың салдарынан келтірілген зиянды өтейді. 

25. Бой бермейтiн күштiң, яғни осы жағдайлар кезiндегi төтенше жəне тойтаруға 
болмайтын мəн-жайлардың жағдайларының туындауы осы Шартты орындау мерзімін 
олардың əрекет ету кезеңіне ұлғайтуға алып келеді. 

26. Егер осындай жағдайлар қатарынан 3 (үш) айдан астам уақытқа созылса, 
онда кез келген Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді одан əрі орындаудан 
бас тартуға құқылы. 

 7. Дауларды шешу
 27. Осы Шартты орындауға байланысты туындаған қандай да бір дау болған 

жағ дайда, кез келген Тарап барлық дауларды келіссөздер арқылы реттеуге күш-
жігерлерін салады. 

28. Егер туындаған дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, осы дау жəне 
оған қатысты басқа да мəселелер Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына 
сəйкес шешіледі жəне реттеледі.

 8. Құпиялылық
 29. Осы арқылы Тараптар осы Шарттың талаптарына қатысты болатын ақпараттың, 

банктік құпияның, сондай-ақ қаржылық, коммерциялық жəне осы Шартты жасасу жəне 
орындау барысында өздері алған басқа да ақпараттың құпия болып табылатынымен 
жəне осы Шартта жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария етуге болмай-
тынымен келіседі. 

30. Осы Шартта жəне Қазақстан Республикасының азаматтық жəне кəсіпкерлік 
заңнамаларында тікелей көзделген жағдайларда Тараптың құпия ақпаратты үшінші 
тұлғаларға беруіне, оны жариялауына немесе басқа да жолмен жария етуіне болады. 

31. Тараптар осы Шарттың болуын жəне оның талаптарының құпиялылығын 
сақтау үшін барлық қажетті шараларды, оның ішінде құқықтық сипаттағы шаралар-
ды қабылдайды. Тараптардың лауазымды адамдарына жəне жұмыскерлеріне осы 
Шартты іске асыру барысында алынған мəліметтерді үшінші тұлғаларға жария етуге 
немесе беруге тыйым салынады. 

32. Кез келген Тарап осы Шарттың талаптарын бұза отырып құпия ақпаратты 
жария еткен немесе таратқан жағдайда, Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасында көзделген жауапкершілікте болады. 

33. Алушы осы Шартқа қол қоя отырып, қаржы агенттігіне Алушының алдын ала 
жазбаша келісімінсіз бұқаралық ақпарат құралдарында Алушы туралы мəліметтерді 
орналастыруға, сондай-ақ осы Шарттың шеңберінде алынған Алушы туралы мəлімет-
терді (оның ішінде банктік құпияны) үшінші тұлғаларға жария етуге келісім береді. 

9. Қорытынды ережелер
 34. Осы Шартқа қол қоюмен Алушы қаржы агенттігіне: 
1) субсидиялау жүзеге асырылатын осы кредит шарты шеңберінде қаржы агенттігі 

алған ақпарат пен құжаттарды, оның ішінде банктік жəне коммерциялық құпияны 
мүдделі үшінші тұлғаларға беруге; 

2) қаржы агенттігінің бұқаралық ақпарат құралдарында Алушының атауын, жоба іске 
асырылатын өңірдің атауын, Алушы жобасының атауы мен сипаттамасын, сондай-ақ 
саласын жариялауына келісім береді. 

35. Алушы қаржы агенттігіне мыналарды мəлімдейді жəне оларға кепілдік береді:
1) Алушы осы Шартта көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайы екенін 

жəне шындыққа сəйкес келетінін растайды; 
2) қаржы агенттігі көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шындыққа сəйкес 

келетінін тексеруге міндетті емес; 
3) Алушы өз бизнесіне, қаржылық жағдайына, активтеріне жəне өзінің 

міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетіне кері əсерін тигізуі мүмкін ешқандай 
жағдайлардан хабардар емес.

36. Осы Шарттың ережелері өзгертілуі жəне (немесе) толықтырылуы мүмкін. Осы 
Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың келісімі бойынша жазбаша 
нысанда жасалған жəне Тараптардың уəкілетті өкілдері қол қойған өзгерістер мен 
толықтырулар ғана Тараптар үшін жарамды жəне міндетті болып танылады. 

37. Осы Шарт Тараптардың əрқайсысы үшін мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
___ (__________) данадан əрқайсысының заңды күші бірдей мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде ___ (______) бірдей данада жасалды.

10. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері жəне 
қолдары

 Қаржы агенттігі   
«Даму» кəсіпкерлікті Банк/ лизингтік Алушы
дамыту қоры» компания
акционерлік қоғамы
_______  _______________ _______________
мөр орны  мөр орны  мөр орны 
(болған жағдайда) (болған жағдайда) (болған жағдайда)

Қазақстан   Қазақстан  Қазақстан
Республикасы Республикасы Республикасы
____________ қаласы ____________ қаласы ____________ қаласы
____________көшесі ____________көшесі ____________көшесі
телефон___________  телефон___________  телефон___________
БСН ______________ БСН ______________ БСН _____________
ЖСК KZ__________ ЖСК KZ___________ 
БСК______________ БСК ______________
КБЕ ______________ КБЕ ______________
«__________» АҚ «__________» АҚ

Субсидиялау шартына қосымша
Нысан

Субсидиялау шартына өтеу кестесі

Сəйкестендіру коды: (IBAN форматындағы бірегей 20 таңбалы код)
Негізгі 

борышты 
өтеу күні

Негізгі 
борыштың 
қалдық со-

масы

Негізгі 
борышты 
өтеу со-
масы

Қаржы агенттігі 
төлейтiн сыйақы 

сомасы

Алушы 
төлейтiн 

сыйақы со-
масы

Есептелген 
сыйақы 

сомасының 
жиыны

Қаржы агенттігі   
«Даму» кəсіпкерлікті Банк/ лизингтік Алушы
дамыту қоры» компания
акционерлік қоғамы
_______  _______________ _______________
мөр орны  мөр орны  мөр орны 
(болған жағдайда) (болған жағдайда) (болған жағдайда)

Қазақстан   Қазақстан  Қазақстан
Республикасы Республикасы Республикасы
____________ қаласы ____________ қаласы ____________ қаласы
____________көшесі ____________көшесі ____________көшесі
телефон___________  телефон___________  телефон___________
БСН ______________ БСН ______________ БСН _____________
ЖСК KZ__________ ЖСК KZ___________ 
БСК______________ БСК ______________
КБЕ ______________ КБЕ ______________
«__________» АҚ «__________» АҚ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 11 сəуірдегі №148 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 11 тамыздағы №299 бұйрығына 3-қосымша 

Нысан
№ _____ кепілдік шарты

__________ қ.                  20__ жылғы «____» __________

Бұдан əрі «Кепілгер» деп аталатын «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік 
қоғамы атынан ________ негізінде əрекет ететін ________, бір тараптан,

Бұдан əрі «банк» деп аталатын «_______» акционерлік қоғамы атынан ________ 
негізінде əрекет ететін ________,

екінші тараптан жəне бұдан əрі «Кəсіпкер» деп аталатын ______________________
_________________________________________________________________________

                        (Кəсіпкердің толық атауы)
атынан _____________________________ негізінде əрекет ететін _____________

________________________, үшінші тараптан 
бұдан əрі бірлесіп Тараптар, ал жеке-жеке жоғарыда көрсетілгендей немесе 

«Тарап» деп аталатындар:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысымен 

бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасына (бұдан əрі – Бағдарлама); 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі № 234 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері 
бойынша кепілдік беру қағидаларына сəйкес төмендегілер туралы осы үлгілік Кепілдік 
шартын (бұдан əрі – Шарт) жасасты.

1. Терминдер мен анықтамалар
1. Осы Шартта мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) банк кредиті (бұдан əрі – кредит) – мерзімділік, ақылылық, қайтарымдылық, 

қамтамасыз етілу жəне нысаналы пайдалану шарттарында банктік қарыз шартының 
негізінде банк Кəсіпкерге беретін ақшалай қаражат сомасы.

Ислам банкі үшін кредит ислам банкі Кəсіпкерге қаржыландыру шартына сəйкес 
беретін тауар үшін төлемді қаржыландыру – мерзімін ұзарту немесе бөліп төлеу 
ретінде түсіндіріледі. 

2) банктік қарыз шарты – банк пен Кəсіпкер арасында жасалатын жазбаша келісім, 
оның шарттары бойынша банк Қарыз алушы кредит береді. банктік қарыз шартына 
кредиттік желі ашу туралы келісім де жатады.

Ислам банкі үшін банктік қарыз шарты қаржыландыру шарты – Ислам банкі мен 
Кəсіпкер (бұдан əрі – Қарыз алушы) арасында жасалған жазбаша келісім ретінде 
түсініледі, оның талаптары бойынша ислам банкі Қарыз алушыға – тауарды сатып 
алушыға немесе сатушыға коммерциялық кредит береді. Қаржыландыру шартына 
Қаржыландырудың бас келісімі де жатады, оның шеңберінде Ислам банкі мен Қарыз 
алушы коммерциялық кредит беру (қаржыландыру) туралы жеке шарттар жасасады. 
Коммерциялық кредит деп ислам банкінің Қарыз алушының сауда қызметін Қарыз 
алушыға тауарды тауар бағасы мен тауардың үстеме бағасынан тұратын тауарды сату 

бағасы бойынша төлемнің мерзімін ұзарту немесе бөліп төлеу арқылы сату жолымен 
сауда делдалы ретінде қаржыландыруы түсініледі;

3) кепілдік – банктік қарыз шарты бойынша негізгі борыштың бір бөлігін төлеу бой-
ынша кепілдік шартынан туындайтын Қарыз алушы міндеттемелерін орындау үшін 
қаржы агенттігінің (бұдан əрі – Гарант) банк алдында кепілдік сомасының шегінде 
жауап беру міндеттемесі;

4) номиналды сыйақы мөлшерлемесі – кредит бойынша сыйақының банктік қарыз 
шартын жасасу кезінде сол шартта белгіленген мөлшерлемесі, оны банктік қарыз 
шартында көзделген жағдайларда банк не тараптардың келісімі бойынша біржақты 
тəртіппен өзгерте алады.

Ислам банкі үшін тауардың үстеме бағасы – ислам банкінің коммерциялық кредит 
беруге байланысты тауар бағасынан пайыз (пайда) түрінде не тіркелген сома түрінде 
көрсетілуі мүмкін кірісі номиналды сыйақы мөлшерлемесі деп түсініледі.

 2. Шарттың нысанасы
2. Осы Шарт талаптарында Кепілгер банк алдында Қарыз алушының есеп-

телген сыйақының, комиссияның, тұрақсыздық айыбының, өсімпұлдың, айыппұл 
санкцияларының, борышты өндіріп алу бойынша сот шығасыларын, Қарыз алушының 
банк пен Қарыз алушының арасында жасалған кредит шарты бойынша міндеттемелерді 
орындамауынан жəне (немесе) тиісті түрде орындамауынан туындаған банктің басқа 
да шығындарының сомасын есепке алмай, негізгі борыштың бір бөлігін төлеу бойынша 
міндеттемелерді орындауы үшін жауап беруге міндеттенеді:

1) кредит шартының атауы мен нөмірі: __________________________;
2) кредит шартын жасау күні: __________________________________;
3) кредит сомасы: ____________________________________________;
4)кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі: 
____________________________________________________________;
5) кредит мерзімі: _____________________________________________;
Кредитті мақсатты пайдалану: __________________________________
____________________________________________________________.
Осы тармақтағы мəліметтер кредит шартының талаптарына сəйкес көрсетіледі.
3. Кепілгердің осы Шарт бойынша банк алдындағы міндеттемесі ____________ 

(_____________________) теңге ______ тиын мөлшеріндегі кепілдік сомасымен шек-
телген, бұл негізгі борыш сомасынан _______ % құрайды.

4. Кепілгердің Кепілдік бойынша міндеттемесінің мөлшері Кепілгер орындаған та-
лап сомасына азайтылады.

5. Бұл ретте кредит желісінің жаңартылмайтын лимиті бойынша негізгі борышты 
өтеу/ішінара өтеу кезінде кепілдік сомасы кепілдік сомасының негізгі борыш сомасына 
пайыздық өрнекпен қатынасы ретінде қатысу мөлшеріне көбейтілген негізгі борышты 
өтеу сомасына тең сомаға азайтылады. Кредит желісінің жаңартылатын лимиті бойын-
ша кепілдік сомасы кредит шартында көрсетілген қолжетімділік кезеңі өткеннен кейін 
жасалған негізгі борышты өтеу сомасына пропорционалды азайтылады.

6. Кепілдік Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын қайтару 
бойынша міндеттемесін орындамаған жағдайда ғана орындалуы тиіс. Талап қою жəне 
Кепілдікті орындау тəртібі осы Шартпен бекітіледі.

7. Осы Шартқа қол қою арқылы Қарыз алушы банкке Кепілгерге Қарыз алушыға, 
кредит шартына жəне оны орындауға қатысты ақпаратты, соның ішінде кредит шар-
ты бойынша өтелген сомалар туралы, кредит шарты бойынша қарыз берешегінің 
қалдығы туралы мəліметті ұсыну құқығын береді. Сондай – ақ Қарыз алушы Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер жəне оларды қорғау 
туралы» заңнамасына сəйкес өзі туралы дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге 
қайтымсыз жəне шартсыз келісімін береді. 

8. Осы Шартқа қол қою арқылы Қарыз алушы Кепілгердің Кепілгер акционеріне жəне 
мемлекеттік органдарға келесі мəліметтерді ұсынуына келісім береді: Қарыз алушының 
толық атауы, Қарыз алушының Бағдарламаға қатысуы, Қарыз алушы жобасының ата-
уы, Қарыз алушы жобасын іске асыру өңірі мен саласы, кредит сомасы мен мерзімі, 
кепілдік сомасы, кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі, кепілдіктер бойынша комис-
сия мөлшері. Сондай – ақ Қарыз алушы Кепілгерге осы тармақта аталған мəліметтерді 
бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде Кепілгердің интернет – ресурсында 
жариялауға құқық береді.

9. Қарыз алушының кредит шарты бойынша міндеттемесін орындауды қамтамасыз 
ету ретінде мүлік, құқықтар, кепілдік, тапсырмалар жəне кредит шартында Қарыз 
алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде көрсетілмеген жəне 
(немесе) кредит шартына жəне (немесе) Кепіл шартына Кепілгердің алдын ала жаз-
баша келісімісіз енгізілген басқа да нысандар қолданыла алмайды. 

Осы талапты орындамау кепілдікті тоқтатуға алып келеді, ал кепілдікті Кепілгер 
толығымен немесе ішінара орындаған жағдайларда - банктің Кепілгерге кепілдік бой-
ынша алынған барлық соманы Кепілгердің жазбаша талабын алған күннен бастап 7 
(жеті) жұмыс күні ішінде қайтару міндеттемесі.

10. Кредит шартында Қарыз алушының міндеттемесін орындауды қамтамасыз 
ету ретінде қолданылатын мүлік Кепілгердің алдын ала жазбаша келімісіз алынып 
тастала алмайды.

Осы талапты орындамау кепілдікті тоқтатуға алып келеді, ал кепілдікті Кепілгер 
толығымен немесе ішінара орындаған жағдайларда - банктің Кепілгерге кепілдік бой-
ынша алынған барлық соманы Кепілгердің жазбаша талабын алған күннен бастап 7 
(жеті) жұмыс күні ішінде қайтару міндеттемесі.

11. Кредит шарты бойынша қамсыздандыру ретінде қабылданған мүлік Кепілдік шар-
ты қолданылатын мерзім ішінде Қарыз алушының жəне (немесе) үшінші тұлғаның басқа 
міндеттемелері бойынша қамсыздандыру ретінде қолданыла алмайды (Кепілгермен 
жазбаша келісілген жағдайларды қоспағанда).

12. Кепілдіктің жарамдылығының міндетті талабы болып Кепілгердің келесі талап-
тарды орындауы табылады:

1)__________________________________________________________;
2)__________________________________________________________;
3)__________________________________________________________. 
Осы тармаққа мəліметтер Кепілгердің уəкілетті органының талаптарына сəйкес 

толықтырылады.
3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

13. Кепілгер банк талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешікпейтін 
мерзімде осы Шарт талаптарымен банкке кепілдік бойынша төлемдерді төлеуге 
міндетті.

14. Кепілгер:
1) банк пен Қарыз алушыдан осы Шартта бекітілген міндеттемелерді орындауын 

талап етуге;
2) банктен Қарыз алушының кредитті мақсатты пайдалануына бақылау жəне банк 

пен Қарыз алушының осы Шартты жəне (немесе) кредит шартын орындауына мони-
торинг жүргізу үшін қажетті толық əрі дұрыс ақпаратты, сонымен қатар осы Шартқа 
байланысты басқа да қажетті ақпаратты, соның ішінде Кепілгер өкілдерінің банктік, 
коммерциялық жəне басқа да заңмен қорғалатын құпияны сақтау бойынша талапта-
рын сақтай отырып, банкке баруы арқылы алуға;

3) жобаны іске асыру барысын тексеру мақсатында кредит шарты бойынша 
қаржыландырылған Қарыз алушының жобасын іске асыру орнына баруға;

4) егер банктің Кепілгерге осы Шарт талаптарына сəйкес ұсынылған кепілдік сома-
сы аясында кепілдік бойынша міндеттемелерді орындау туралы талабын орындаудан 
бас тартуға (бұдан əрі – талап):

мұндай талапты банк дұрыс қоймаса, банк қойылған талаптағы құқық 
бұзушылықтарды анықтағанға дейін;

Кепілгер осы Шарт аясында жүргізетін мониторинг барысында осы Шарттың 5 
– бөлімінде аталған осы Шарт талаптарын бұзу банкке жазбаша дəлелді бас тарту 
жіберу арқылы анықталған болса;

5) банк талаптарына қарсы Қарыз алушы борышын мойындаған жəне (немесе) 
Қарыз алушы банкке қарсылық білдіруден бас тартқан жағдайда Қарыз алушы ұсынуы 
мүмкін талаптар қоюға;

6) Қарыз алушы мен банктен Кепілгердің сұранысын алған күннен бастап 5 (бес) 
жұмыс күнінен кешіктірмей Қарыз алушының кредит шарты бойынша міндеттемелерді 
орындауы, соның ішінде жасалған кредит шарты талаптарының бұзылғандығы туралы 
ақпаратты ұсынуын талап етуге;

7) банктен банктің Қарыз алушыға талап қою құқығын куəландыратын құжаттар 
мен ақпараттарды ұсынуын жəне Кепілгерге осы талаптарды қамтамасыз ететін 
құқықтарды осы Шартта бекітілген көлемде беруін талап етуге (Кепілгер кепілдік бой-
ынша міндеттемелерін орындаған жағдайда); 

8) Қарыз алушыдан Кепілгерге кепілдік бойынша төленген соманы толық көлемде 
өтеуін жəне Қарыз алушы үшін жауапкершілігіне байланысты келтірілген басқа 
да шығындарды өтеуін талап етуге (Кепілгер кепілдік бойынша міндеттемелерін 
орындаған жағдайда);

9) Қарыз алушының кез келген шоттарынан осы Шарт бойынша туындайтын бе-
решек сомасын Қазақстан Республикасының банк жəне азаматтық заңнамасында 
көзделген тəртіппен акцептісіз тəртіппен өндіріп алуға (шегеруге) не Қарыз алушының 
банкте ашылған банктік шоттарынан ақшаны банктік шоттарды тікелей дебеттеу 
арқылы шегеруге құқылы. Қарыз алушының банктік шоттарын тікелей дебеттеуге 
осы Шарт көшірмесі жəне Қарыз алушының Кепілгер алдындағы берешегін растай-
тын құжаттардың көшірмелері негіз болып табылады. Бұл Қарыз алушының банкте 
ашылған шоттарын тікелей дебеттеу арқылы төлемдерді жүзеге асыруға келісімі 
болып табылады;

10) осы Шарт талаптарын тиісті түрде жəне (немесе) уақытылы орындамау 
деректерін анықтаған кезде Кепілдік сомасын жəне (немесе) мерзімін азайту;

15. Қарыз алушы:
1) банкке растайтын құжаттарды ұсына отырып, кредитті кредит шартында бекітілген 

мақсатына сай қолдануға;
2) банктің жəне (немесе) Кепілгердің бірінші талабы бойынша оның өкілдеріне 

кредиттің мақсатына сай қолданылуына, оның қамсыздандырылуына жəне Қарыз 
алушының қаржылық – шаруашылық қызметіне өндірістік (сауда) объекттерді тікелей 
қарап шығу жəне (немесе) банкке жəне (немесе) Кепілгерге қажетті талаптармен 
(мерзім, көлем) қаржылық-шаруашылық қызмет туралы құжаттар мен ақпараттарды 
ұсыну арқылы тексеру жүргізу мүмкіндігін беруге;

3) Кредит шартының талаптарын бұзған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күнінен 
кешіктірмей Кепілгерге кредит шартын барлық бұзу туралы, соның ішінде кредитті 
қолданғаны үшін негізгі борыштың жəне (немесе) сыйақының сомасын төлеу (қайтару) 
мерзімін ұзарту туралы, сонымен қатар Қарыз алушының кредит шарты бойынша өз 
міндеттемелерін орындауына əсер ететін немесе əсер етуі мүмкін барлық жағдайлар 
туралы жазбаша хабарлауға; 

4) банк кредит шарты бойынша міндеттемелерді орындау туралы талап қойған 
жағдайда өз міндеттемелерін орындау үшін орын алған жағдайда барлық ақылға 
қонымды жəне қолжетімді шараларды қабылдауға;

5) Кепілгер кепілдік бойынша міндеттемелерін орындаған жағдайда Кепілгерге 
Кепілгер кепілдік бойынша жасаған төлемдердің сомасын толық көлемде өтеуге жəне 
(Кепілгердің тиісті талабы болған кезде) Кепілгер банкке кепілдік бойынша соманы 
аударған күннен бастап, Қарыз алушы кредит шартында көрсетілген мөлшерлеме 
бойынша банкке кепілдік бойынша төлеген сомадағы ақшаны Кепілгерге нақты 
қайтарған күнге дейін Қарыз алушының Кепілгер алдындағы берешегінің сомасына 
есептелген сыйақыны төлеуге, сонымен қатар Қарыз алушы үшін жауапкершілікке 
байланысты Кепілгерге келтірілген басқа да шығындарды Кепілгер талаптарында 
көрсетілген тəртіппен жəне мөлшерде өтеуге. Қарыз алушының Кепілгерге ақшаны 
нақты қайтару күні болып Кепілгердің осы Шартта көрсетілген банктік шотына ақша 
аудару күні саналады;

6) Кепілгерден кредит шарты бойынша міндеттемелерді орындау, соның ішінде 
жасалған кредит шартының талаптарын бұзуға жол беру туралы жазбаша сұранысын 
алған кезде оны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Кепілгерге 
сұраныста көрсетілген ақпаратты жазбаша нысанда ұсынуға;

7) банктік деректемелері жəне (немесе) орналасқан орны өзгерген кезде 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде банк пен Кепілгерге жазбаша хабарлауға;

8) Кепілгердің шешімі бойынша кредит шарты бойынша сатып алынатын жылжы-
малы мүлікті сақтандыруды жүзеге асыруға; 

9) осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жəне (немесе) тиісті 
түрде орындамаған жағдайда Кепілгер алдында өзінің барлық мүлікпен жауап беруге;

10) Кепілгердің келесі талаптарын орындауға міндетті:
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
Осы тармаққа мəліметтер Кепілгердің уəкілетті органының талаптарына сəйкес əр 

жоба үшін жеке толықтырылады.
16. Қарыз алушы Бағдарламаның іске асырылуына мониторингілеу үшін Кепілгерге 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетіне 
Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сəйкес салықтық құпия болып 
табылатын мына:

1) қарыз алышу кірісінің өсу серпінін қаржы агенттігінің айқындауы үшін кірістер;
2) қаржы агенттігінің кəсіпкер жұмыс орындарының орташа жылдық санының өсуін 

айқындауы үшін жұмыскерлер саны;
3) қаржы агенттігінің қарыз алышуның бюджетке салық төлемдерінің ұлғаю серпінін 

айқындауы үшін салық төлемдері сомасы туралы мəліметтерді Кепілгерге ұсынуға 
келісім беру туралы өтініш беруге құқылы.

17. Банк:
1) кредит шартының талаптары өзгерген кезде (Кепілгер жауапкершілігінің артуы-

на немесе Кепілгер үшін басқа да жағымсыз салдарға алып келмейтін) ол туралы тез 
арада, бірақ кез келген жағдайда кредит шартына өзгерістер енгізген күннен кейін 10 
(он) жұмыс күнінен кешіктірмей Кепілгерге хабарлауға;

Кредит шартына Кепілгер жауапкершілігінің артуына немесе Кепілгер үшін басқа 
да жағымсыз салдарға алып келетін өзгерістер енгізген кезде банк Кепілгерден осы 
өзгерістерді енгізуге алдын ала жазбаша келісім алуға міндетті.

Кредит шартына Кепілгердің алдын ала жазбаша келісімісіз Шарттың осы 
тармағының екінші азат жолында көрсетілген өзгерістерді енгізген жағдайда кепілдік 
тоқтатылады; 

 2) Кепілгерден кредит шарты бойынша міндеттемелерді орындау, соның ішінде 
жасалған кредит шартының талаптарын бұзу туралы ақпаратты ұсынудың жазбаша 
сұранысын алған кезде оны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей 
Кепілгерге сұраныста көрсетілген ақпаратты жазбаша нысанда ұсынуға;

3) 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде Кепілгерді Қарыз алушының 
кредит шарты бойынша өз міндеттемелерін толық көлемде орындауы туралы жаз-
баша ақпараттандыруға (соның ішінде міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындаған 
жағдайда да); 

4) осы Шартта бекітілген жағдайларда осы Шартта бекітілген тəртіппен жəне 
мерзімде Кепілгерге ақшаны қайтаруды жүзеге асыруға;

5) Кепілгер кепілдік бойынша міндеттемені орындаған жағдайда банк Кепілгерден 
алған барлық сома кредит шарты бойынша негізгі борышты өтеу үшін 10 жұмыс күні 
ішінде жіберіледі;

6) Кепілгер кепілдік бойынша міндеттемелерін орындаған жағдайда, осы Шарттың 
32-тармағын орындағаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей Кепілгерге 
банктің Қарыз алушыға талап қою құқығын куəландыратын ақпараттар мен құжаттарды 
беруге жəне Кепілгерге осы талаптарды қамтамасыз ететін құқықтарды осы Шартта 
бекітілген көлемде беруге; банк құжаттары Кепілгерге түпнұсқамен беріледі, мұны жа-
сау мүмкін болмаған жағдайда – нотариаттық куəландырылған көшірмелер түрінде. 
Құжаттарды банктен Кепілгерге беру құжаттарды қабылдау-тапсыру актісін жасай 
отырып жүзеге асырылады;

7) Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борышты төлеу міндеттемелерін 
орындамаған (тиісті түрде орындамаған) жағдайда Кепілгерге осы Шартта бекітілген 
тəртіппен жəне мерзімде мониторинг жүргізу үшін Қарыз алушының кредиттік 
құжаттамаларына қатынау құқығын беруге; 

8) Кепілгерге Кепілгер кепілдікті орындау нəтижесінде алған құқықтарды жүзеге 
асыруына кедергі келтірмеуге;

9) осы Шартта бекітілген басқа да міндеттемелерді тиісті түрде орындауға міндетті.
18. Банк:
1) Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борышты төлеу міндеттемелерін 

орындамаған (тиісті түрде орындамаған) жағдайда Кепілгерге осы Шартта бекітілген 
тəртіппен жəне мерзімде талап қою;

2) Кепілгер мен Қарыз алушыдан осы Шартта қарастырылған басқа да 
міндеттемелерді орындауын талап етуге;

3) Кепілгер шешімі бойынша кепілдікті тоқтатқан/кепілдіктің қолданылу мерзімі 
аяқталған жағдайда банк қолданыстағы кредит бойынша Қарыз алушыға осы Шартты 
жасағанға дейін қаржыландырудың осыған дейін қолданылған талаптарын (соның 
ішінде сыйақы мөлшерлемесі, комиссиялар, алымдар жəне (немесе) басқа да төлемдер 
мен талаптар)/жаңа кредит берген жағдайда – банк қалауы бойынша қаржыландырудың 
стандартты талаптарын бекітуге құқылы.

19. Осы Шартты орындау кезінде банк Кепілгер алдындағы өз міндеттемелерін 
Кепілгер банкке Қазақстан Республикасы Үкіметінің дағдарысқа қарсы/тұрақтандыру 
бағдарламаларын іске асыру аясында орналастырған қаражаты есебінен азайтуға 
құқығы жоқ.

4. Кепілдікті орындау тəртібі
 20. Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борыштың сомасын өтеу міндет-

темесін үздіксіз орындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кейінгі мерзімде 
банк ол туралы Кепілгерге Кепілгердің Кепілдік мөлшері есептелетін негізгі борыш 
бойынша берешек мөлшерін бекітуі үшін Кепілдік қалдығының мөлшерін көрсете жəне 
Қарыз алушының бнк алдында берешегінің бар екендігі туралы анықтаманы жəне банк 
Қарыз алушыға жіберген мерзімі ұзартылған берешекті өтеу туралы жазбаша талаптың 
көшірмесін ұсына отырып, жазбаша хабарлайды.

21. Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу бойынша 
міндеттемелерін орындамаған күннен бастап 120 (жүз жиырма) күнтізбелік күн ішінде 
банк Қарыз алушыдан жəне қамсыздандыру ұсынған тұлғалардан мерзімі ұзартылған 
берешекті алу мақсатында орын алған жағдайдағы барлық ақылға қонымды жəне 
қолжетімді шараларды қабылдауға құқылы (соның ішінде қамсыздандыруды өндіріп 
алу, банктік кепілдігі, үшінші тұлғалардың кепілдіктері/тапсырмалары бойынша талап 
қою (Кепілдікті қоспағанда), Қарыз алушы шоттарына төлем талаптарын-тапсырма-
ларын беру жəне тағы басқалар).

22. Кепілгерге талап қойғанға дейін банк Қарыз алушының берешегін өтеу бой-
ынша қабылдаған шаралар нəтижесінде алынған сомалар банктің ішкі құжаттарында 
бекітілген кезектілікке жəне кредит шартының жəне Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы азматтық жəне банк заңнамасы талаптарына сəйкес Қарыз алушының 
берешектерін өтеуге жіберіледі.

23. Егер Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу бой-
ынша міндеттемелерін орындамаған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде 
Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу міндеттемелерін 
орындамаған/тиісті түрде орындамаған болса, Кепілгер осы Шарт талаптарын сақтау 
нысанына мониторинг жүргізеді. 

24. Егер Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу бойынша 
міндеттемелерін орындамаған күннен бастап 120 (жүз жиырма) күнтізбелік күн ішінде 
Қарыз алушы кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу міндеттемелерін 
орындамаған/тиісті түрде орындамаған болса, банк Кепілгерге талап қоюға құқылы.

25. Талапта келесілер көрсетілуі тиіс:
1) Кепілдік шартының деректемелері;
2) кредит шартының деректемелері;
3) Қарыз алушының атауы;
4) кепілдік бойынша Кепілерге төленетін соманы есептеу;
5) ақша аударылуы тиіс банк шотының деректемелері.
26. Талаппен бірге келесілер ұсынылады:
1) Шарттың 20-тармағына сəйкес жазбаша хабарлама жіберу күніндегі жəне 

Кепілгерге кепілдік ұсыну күніндегі кредит шарты аясында Қарыз алушы жобасы 
бойынша кепіл мүлкінің тізбесін көрсете отырып, Қарыз алушының банк алдында 
берешегінің болуы туралы анықтама;

2) кредит берілген күннен бастап Кепілгерге талап қою күніне дейінгі кезең үшін 
Қарыз алушының банк шотынан үзінді көшірме;

3) Қарыз алушының кредит қаражатын алғандығын растайтын құжат көшірмесі; 
4) банктің Қарыз алушыға жіберілген Қарыз алушының кредит шарты бойынша 

міндеттемелерін бұзуы туралы талабының (шағымының) көшірмесі;
5) Қарыз алушының банк талабына (шағымына) жауабының көшірмесі (бар болса);
6) растайтын құжаттарды ұсына отырып, банк қабылдаған кредит шарты бойынша 

берешекті өндіріп алу шаралары жəне қабылданған шаралар нəтижесінде түскен со-
малар туралы ақпарат (бар болса); 

7) соттың берешекті өндіріп алу туралы шешімінің көшірмесі (бар болса);
8) атқарушы парақтардың көшірмелері (бар болса);
9) кредит шартының қосымша келісімдерінің көшірмелері (бар болса);
10) Қарыз алушының банк алдындағы берешегін растайтын басқа да құжаттарының 

көшірмелері жəне берешекті өтеу бойынша банк қабылдаған шаралар (бар болса).
27. Талапта көрсетілген сома осы Шарт талаптарына сəйкес келуі тиіс, бірақ кез 

келген жағдайда осы Шарттың 3-тармағында бекітілген кепілдіктің шекті сомасынан 
аса алмайды.

28. Талапты банк Кепілгерге тапсырыс хат жіберу немесе осы Шартта көрсетілген 
мекенжайға жіберу арқылы ұсынады.

29. Талап Кепілгерге Астана уақыты бойынша ағымдағы жұмыс күнінің 16.00 
сағатына дейін ұсыныла алады. Астана уақытының 16.00 сағатынан кейін ұсынылған 
талап келесі жұмыс күні ұсынылды деп саналады.

30. Банктен талап алған соң, бірақ кез келген жағдайда оны қанағаттандырғанға 
дейін Кепілгер Қарыз алушыға банктің талап қойғандығы туралы Қарыз алушының осы 
Шартта көрсетілген мекенжайына тапсырыс хат жіберу немесе Қарыз алушының қолын 
қоя отырып, қолма-қол тапсыру арқылы жазбаша нысанда хабарлайды. Хабарламаны 
тапсырыс хатпен жіберген кезде хабарлама пошта мекемесі берген құжатта көрсетілген 
күннен кейін 3 (үшінші) күні алынды деп саналады.

31. Кепілгер банк талабын жəне осы Шартта көзделген барлық құжаттарды алған 
күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, сонымен қатар талапқа жəне 
ұсынылған құжаттарға қарсылық болмаған кезде банкке талапта көрсетілген сома 
мөлшерінде төлем жасайды не болмаса банкке барлық қарсылықтарын көрсете оты-
рып, хат жібереді.

32. Банк кепілді қамсыздандыруды іске асыру бойынша жұмыстар жүргізеді. Банк 
Қарыз алушының берешегін өтеп алу бойынша, соның ішінде қамсыздандыруды өткізу 
арқылы шараларды қабылдауы нəтижесінде алынған барлық сома Кепілгер мен банк 
арасында келесі кезектілікпен таратылады:

1) кредит шарты бойынша банк алдындағы сыйақыны өтеу;
2) Қарыз алушының банк алдындағы негізгі борышының қалдық сомасын өтеу;
3) Қарыз алушының Кепілгер алдындағы берешегін өтеу;
4) Қарыз алушының кредит шарты бойынша банк алдындағы тұрақсыздық айыбын 

жəне басқа да берешектерін өтеу.
Бұл ретте ақшаны тарату оларды банк алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде жүргізіледі.
33. Осы Шарттың 32-тармағын орындағаннан кейін Қарыз алушының Кепілгер 

алдындағы берешегі өтелмеген/толық көлемде өтелмеген жағдайда банк кепілдік бой-
ынша міндеттемесін орындаған Кепілгерге банк өткізбеген барлық мүліктерді, сонымен 
қатар кредит шартында Қарыз алушының міндеттемелерді орындауын қамсыздандыру 
ретінде көрсетілген барлық кепілдіктер, тапсырмалар жəне басқалары бойынша 
құқықтарды жəне Кепілгердің міндеттемені орындауы көлемінде қамсыздандыруды 
ұсына отырып, банкке шарт бойынша кепіл ұстаушы ретінде тиесілі құқықтарды бе-
руге міндеттенеді. 

Осы Шарттың 32-тармағын орындаған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні 
ішінде банк Кепілгерге қабылдау-тапсыру актісі бойынша келесі құжаттарды ұсынуға 
міндеттенеді:

қосымша келісімі бар кредит шартының түпнұсқасы немесе нотариаттық 
куəландырылған көшірмесі; 

қосымша келісімі бар қамсыздандыру ұсыну туралы шарттың түпнұсқасы немесе 
нотариаттық куəландырылған көшірмесі; 

кепіл мүлкінің құқық белгілеу шарттары жəне Кепілгердің талабы бойынша басқа 
да құжаттар. 

5. Шарттың жарамдылық мерзімі
 34. Кепілдік «___» _______ жылға дейінгі мерзіммен беріледі.
35. Кепілдіктің жарамдылығы келесі жағдайлардың кез келгені орын алған кезде 

тоқтатылады:
1) кепілдікпен қамтамасыз етілген кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын 

толығымен өтеу;
2) осы Шартта көрсетілген кепілдік мерзімі аяқталған соң; 
3) егер Кепілгер жаңа борышкер үшін жауап беруге келісім бермеген болса, 

кепілдікпен қамтамасыз етілген кредит шарты бойынша борышты басқа тұлғаға аудару;
4) егер кепілдікпен қамтамасыз етілген міндеттемені орындау мерзімі жеткен кезде 

банк Қарыз алушы немесе Кепілгер ұсынған тиісті орындауды қабылдаудан бас тартса; 
5) Кепілгердің алдын ала жазбаша келісімісіз жауапкершілікті артуға алып келетін 

немесе алып келуі мүмкін кредит шарты талаптарының кез келгенін өзгерту;
6) дұрыс емес мəліметтерді (ақпараттарды) жəне (немесе) құжаттарды ұсыну Қарыз 

алушы тарабынан алаяқтық əрекеттерінен туындаған жəне бұл азаматтық Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен дəлелденген жағдайларды 
қоспағанда, банк Гарантқа Гаранттың кепілдік ұсыну туралы шешімді қабылдауы 
үшін қажетті дұрыс емес мəліметтерді (ақпараттарды) жəне (немесе) құжаттарды 
ұсынған жағдайда;

7) Қарыз алушы жəне (немесе) банк осы Шарттың 12-тармағында көзделген міндет-
темелер мен талаптарды орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда; 

8) кредитті мақсатына сай қолданбау дерегі анықталған кезде;
9) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында, Бағдарламада жəне (не-

месе) осы Шартта көзделген басқа да негіздемелер бойынша.
 6. Тараптардың жауапкершілігі

 36. Кепілгер банкке талапта көрсетілген соманы уақтылы төлемеген жағдайда 
Кепілгер банкке əр мерзімі ұзартылған күн үшін уақытылы төленбеген сомадан 0,01 % 
(нөл бүтін жүзден бір) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.

37. Банк Кепілгерге осы Шарт талаптарына сəйкес тиесілі кез келген соманы 
Кепілгерге уақытылы қайтармаған жағдайда банк Кепілгерге əр мерзімі ұзартылған 
күн үшін уақытылы төленбеген сомадан 0,01 % (нөл бүтін жүзден бір) мөлшерінде 
тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.

38. Банк осы Шарттың 17-тармағының 5) тармақшасында бекітілген міндеттемелерді 
бұзған жағдайда бұзылған күннен бастап банк Кепілгерге əр мерзімі ұзартылған күн үшін 
тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңда бекітілген бес есе айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. 

39. Қарыз алушы осы Шарттың 15-тармағының 3), 5), 6), 7), 10) тармақшаларында 
бекітілген міндеттемелерді бұзған жағдайда Қарыз алушы Кепілгерге əр мерзімі ұзар-
тылған күн үшін тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңда бекітілген 
бір есе айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.

40. Тұрақсыздық айыбын төлеу талабы құқықтарын кінəлі Тарап бұзған Тараптың 
құқығы болып табылады. Тараптың тұрақсыздық айыбын төлеуді талап ету құқығын 
қолдануы тұрақсыздық айыбын төлеу туралы жазбаша талап жіберуі саналады. 
Тұрақсыздық айыбын төлеу кінəлі Тарапты осы Шарт талаптарын тиісті түрде орын-
даудан босатпайды.

41. Банк кредит шартын тиісті түрде рəсімдеуге, сонымен қатар кредит беру 
талаптарының Кепілгердің уəкілетті органының шешімінде көрсетілген талаптарға 
сəйкес келуіне толықтай жауапкершілік көтереді. Банк тарабынан осы міндеттемені 
бұзу жағдайларын анықтаған жағдайда Кепілгер кепілдіктің күшін жоюды қоса алғанда, 
жауап кершілік шараларын қабылдауға құқылы. 

7. Қорытынды ережелер
 42. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша нысанда 

рəсімделуі, Тараптардың уəкілетті өкілдері қол қоюы жəне Тараптардың мөрлерінің 
бедерімен куəландырылуы тиіс.

43. Осы Шартты өзгертуге, бұзуға жəне орындауға байланысты барлық даулар мен 
келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер мен талқылаулар жүргізу арқылы шешетін 
болады, келіссөздер нəтижесінде Тараптар келісімге келе алмаған жағдайда мұндай 
дау Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген сот тəртібімен 
қарастырылатын болады.

44. Осы Шарт əрқайсысы тең заңды күшке ие ___ (__________) бірдей данада 
мемлекеттік тілде жəне орыс тілінде Тараптардың əрқайсысына ___ (______) дана-
дан тұрады. 

45. Осы Шартта қарастырылмаған барлық басқа жағдайларда Тараптар Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасын басшылыққа алады.

46. Кредит шартының көшірмесі осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
47. Тараптардың келісімі бойынша Кепілгер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

орындауға тек өз қаражаты аясында ғана жауап береді.
8. Тараптардың заңды мекенжайлары деректемелері мен қолдары

 Қарыз алушы: Кепілгер: Банк:
Қаржы агенттігі   
_______  _______________ _______________
мөр орны  мөр орны  мөр орны 
(болған жағдайда) (болған жағдайда) (болған жағдайда)

Қазақстан   Қазақстан  Қазақстан
Республикасы Республикасы Республикасы
____________ қаласы ____________ қаласы ____________ қаласы
____________көшесі ____________көшесі ____________көшесі
телефон___________  телефон___________  телефон___________
БСН ______________ БСН ______________ БСН _____________
ЖСК KZ___________ ЖСК KZ___________
БСК ______________ БСК ______________
КБЕ ______________ КБЕ ______________
«__________» АҚ «__________» АҚ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 11 сəуірдегі №148 бұйрығына 4-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 11 тамыздағы № 299 бұйрығына 4-қосымша

Нысан
 № _______грант ұсыну туралы

шарт
 ____________ қ.                      20__жылғы «___» ___________ 
 
Осы Шарт (бұдан əрі – Шарт) мыналардың:
1) «Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі»:
_______________________________________________________________ атынан
________________ негізінде əрекет ететін___________________ жəне

2) «Қаржы агенттігі»:
«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы атынан ____________
_______________________негізінде əрекет ететін ___________________ жəне 
3) Кəсіпкер:
____________________________________________________________________ 
атынан_________________ негізінде əрекет ететін_________________________, 
бірлесіп «Тараптар», ал əрқайсысы жеке алғанда «Тарап» немесе жоғарыда 

көрсетілгендей аталатындар арасында: 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысымен 

бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасына (бұдан əрі – Бағдарлама);

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі № 234 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды жəне бизнес-инкубациялау 
шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін шағын кəсіпкерлік 
субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру қағидаларына;

20__ жылғы «___» __________ № ___ бюджет қаражатын бөлу туралы бұйрыққа 
сəйкес жасалды.

1. Терминдер мен анықтамалар
1. Осы Шартта мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
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(Соңы. Басы 25-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – облыс (астана, республикалық маңызы 
бар қала) əкімі айқындайтын облыстық (астана, республикалық маңызы бар қала) 
деңгейде Бағдарламаның іске асырылуына жауапты жергілікті атқарушы органның 
құрылымдық бөлімшесі;

2) бизнес-жоба – кəсіпкердің өз бизнесін құру (тауарлар шығару, жұмыстарды орын-
дау, қызметтер көрсету) мүмкіндігін ашатын, сипаттау, есептеу, болжау нысанында 
орындалған, сондай-ақ кəсіпкерді берілетін грант көлемінің кемінде 10 % деңгейінде өз 
жеке қаражатымен (ақшалай қаражатпен, жылжымалы/жылжымайтын мүлікпен) бірлесіп 
қаржыландыру мерзімін жəне жаңа жұмыс орындарын құруды қамтитын жоспары;

3) индустриялық-инновациялық жоба – жаңа немесе қазір жұмыс істеп тұрған 
өндірістер, технологиялар, тауарлар, жұмыстар жəне көрсетілетінқызметтерді жетіл-
діруге бағытталған, белгілі бір уақыт мерзімі ішінде іске асырылатын іс-шаралар кешені 
(пайдаланылуы жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді алуды қамтамасыз ететін бірыңғай өндірістік циклде жұмыс істейтін про-
цесс жəне (немесе) жабдықтар кешені технология деп түсініледі; қандай да бір жаңа 
немесе айтарлықтай жақсартылған өнімді (тауарды немесе көрсетілетін қызметті) не-
месе процесті, іскерлік практикада, жұмыс орындарын немесе сыртқы байланыстарды 
ұйымдастыруда маркетингтің жаңа əдісін немесе жаңа ұйымдастыру əдісін тұтынуға 
енгізу инновация болып табылады);

4) кəсіпкер – өз қызметін Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік Кодексіне сəйкес 
жүзеге асыратын жеке кəсіпкерлік субъектісі;

5) Өңірлік үйлестіру кеңесі (бұдан əрі – ӨҮК) – облыстардың, Астана жəне Алматы 
қалаларының əкімдері құратын жəне басқаратын, жалпы санының кемінде 50%-ына 
бизнес-қоғамдастық өкілдері қатысатын консультативтік-кеңесші орган.

2. Шарттың нысанасы
2. Осы Шарттың талаптары бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кəсіп-

керге Бағдарлама шеңберінде бизнес-инкубациялау шеңберінде бизнес-жобалар мен 
индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін оның кəсіпкерлік қызметін 
қолдау үшін грант ұсынады, өз кезегінде, кəсіпкер осы Шартқа 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша, бизнес-жобаның іс-шаралар жоспарын іске асыруға арналған грант-
ты пайдалануға міндеттенеді.

3. Шарттың қолданылу мерзімі
3. Шарт Тараптар оған қол қойған күнінен бастап күшіне енеді жəне олар осы Шарт 

бойынша өздерінің міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.
4. Гранттың көлемі мен ұсынылу тəртібі

4. Шарт бойынша ұсынылатын грант мөлшері ___ (___) теңгені құрайды. 
5. Грантты ұсыну осы Шартқа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша грант беру 

кестесіне сəйкес жүзеге асырылады. 
6. Əрбір траншты беру осы Шартқа 3-қосымшаға сəйкес кəсіпкерден траншты беру 

туралы өтінім ұсынылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақшалай қаражатты 
кəсіпкердің ағымдағы шотына аудару жолымен жүзеге асырылады, өтінімге грант 
қаражатының одан əрі пайдаланылуын растайтын құжаттар (сатып алу-cату шарт-
тары, ниет шарты, шот-фактура, төлем шоттары жəне тағы басқалар) қоса беріледі. 

7. Осы Шартта белгіленген талаптарға сəйкес осы Шарт бұзылған жағдайда 
Бағдарламаның Өңірлік үйлестірушісінің кəсіпкерге ақшалай қаражатты аударуы 
жүзеге асырылмайды. 

5. Грантты пайдалану тəртібі, мерзімдері мен шарттары
8. Кəсіпкер грант қаражатын Шарттың қолданылу іс-шаралар жоспарына сəйкес 

пайдаланады. 
9. Шарт бойынша кəсіпкерге аударылған ақшалай қаражат кəсіпкердің бизнес-жоба-

сын іске асырумен байланысты нысаналы мақсатқа ие. Ұсынылған гранттың нысаналы 
пайдаланылуын бақылауды қаржы агенттігі жүзеге асырады. 

10. Грант қаражаты есебінен сатып алынған немесе алынған барлық мүлік 
кəсіпкердің бизнес-жобасының мақсаттарына сəйкес, ал бизнес-жоба аяқталғаннан 
кейін кəсіпкердің кəсіпкерлік қызметті жүргізуіне пайдаланылуы тиіс. 

6. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
11. Шарттың қолданылуы шеңберінде Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі:
1) кəсіпкерге осы Шартта көзделген тəртіппен грант беруге; 
2) осы Шартқа сəйкес кəсіпкерлердің бизнес-жобаның іс-шараларын орындауы 

жəне қаржы қаражатын пайдалануы туралы қаржы агенттігінің тиісінше ресімделген 
жазбаша есебін қабылдауға; 

3) осы Шартта көзделген жағдайларда Шарттың мерзімінен бұрын бұзылуы туралы 
кəсіпкерге хабарлауға міндеттенеді.

12. Шарттың қолданылуы шеңберінде Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі: 
1) Шартта жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда 

кəсіпкерге грант қаражатын беруден бас тартуға; 
2) мониторинг нəтижелерін ӨҮК қарауына шығару үшін пайдаланылмаған қаражатты 

қайтаруды т алап етуге;
3) нысаналы пайдаланылуы бойынша пайдаланылмаған қаражаттың қайтарылуын 

талап етуге құқылы. 
13. Шарттың қолданылуы шеңберінде қаржы агенттігі:
1) грант қаражатының нысаналы пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыруға; 
2) кəсіпкерден Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше қолдануды жəне грантты 

орындауда анықталған кемшіліктерді дереу жоюды талап етуге; 
3) грантты игеру жəне нысаналы пайдалану мониторингін жүргізуге, кəсіпкердің 

осы Шарттың талаптарын сақтауын тексеруге, оның ішінде қаржы агенттігі өкілдерінің 
кəсіпкерге баруы арқылы тексеруге құқылы. Мониторинг жүргізу тəртібі мен мерзімдері 
Қаржы агенттің құжаттарымен реттеледі; 

4) Кəсіпкерден Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын растайтын материал-
дарды талап етуге құқылы. 

14. Шарттың қолданылуы шеңберінде кəсіпкер:
1) бизнес-жобаның іс-шараларын уақтылы жəне тиісінше жүргізуге; 
2) қаржы агенттігінің талабы бойынша грантты пайдалану кезінде анықталған 

кемшіліктерді дереу жоюға; 
3) қаржы агенттігінің талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орында-

луын растайтын материалдарды жəне жазбаша түсініктемелерді қаржы агенттігінің 
жазбаша талабын алған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде беруге; 

4) қаржы агенттігі сұратқан ақпаратты сұратылған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде ұсынуға; 

5) қаржы агенттігіне Шартты орындауға байланысты құжаттарға кедергісіз қолжетім-
ділікті қамтамасыз етуге; 

6) тиісті шешім қабылданған күні осы Шартқа сəйкес тағайындалған жауапты 
тұлғаның ауысуы туралы қаржы агенттігін хабардар етуге; 

7) грантты нысаналы бағыты бойынша ғана пайдалануға; 
8) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне Шарттың қолданылу мерзімі ішінде 

барлық деңгейдегі бюджеттерге немесе мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға төлемдер 
бойынша берешектің жоқтығына кепілдік беруге; 

9) Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін Бағдарламаның өңірлік 
үйлестірушісіне грант қаражатының пайдаланылмаған бір бөлігін тиісті талаптарды 
алған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтаруға; 

10) грант қаражаты алынған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні ішінде бизнес-
жобаны іске асыруға жұмсалатын шығыстарды бірлесіп қаржыландыруды қамтамасыз 
етуге жəне бизнес-жобаны іске асыруға ұсынылатын грант сомасының кемінде 10%-ы 
(он пайызы) мөлшерінде қаражат жолдауға;

11) қаржы агенттігі мониторинг жүргізген кезде оған жəрдемдесуге, сондай-ақ қаржы 
агенттігіне мониторинг жүргізу үшін қажетті құжаттарды беруге;

12) қаржы агенттігіне нысаналы бизнес-бағдарламаның (бизнес-жобаның) іс-
шараларының орындалуы жəне қаржы қаражатының пайдаланылуы туралы жазбаша 
есептер беруге, атап айтқанда: 

20__ жылғы «__»_____________ бастап 20__ жылғы «__»______________ 
аралығындағы кезеңде ағымдағы есепті беруге;

20__ жылғы «__»_____________ бастап 20__ жылғы «__»_____________ 
аралығында кезеңде қорытынды есепті беруге міндеттенеді. 

15. Шарттың қолданылуы шеңберінде кəсіпкер:
1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінен Шарт бойынша міндеттемелердің 

тиісінше орындалуын талап етуге; 
2) грант қаражатының ағымдағы шотқа уақтылы аударылуын талап етуге құқылы.
16. Бизнес-жобаның іс-шараларының орындалуы жəне бизнес-жоба грантының 

қаржы қаражатының пайдаланылуы туралы жазбаша есептер басшының қолымен жəне 
кəсіпкердің мөрімен (болған жағдайда) расталған есептік құжаттардың көшірмелерін 
қоса бере отырып, бизнес-жобаның іс-шаралары, қорытындылары жəне шығыстары 
туралы ақпаратты қамтуы тиіс. 

Бизнес-жоба іс-шараларының орындалуы туралы жəне бизнес-жобаның қаржы 
қаражатының пайдаланылуы туралы есептер осы Шартқа 4-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ұсынылады, олардың шартта көзделген деректемелерінің болуы, тігілген, 
нөмірленген, басшының, бухгалтердің жəне кəсіпкердің жауапты тұлғасының қолдары 
қойылуы, оның мөрімен (болған жағдайда) расталуы тиіс.

Жазбаша есепке қоса берілетін есептік құжаттар бизнес-жоба іс-шараларының 
уақтылы жəне тиісінше өткізілуін, грант қаражатының нысаналы пайдаланылуын құжат та-
малық растайды, əрбір шаруашылық операцияның мазмұнын толық көрсетуі тиіс, тиісінше 
ресімделуі (яғни қажетті деректемелері, мəліметтері жəне тиісінше нысаны болуы) тиіс. 

17. Грантты пайдалану қорытындылары бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестіру-
шісі, қаржы агенттігі жəне кəсіпкер осы Шартқа 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
грант беру туралы шартқа грантты пайдалану актісіне қол қояды.

7. Тараптардың жауапкершілігі
18. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны 

үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жау-
апты болады. 

19. Кəсіпкер Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісінше орындамаған, грант 
қаражатын нысаналы пайдаланбаған, Шарт талаптарын өзгеше бұзған жағдайларда, 
жазбаша есепті, жазбаша есепке қоса берілетін есептік құжаттарды, Шарт бойынша 
міндеттемелердің орындалғанын растайтын материалдарды ұсынбаған, уақтылы 
ұсынбаған, толық көлемде ұсынбаған жəне (немесе) тиісінше ресімделмеген түрде 
ұсынған кезде, грантты пайдаланудың анықталған кемшіліктерін дереу жоюдан бас 
тарту не жалтару немесе қаржы агенттігіне жалған мəліметтерді ұсыну кезінде қаржы 
агенттігі ӨҮК-ке жəне Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне Шартты мерзімінен бұрын 
бұзу туралы жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен 
грантты ұсынудан бас тарту/пайдаланылмаған қаражатты қайтаруды талап ету тура-
лы ұсыныспен жүгінуге құқылы.

Шартты бұзу жəне грант қаражатын қайтару туралы шешімді ӨҮК қабылдайды. 
20. ӨҮК шешімінің негізінде Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі грант қаражатын 

қайтару бойынша жұмыс жүргізеді. 
21. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен ӨҮК 

тиісінше шешім қабылдаған күннен бастап бұзылған болып саналады, Бағдарламаның 
өңірлік үйлестірушісі кəсіпкерге ӨҮК шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде міндетті түрде хабарлауы тиіс. 

22. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайлары (дүлей құбылыстар, соғыс қимылдары 
жəне тағы басқалар) болжанбайтын немесе болмай қоймайтын жағдайлар туындаған 
кезде Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін 
жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары салдарынан өз 
міндеттемелерін орындамайтын Тарап басқа Тарапты Шарт бойынша міндеттемелерді 
орындау кедергілері мен оның əсері туралы дереу хабардар етуі тиіс. 

8. Дауларды шешу тəртібі
23. Шарттан туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар ара-

сында келіссөздер арқылы шешіледі. 
24. 10 (он) жұмыс күні ішінде келіссөздер жолымен келісімге қол жеткізілмеген 

жағдайда Тараптар арасындағы дау Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
шешілуге жатады.

9. Шарттың өзге де талаптары
25. Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар ӨҮК шешімінің негізінде жаз-

баша түрде қосымша келісім нысанында ресімделеді жəне оған Тараптардың уəкілетті 
тұлғалары қол қояды. 

26. Кəсіпкер өзінің пошталық жəне банктік деректемелерінің өзгергені туралы осын-
дай өзгеріс болған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Бағдарламаның өңірлік 
үйлестірушісі мен қаржы агенттігіне хабардар етуге міндеттенеді. 

27. Осы Шарт Тараптардың əрқайсысы үшін мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
___ (__________) данадан əрқайсысының заңды күші бірдей мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде ___ (______) бірдей данада жасалды. 

 
10. Тараптардың заңды мекенжайлары деректемелері мен қолдары

Бағдарламаның өңірлік Қаржы агенттігі Кəсіпкер
үйлестірушісі 
_______  _______________ _______________
мөр орны  мөр орны  мөр орны 
(болған жағдайда) (болған жағдайда) (болған жағдайда)

Қазақстан   Қазақстан  Қазақстан
Республикасы Республикасы Республикасы
____________ қаласы ____________ қаласы ____________ қаласы
____________көшесі ____________көшесі ____________көшесі
телефон___________  телефон___________  телефон___________
БСН ______________ БСН ______________ БСН _____________
ЖСК KZ___________ ЖСК KZ___________ 
БСК ______________ БСК ______________ 
КБЕ ______________ КБЕ ______________ 
«__________» ММ «__________» АҚ 

 Грант ұсыну туралы шартқа 1-қосымша
Нысан

Бизнес-жобаның іс-шаралар жоспары
№ р/с Іс-шараның атауы Орындау мерзімі Аяқтау нысаны

Бағдарламаның өңірлік Қаржы агенттігі Кəсіпкер
үйлестірушісі
_______  _______________ _______________
мөр орны мөр орны мөр орны 
(болған жағдайда) (болған жағдайда) (болған жағдайда)

Грант ұсыну туралы шартқа 2-қосымша
 Нысан

Грантты беру кестесі
№ р/с Грантты беру күні Гр анттың нысаналы пайдаланылуы Грант сомасы

    
     

Грант ұсыну туралы шартқа 3-қосымша
 Нысан

 _______________________

 Транш беруге арналған өтінім
 _________________қ.    20__жылғы «__» __________ 
 
Грант ұсыну туралы 20__ ж. «__»__________ №_____ шарттың (бұдан əрі – Шарт) 

5-тармағына сəйкес Шартқа 1-қосымшада көрсетілген бизнес-жобаның іс-шаралар 

жоспарына сəйкес _____________________бизнес-жобасын іске асыру үшін _______ 
(___________) теңге сомасында кезекті грант траншын беруді сұраймын. Грант 
траншының қаражаты __________________________________________ нысаналы 
бағытына сəйкес пайдаланылатын болады. 

___________ ____________________________________
 Лауазымы  Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
___________
 (қолы/мөр)

Грант ұсыну туралы шартқа 4-қосымша
Нысан

 
Бизнес-жоба іс-шараларының орындалуы туралы есептің нысаны

№ р/с Іс-шараның 
атауы

Орындау 
мерзімі

Орындаудың 
нақты мерзімі

Іс-шараның орындалуын 
растайтын құжаттар

Кестенің жалғасы
Шартқа сəйкес 

меншікті 
қаражаттың пайда-

ланылу кезеңі

Меншікті 
қаражатты 

пайдаланудың 
нақты кезеңі

Шарт бойын-
ша меншікті 

қаражаттың со-
масы, теңге

Меншікті 
қаражатты 

пайдаланудың 
нақты сомасы, 

теңге

Растайтын 
құжаттар

Бизнес-жоба грантының қаржы қаражатының пайдаланылуы туралы
есептің нысаны

№
р/с

Шарт бойынша Іс жүзінде пайда-
ланылған сома

Пайдалануды растау үшін 
ұсынылған құжаттар

Ныса-
налы 
мақ-
саты

Грант 
сомасы, 
теңге

Меншікті 
қаражат 
сомасы, 
теңге

Грант, 
теңге

Меншікті 
қаражат, 
теңге

Грант 
(құжаттың 
атауы,№, 

күні)

Меншікті 
қаражат 

(құжаттың ата-
уы, №, күні)

Кестенің жалғасы
№ Шарт бойынша 

іс – шараның 
атауы

Шарт бойын-
ша орындау 
мерзімі

Іс жүзінде 
орындалған 

күні

Пайдалануды растау үшін 
ұсынылған құжаттар

Бағдарламаның өңірлік Қаржы агенттігі Кəсіпкер
үйлестірушісі
_______  _______________ _______________
мөр орны  мөр орны  мөр орны 
(болған жағдайда) (болған жағдайда) (болған жағдайда)

Грант ұсыну туралы шартқа 5-қосымша
 Нысан

Грант ұсыну туралы 20__ жылғы «____» _________ № ___
шартқа грантты пайдалану

актісі
 
 ____________ қаласы   20_ жылғы « » ___________ 
 
_______________________ атынан ________________________негізінде əрекет 

ететін _________________ (бұдан əрі – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі) бір та-
раптан жəне ______________________________ атынан ________________________ 
негізінде əрекет ететін ________________________(бұдан əрі – қаржы агенттігі) бір 
тараптан жəне ________________ атынан ___________________негізінде əрекет 
ететін _____________________ 

(бұдан əрі – кəсіпкер) екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 
төмендегілер туралы осы актіні жасасты: 

1. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кəсіпкерге Шарттың талаптарына сəйкес 
грантты ұсынды.

2. Кəсіпкердің Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне Шарт бойынша 
міндеттемелерді орындау бөлігінде наразылықтары жоқ. 

3. Кəсіпкер нысаналы бизнес-бағдарламаны (бизнес-жобаны) Шарттың талапта-
рына сəйкес іске асырды. 

4. Қаржы агенттігінің кəсіпкерге Шарт бойынша міндеттемелерді орындау бөлігінде 
наразылықтары жоқ.

 Тараптардың қолдары
 
Бағдарламаның өңірлік Қаржы агенттігі Кəсіпкер
үйлестірушісі
_______  _______________ _______________
мөр орны мөр орны мөр орны 
(Болған жағдайда) (Болған жағдайда) (Болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
27 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16824 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 20 қараша              №180              Астана қаласы

Ауыл, орман, аңшылық және балық шаруашылығы 
статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды 
толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 99-102-нөмірлерде)

8.2. Себу кешендерімен, сондай-ақ тікелей сепкіштермен
есепті жылы себілген дəнді дақылдар алқабы 
Площадь зерновых культур, засеянная посевными                             
комплексами, а также стерневыми сеялками, в отчетном году  
8.3. Есепті жылы құрамында глифосаты бар 
гербицидтермен өңделген дəнді дақылдар алқабы
Площадь зерновых культур, обработанная глифосат-                      
содержащими гербицидами, в отчетном году

Дара кəсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары бойынша толтырылады 
Заполняется по индивидуальным предпринимателям, крестьянским или фермер-
ским хозяйствам

ДК, ШФҚ атауы³
Наименование ИП, КФХ³________________________________________________
_____________________________________________________________________

ДК, ШФҚ³ мекенжайы   Телефоны
Адрес ИП, КФХ³ ________________________
______________________________________ Телефон__________________

Пікіртерім жүргізілген немесе деректерді ұсынған 
адамның тегі, аты жəне əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)        Қолы
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) опрошеного 
или предоставившего данные _____________________      Подпись_______________

Жұртшылық шаруашылықтары бойынша 
толтырылады
Заполняется по хозяйствам населения
Шаруашылықтың мекенжайы      Телефоны
Адрес хозяйства ________________________________                  Телефон________________

Пікіртерім жүргізілген немесе деректерді ұсынған 
адамның тегі, аты жəне əкесінің аты
(бар болған жағдайда)        Қолы
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) опрошеного 
или предоставившего данные _____________________     Подпись_______________

Ескертпе:
Примечание:
³ ДК, ШФҚ – Дара кəсіпкер, шаруа немесе фермер қожалығы 
³ ИП, КФХ – Индивидуальный предприниматель, крестьянское или 
фермерское хозяйство

«Шағын шаруа немесе фермер қожалықтары мен жұртшылық 
шаруашылықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін жинау 

туралы» статистикалық нысанға (коды 142112018, индексі А-005, кезеңділігі 
жылдық) қосымша

 «Жеке ауылшаруашылық дақылдарының түсімділігі» көрсеткіші бойынша 
жол берілетін мəндердің шектері 

АШӨСЖ¹ коды Атауы Шектеу, ц/га
01.11.1 Бидай 50 дейін
01.11.2 Жүгері (маис) 60 дейін
01.11.31 Арпа 30 дейін
01.11.32 Қара бидай 25 дейін
01.11.33 Сұлы 25 дейін
01.11.41 Қонақ жүгері 50 дейін
01.11.42 Тары 25 дейін
01.11.49.100 Қарақұмық 20 дейін
01.11.49.200 Тритикале 50 дейін
01.11.49.300 Масақтылар қоспасы 50 дейін
01.11.49.900 Өзге де дəнді дақылдар 50 дейін
01.11.6 Жасыл бұршақты көкөністер 35 дейін
01.11.7 Кептірілген бұршақты көкөністер 35 дейін
01.11.81 Соя бұршақтар 20 дейін
01.11.82 Жер жаңғағы 20 дейін
01.11.84 Мақта тұқымдары 20 дейін
01.11.9 Өзге де майлы тұқымдар 20 дейін
01.12 Күріш 50 дейін
01.13.12 Қырыққабат 800 дейін
01.13.2 Қауындар жəне қарбыздар 250 дейін
01.13.31 Бұрыштар 500 дейін
01.13.32 Қиярлар 500 дейін
01.13.33 Баялдылар 500 дейін
01.13.34 Қызанақтар 500 дейін
01.13.41 Сəбіз жəне мал азықтық шалқан 700 дейін
01.13.43 Пияз 350 дейін
01.13.49.300 Асханалық қызылша 700 дейін
01.13.51 Картоп 250 дейін
01.13.71 Қант қызылшасы 300 дейін
01.13.9 Басқа топтамаларға енгізілмеген 

көкөністер
350 дейін

01.15.10 Темекі 35 дейін
01.16.11 Шитті мақта 35 дейін
01.19.10.300 Азықтық жүгері 350 дейін
01.19.10.510 Пішенге табиғи шабындықтар шөптері 40 дейін
01.21 Жүзім 100 дейін
01.24 Шекілдеуікті жəне дəнекті жемістер 250 дейін
01.25.1 Жидектер 200 дейін
01.25.3 Жаңғақтар 100 дейін

Ескертпе 
1Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) 
статистикалық анықтауышы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 20 қарашадағы

№180 бұйрығына 23-қосымша

«Шағын шаруа немесе фермер қожалықтары мен жұртшылық 
шаруашылықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін 
жинау туралы» (коды 142112018, индексі А-005, кезеңділігі жылдық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Шағын шаруа немесе фермер қожалықтары мен жұртшылық шаруашы-
лықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін жинау туралы» (коды 
142112018, индексі А-005, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік ста-
тистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Шағын шаруа немесе фер-
мер қожалықтары мен жұртшылық шаруашылықтарындағы ауыл шаруашылығы 
дақылдарының түсімін жинау туралы» (коды 142112018, индексі А-005, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан 
əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолда-
нылады:

1) ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiсi – ауыл шаруашылығы өнiмiнің тауарлы 
өндiрісімен айналысатын жеке немесе заңды тұлға;

2) бастапқы кіріске алынған салмақ – түсімді жинау кезінде тазартпай алғандағы, 
арамшөбімен жəне минералдық қоспаларымен (топырақ, топырақ түйірі, собық масағы 
жəне өзге де қоспалар), сондай-ақ артық ылғалдығымен қоса нақты салмағы;

3) егістік алқап – ауыл шаруашылығы дақылдары себілген егістік жерлер;
4) жалпы жинау - əртүрлі ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық егістігінен, 

ауыл шаруашылығы екпелерінен немесе басқа ауыл шаруашылығы жерлерінен 
өндірілген (жиналған) өнім;

5) жиналған алқап – ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімі жиналған нақты 
алқап;

6) жұртшылық шаруашылығы – халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары, ұжымдық 
бақтар мен бақшалар, саяжай учаскелері;

7) жылыжай – бұл жылыжай өсімдіктерін жəне көшеттерді жыл бойы өсіруге 
арналған, кез келген жарық өткізетін материалмен жабылған арнаулы жай;

8) көпжылдық дақылдар – жүзім, цитрустық жемістер, шекілдеуікті жəне дəнекті 
жемістер, жеміс ағаштары, бұта жəне өзге де жаңғақтар, құрамында майы бар жемістер, 
дəмдеуіштер, хош иісті жəне фармацевтикалық дақылдар, өзге де көпжылдық дақылдар;

9) маусымдық дақылдар – дəнді, бұршақ дақылдары, майлы тұқымдар, көкөніс 
жəне бақша, тамыржемісті жəне түйнекжемістілер (картоп, қант қызылшасы), темекі, 
талшықты иіру дақылдары (шитті мақта, зығыр, кендір), басқа да маусымдық дақылдар 
(азықтық дақылдар, гүлдер);

10) органикалық өсімдік шаруашылығы – жабайы өсімдіктерді жинауды қоса есеп-
тегенде, синтетикалық тыңайтқыштарды, пестицидтерді жəне өсімдіктердің өсуін 
реттеуіштерді пайдаланбай, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру;

11) себу кешені – бұл топырақты алдын ала өңдеу, тегістеу, себу, тыңайтқыш 
енгізу жəне нығыздау сияқты бірнеше агротехнологиялық операцияларды бір мезгілде 
жүргізе алатын кешен;

12) суармалы ауыл шаруашылығы жерлері – ауыл шаруашылығында пайдалануға 
жəне суаруға жарамды тұрақты немесе уақытша суару жүйесi бар жерлер;

13) тұлғалардың дара кəсiпкерлiктi жүзеге асыруы ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жердi ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру үшін пайдалануға, сондай-ақ 
осы өнiмдi қайта өңдеумен жəне өткiзумен тығыз байланысты еңбек бiрлестiгi шаруа 
немесе фермер қожалығы деп танылады; 

14) тікелей сепкіш – анкерлі немесе қашау тісті түрендермен жабдықталған сепкіш;
15) ұқсатудан кейінгі салмақ (есепке алынатын салмағы) – өнімнің тазартқаннан жəне 

кептіргеннен кейінгі алынған, яғни ылғалдылық жəне ластану дəрежесін шегергендегі 
нақты салмағы;

16) ылғал ресурсын үнемдеу технологиясы – бұл технологияның мақсаты топыраққа 
барынша аз əсер ету, топырақтың су режимін жақсарту жəне егін жинау кезінде сабанды 
шашу арқылы топырақ бетінде өсімдік қалдығын барынша сақтау;

3. Байқауға іріктемеге түскен дара кəсіпкерлер, шағын шаруа немесе фермер 
қожалықтары жəне жұртшылық шаруашылықтары қатысады.

Статистикалық нысанды интервьюер дара кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның, 
шаруа немесе фермер қожалықтарының немесе жұртшылық шаруашылықтары 
басшыларының айтуымен толтырады. Шаруашылық иелері қалаған жағдайда 
статистикалық нысанды өздері толтырады. 

Шаруа немесе фермер қожалығы:
1) кəсiпкерлiк қызмет ортақ бiрлескен меншiк базасына негiзделген отбасылық 

кəсiпкерлiк нысанында жүзеге асырылатын шаруа қожалығы;
2) өзiндiк кəсiпкерлiктi жүзеге асыруға негiзделген фермер қожалығы;
3) бiрлескен қызмет туралы шарт негiзiнде ортақ үлестiк меншiк базасында жай 

серiктестiк нысанында ұйымдастырылған фермер қожалығы нысандарында болуы 
мүмкiн.

4. Егер ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру бірнеше аудандардың жəне (немесе) 
облыстардың аумақтарында жүзеге асырылса, шаруа немесе фермер қожалықтары 
статистикалық нысанды жеке бланкілерде əрбір аумақ бойынша ақпаратты көрсете 
отырып ұсынады, демек деректер ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру бойынша 
қызметті жүзеге асыру орны бойынша көрсетіледі.

5. Статистикалық нысанда егістік алқабының көлемі, нақты жиналған алқап, түсімді 
нақты жинау жəне Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін 
қызметтердің) статистикалық анықтамалығының кодтарына сəйкес нысанда көзделген 
суармалы жерлер жəне жекелеген дақылдар бойынша деректерді бөліп көрсетумен 
жаздық дақылдардың солған алқаптары туралы нақтыланған деректер көрсетіледі. 
Бұл ретте, жұртшылық шаруашылықтарындағы суармалы жерлер жəне экологиялық 
таза өнім жинау бойынша мəліметтер статистикалық нысанда бөліп көрсетілмейді.

6. 1-бөлімде тіркелген жеріне қарамастан, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру 
саласындағы қызметті нақты жүзеге асырудың аумағы (облыс, қала, аудан, елді ме-
кен) көрсетіледі.

7. 2-бөлімнің 3-бағанында нақтыланған егістік алқаптары туралы деректер ағымдағы 
жылдың түсіміне кеш егілетін дақылдардың шаруашылықтағы нақты егілген алқабын 
(мысалы, жазда отырғызылған картоп), күздік дақылдар егісінің толық солған нақты 
мөлшерін, сондай-ақ егістің шаруашылықта пайдалануын (дəнге, пішенге жəне тағы 
сол сияқты) ескере отырып көрсетіледі. Бұл ретте, солған (есептен шығарылған) егіс 
алқабы актілермен расталады.

Оның құрамына қысқы солғандарын есептен шығарғандағы өткен жылғы егілген 
күздіктер, дербес алаңға, соның ішінде солған күздіктердің орнына қайта себілгендерді 
қоса, ағымдағы жылы егілген жаздық дақылдар жəне осы жылы егілген көпжылдық 
шөптер (бүркемесіз), өткен жылдары егілген көпжылдық шөптердің биыл жиналатын 
ауданы (көктемге сақталған шабындық ауданы) кіреді.

Егер көк азыққа немесе сүрлемге пайдаланылған күздік дақылдар алқабына 
ағымдағы жылы көктемгі себу аяқталғанға дейін жаздық дақылдар егілсе, осы жаздық 
дақылдар егісі тиісті жаздық дақылдар негізгі егіс ретінде көрсетіліп, жалпы егіс көлеміне 
енгізіледі. Көк азыққа немесе сүрлемге пайдаланылған күздік дақылдар егісі аралық егіс 
болып саналады жəне жалпы егіс алқабына енгізілмейді, жəне жалпы егіс алқабына 
қайталама (аңыздық), қатараралық (тығыз отырғызылған) егістер де енгізілмейді.

Жаз кезеңінде солған дəнді жəне дəнді бұршақ дақылдар (олар жайылымға, пішенге, 
көк азық пен сүрлемге пайдаланылған жағдайдың өзінде) дəнді дақылдар қатарынан 
шығарылмайды, демек мал азықтық дақылдар тобына ауыстырылмайды да, бастапқы 
белгіленуі бойынша көрсетіледі.

Егер жазғы кезеңде солған дақылдар орнына басқа дақылдар қайтадан себілсе, 
қайтадан себілген дақылдың егіс алқабы жəне осы дақылдан жиналған өнім көрсетіледі.

Егер пішенге, көк азыққа немесе сүрлемге арналған дəнді дақылдар егісі іс жүзінде 
дəнге жиналса, олар дəнді дақылдар тобында тиісті дақылдар бойынша көрсетіледі.

Егер көктемде дəнге арналған егістіктің (солғандарының ішінен) жекелеген 
учаскелері іс жүзінде (ерекшелік ретінде) пішенге, көк пішенге, сүрлемге орылып, тағы 
сол сияқты пайдаланылса, онда статистикалық нысанда дəнді егістің азықты дақылға 
ауыстырылу себептерін түсіндіре отырып, оны құжаттық растаумен, біржылдық шөп 
немесе сүрлемдік егіс тобында көрсетіледі. Ерекшелікке тек дəнге арналған күріш, 
тары, қарақұмық сияқты кейбір дақылдар егістері жатады.

2-бөлімнің 5-бағанында есепті жылы жинау жұмыстары жүргізілген нақты жиналған 
алқап: дəнді дақылдар, майлы дақылдар тұқымдары жəне шөп бойынша – өнімі 
бастырылған алқап (комбайнмен жиналғанын қоса), қалған дақылдар бойынша – есепті 
мерзімге нақты жиналған барлық алқап, оның ішінде өнімі жиналған, бірақ толығымен 
есепке алынбаған жəне кіріске алынбаған алқап қоса көрсетіледі.

Егер əрбір ауыл шаруашылығы дақылы бойынша жиналған алқап егіс алқабынан 
кем болған жағдайда (егістіктің жазда солуы немесе ауыстыру нəтижесінде), 
шаруашылықтар солған егістікті есептен шығарудың растауын ұсынады жəне осындай 
ауыстыру себебінің дұрыстығын түсіндіреді.

Қайтадан егілген (аңыздық), қатараралық (тығыз отырғызылған) дақылдардың 
алқаптары тиісті дақылдардың негізгі егістігіне қосылады жəне жиналған жалпы 
алқапта көрсетіледі.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау негізінен 1 қарашаға қарай аяқталады жəне 
осы кезде егістің нақты пайдалануы белгілі болғандықтан, олардың нақты пайдаланы-
луы бойынша əрбір дақыл түсімінің орылған жəне жиналған алқабының көлемі туралы 
деректердің дұрыстығы мұқият тексеріледі.

Дəнді дақылдар, күнбағыс, қант қызылшасы, сондай-ақ мақта өнімін (шитті мақта) 
жəне темекіні жалпы жинау – өңдеуден кейінгі салмағында (есепті салмақта), басқа 
дақылдар бойынша бастапқы кіріске алынған (бункерлі) салмағында белгіленеді.

2-бөлімнің 7, 9-бағандарында дəнді жəне бұршақты дақылдар бойынша комбайнмен 
орғанда, дəн бастырғышпен бастырғанда жəне қолмен жинағанда алынған астықтың 
барлық мөлшері көрсетіледі. Жерге түскен өнімдердің жиналғаны да ескеріледі.

Толық піскен жүгері собықтарын құрғақ дəнге есептеу былайша жүзеге асырылады: 
жүгері собықтарының нақты салмағы 0,7 коэффициентіне – собықтағы жүгері дəнінің 
орташа шығымына көбейтіледі.

Темекі бойынша есепті жылғы түсімнің барлық кіріске алынған өнімдері – 
сатылғанымен қатар шаруашылықта қалдырылғаны немесе жұмсалғаны (есепке 
алынған салмағына қайта есептегенде) ескеріледі. Темекінің барлық сынықтары 
(негізгісімен қатар қосымшасы да) ескерілуі тиіс.

Майлы тұқымдар жəне май құрамды жемістер бойынша күнбағыстың, рапстың, 
мақсарының, қышаның, сояның, күнжіттің жəне басқа да майлы дақылдардың жиналған 
алқабы жəне жалпы жиналған тұқымы мен жемісі көрсетіледі.

Картоп бойынша көктемде жəне жазда отырғызылған картоптың жиналған алқабы 
мен жалпы жиналған өнімі көрсетіледі.

Азық-түліктік бақшалар бойынша қарбыз бен қауынның жиналған алқабы мен жал-
пы жиналған өнімі көрсетіледі.

Көкөністер бойынша ашық топырақта, сонымен қоса үлдір астында өсірілген 
көкөністің жиналған алқабы мен жалпы жиналған өнімі көрсетіледі.

Мал азықтық дақылдар бойынша мал азығына арналған қант қызылшасының, 
тамыржемістілердің, бақшалықтардың, балауса азықтық жүгерінің жиналған алқаптары, 
сондай-ақ шөпке, көк азыққа, тұқымға жəне жайылымға арналған себілмелі біржылдық 
жəне көпжылдық шөптердің шабылу алқаптары көрсетіледі. Шөптер екі жəне одан да 
көп шабылған жағдайда сауалнамада тек қана бірінші шабылған алқап көрсетіледі. 

Мал азықтық жүгері бойынша мал азығына жəне көк азыққа арналған сүттеніп-
балауызданғанға дейін, сүттеніп-балауызданып жəне балауызданып піскен жүгерінің 
жиналған алқабы көрсетіледі.

Біржылдық шөптер жəне көпжылдық шөптер бойынша біржылдық шөптердің (ба-
лауса азықтық күздіктерсіз), өткен жылы күзде егілген алқаптарын қоса көп жылдық 
шөптердің шабылу алқабы көрсетіледі.

Табиғи шабындықтар мен жайылымдар бойынша шөпке жəне балауса азыққа 
арналған табиғи шабындықтар мен жайылымдардың шабылу алқабы көрсетіледі. 

Пішен бойынша өз учаскелерінің барлық шабыстарынан жиналған пішен, 
сондай-ақ ауыл шаруашылық құрылымдарының қоймаларына өткізілгенінен басқа, 
ауылшаруашылық кəсіпорындарының жəне басқа да жер пайдаланушылардың жерінде 
жиналған пішен көрсетіледі.

Ашық топырақтан жаңадан кесіп алынған гүлдер мың данада көрсетіледі. 
2-бөлімнің 7, 9-бағандарында барлық дақылдар бойынша оны жинағаны үшін заттай 

төлем түрінде берілген өнім де көрсетіледі.
Егер ауылшаруашылық тауарын өндіруші түсімді тікелей егістік алқабынан немесе 

токтағы бастапқы өңдеуден кейін элеваторға апаратын болса, 2-бөлімнің 9-бағанында 
астықтың элеваторда анықталған салмағы көрсетіледі.

Шаруашылықта статистикалық нысанды толтыру кезінде ауыл шаруашылығы 
дақылдары тұтастай орылып бітпеген жағдайда, жиналуға тиісті орылмай қалған 
алқапты ауыл шаруашылығы дақылдарынан жиналатын болжамды түсімді бастапқы 
кіріске алынған салмақта жəне ұқсатудан кейінгі салмақта, қалыптасқан орташа 
түсімділікке қарай анықталады. Бұл ретте ағымдағы жылғы өнім жинау жағдайы 
ескеріледі жəне 1 қарашадан кейін жағдайлары осыған ұқсас жылдардағы нақты 
алынған өнім мөлшері туралы деректер пайдаланылады.

Бастапқы өңдеу статистикалық нысанды ұсыну мерзімінен кейін аяқталған жағдайда 
өңдеуден кейінгі салмақтағы жалпы түсім туралы деректер өңдеуден өткен легі туралы 
бар деректердің негізінде есептеледі.

8. 3-бөлімнің 1-бағанында барлық жастағы оқшауланған бақтардың, жидектіктердің 
жəне жүзімдіктердің алқабы, ал 3-бөлімнің 3-бағанында – оның ішінде, ағымдағы жылы 
осы екпелерден түсім алынғанына немесе алынбағанына қарамастан, жеміс беретін 
жастағыларының алқабы көрсетіледі.

Жеміс-жидек жəне жүзім екпелерінің жалпы жəне жеміс беретін алқабы, оның ішінде 
есептен шығарылған (есептен шығарылған уақытына қарамастан), бірақ томарлары 
қопарылмаған алқап ескеріледі, осы бағандарға бақтардың оқшауланған учаскелерінің 
сиреген (сиреу дəрежесіне қарамастан) табиғи алқабы да енгізіледі. Осы 3-бөлімнің 
3-бағанына есепті жылы өнім алынған, бірақ есепті құрастыру кезеңіне дейін томар-
лары қопарылған алқаптар енгізіледі.

Бақтарда жеміс ағаштарының аралығында (қатар аралықтарында) отырғызылған 
жидекті екпе ағаштары (құлпынай, қарақат, қарлыған, тағы сол сияқты) болса, 3-бөлімнің 
1 жəне 3-бағандарында жидекті екпелердің ауданы оқшауланған алқаптардан жəне 
жемісті екпелердің қатар аралықтарындағы алқаптарынан қалыптастырылады.

9. 4-бөлімнің 4.2-ішкі бөлімінде ағымдағы жылғы өнімге пайдаланылатын бірінші 
айналымнан қорғалған топырақ алқабы жəне қорғалған топырақ құрылысының барлық 
түрлерінен жиналған барлық өнім көрсетіледі. Екінші жəне кейінгі айналымдарға пай-
даланылатын алқап көрсетілмейді.

Гүл өсіру жəне гүл көшеттері мың данада көрсетіледі. 
Саңырауқұлақ (мицелия) бойынша саңырауқұлақ өнімдерін өсіруге пайдаланыла-

тын алқап ескеріледі жəне жалпы жиналған өнім көрсетіледі.
10. 5-бөлімде топыраққа қойылатын фитосанитариялық нормалар талаптарына 

сəйкес келетін жер учаскелерінде өндірілген органикалық өнім көрсетіледі. Органикалық 
өсімдік шаруашылығы минералды азотты тыңайтқыштарды, өсуді синтетикалық 
реттегіштерді, синтетикалық бояуларды, полихлорид негізіндегі материалдарды, 
синтетикалық гербицидтерді, фунгицидтерді, инсектицидтерді жəне пестицидтерді 
қолданбай жүзеге асырылады. Органикалық өнім өндіру үшін органикалық өндірілген 
тұқымдар мен көшет материалдары пайдаланылады.

Осы бөлімді шаруа немесе фермер қожалықтары толтырады, бұл ретте ақпарат 
2, 3, 4-бөлімдерде көрсетілген дақылдар бойынша тиісті деректерден аспауы қажет 
екендігі ескеріледі.

11. 6-бөлімде тыңайтқыштардың себілген уақытына қарамастан, ашық та 
жəне жабық та жерің ауылшаруашылық дақылдары егісіне, сондай-ақ көпжылдық 
екпе ағаштарға (бақ, жидектік, жүзімдік, тұт ағаштары), табиғи шабындықтар мен 
жайылымдарға ағымдағы жылдың түсіміне енгізілген минералдық жəне органикалық 
тыңайтқыштар мөлшері көрсетіледі. Алдағы жылдың түсіміне ағымдағы жылы енгізілген 
тыңайтқыштар мөлшері есепке енгізілмейді.

Есепте минералдық тыңайтқыштар мөлшері құрамындағы қоректік заттардың 100 
пайызына қайта есептеліп, сонымен қатар физикалық салмақта көрсетіледі.

Қоректік заттар мөлшерінің пайызы туралы деректер тыңайтқыштарды жеткізу-
шілерінің құжаттарынан алынады.

Респонденттердің енгізілген тыңайтқыштар мөлшерін қоректік заттардың 100 
пайызына қайта есептеуін есептеу үшін тыңайтқыштардың əр түрі бойынша ата-
уы, физикалық салмақтағы көлемі, қоректік заттардың 100 пайызы есептелген 
тыңайтқыштар мөлшері жазылынып алынады, ол физикалық салмақтың қоректік 
заттардың пайызына көбейтілумен жəне 100 бөлу жолымен есептеледі. Мысалы, 
аммо ний сульфатында 21% азот бар, бұл тыңайтқыштың 200 тоннасы енгізілді; қоректік 
заттардың 100 пайызынақайта есептелгенде ол: 200*21/100=42 тоннаны құрайды.

Тыңайтқыштарды физикалық салмағында екі ұдай есептеуге жол бермеу үшін, күрделі 
тыңайтқыштар бойынша (мысалы, нитроаммофоска) қоректік заттарға қайта есеп-
теу кезінде тыңайтқыштар мөлшері тек фосфор тыңайтқыштары бойынша жазылады. 

Есепте əр тыңайтқыш тиісті тобы: азотты, фосфорлы, калийлі, микротыңайтқыш 
бойынша жазылады. Ағымдағы жылдың түсіміне негізгі тыңайтқышта, сондай-ақ үстеме 
қорек ретінде де енгізілетін минералдық тыңайтқыштардың мөлшері көрсетіледі.

12. 7-бөлімнің 7.1 жəне 7.2-ішкі бөлімдерінде минералдық жəне органикалық 
тыңайтқыштармен нақты тыңайтылған алқап көрсетіледі.

Нақты тыңайтылған алқап жалпы егіс алқабынан (қорғалған топырақта өсірілген 
ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша – жылыжайдың пайдаланылатын алқабы) 
ағымдағы жылдың өніміне мүлде тыңайтқыш енгізілмеген учаскені шегеру арқылы 
анықталады.

Тыңайтылған алқап жалпы жиынтығы бойынша да, сондай-ақ əрбір дақылдар бой-
ынша да жалпы егіс алқабынан (қорғалған топырақта өсірілген ауыл шаруашылығы 
дақылдары бойынша – жылыжайдың пайдаланылатын алқабынан) аспайды.

13. 8-бөлімнің 8.1-ішкі бөлімінде есепті жылы сабанды ұсақтағышпен жабдықталған 
комбайндармен тікелей егін жинау кезінде сабанды ұсақтау жəне шашу арқылы дəнді 
дақылдардың жиналған алқаптары туралы деректер көрсетіледі.

8-бөлімнің 8.2-ішкі бөлімінде есепті жылы себу кешендерімен, сондай-ақ анкерлі 
жəне қашау тісті түрендермен жабдықталған тікелей сепкіштермен себілген дəнді 
дақылдардың алқабы туралы деректер көрсетіледі.

Тікелей сепкіштер ылғал ресурсын үнемдеу технологиясын қолдану кезінде дəнді 
дақылдарды тікелей себуге мүмкіндік береді. 

8-бөлімнің 8.3-ішкі бөлімінде есепті жылы арам шөпке қарсы жаппай əсер ететін 
құрамында глифосаты бар гербицидтермен өңделген дəнді дақылдардың егістік алқабы 
туралы деректер енгізіледі.

8-бөлімді толтыру кезінде осы бөлім бойынша ақпараттың 2-бөлімде көрсетілген 
дəнді дақылдар бойынша тиісті деректерден аспайтындығы ескеріледі. 

14. Деректер бір ондық белгімен көрсетіледі.
15. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық 

түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ин-
тернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде 
жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

16. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Маусымдық дақылдардың түсімін жинау туралы»:
1-баған ≤ 3-баған, əрбір жол үшін;
1-баған ≥ 2-баған, əрбір жол үшін;
2-баған ≤ 4-баған, əрбір жол үшін;
3-баған ≥ 5-баған, əрбір жол үшін;
3-баған ≥ 4-баған, əрбір жол үшін;
4-баған ≥ 6-баған, əрбір жол үшін;
5-баған ≥ 6-баған, əрбір жол үшін;
7-баған ≥ 8-баған, əрбір жол үшін;
7-баған ≥ 9-баған, əрбір жол үшін;
8-баған ≥ 10-баған, əрбір жол үшін;
9-баған ≥ 10-баған, əрбір жол үшін;
егер 7-баған ≠ 0, 5-бағанда ≠ 0, əрбір жол үшін;
егер 8-баған ≠ 0, 6-бағанда ≠ 0, əрбір жол үшін;
2) 3-бөлім. «Көпжылдық дақылдардың өнімін жинау туралы»:
1-баған ≥ 3-баған, əрбір жол үшін;
1-баған ≥ 2-баған, əрбір жол үшін;
2-баған ≥ 4-баған, əрбір жол үшін;
3-баған ≥ 4-баған, əрбір жол үшін;
5-баған ≥ 7-баған, əрбір жол үшін;
5-баған ≥ 6-баған, əрбір жол үшін;
6-баған ≥ 8-баған, əрбір жол үшін;
7-баған ≥ 8-баған, əрбір жол үшін;
егер 5-баған ≠ 0, 1-бағанда ≠ 0, əрбір жол үшін;
егер 6-баған ≠ 0, 2-бағанда ≠ 0, əрбір жол үшін;
егер 7-баған ≠ 0, 3-бағанда ≠ 0, əрбір жол үшін;
егер 8-баған ≠ 0, 4-бағанда ≠ 0, əрбір жол үшін;
3) 4.2-ішкі бөлім. «Қорғалған топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының 

түсімін жинау туралы»:
егер 2-баған ≠ 0, 1-бағанда ≠ 0, əрбір жол үшін (жол берілетін бақылау);
4) 4.3-ішкі бөлім. «Қорғалған топырақтың гүлдерін жинау туралы»:
егер 2-баған ≠ 0, 1-бағанда ≠ 0, əрбір жол үшін (жол берілетін бақылау);
5) 6-бөлім. «Тыңайтқыштарды енгізу мен пайдалану туралы»:
1-баған ≥ 2-баған, əр жол үшін;
3-баған ≥ 4-баған, əр жол үшін;
5-баған ≥ 6-баған, əр жол үшін;
7-баған ≥ 8-баған, əр жол үшін;
9-баған ≥ 10-баған, əр жол үшін;
11-баған ≥ 12-баған, əр жол үшін;
13-баған ≥ 14-баған, əр жол үшін;
15-баған ≥ 16-баған, əр жол үшін;
17-баған ≥ 18-баған, əр жол үшін.
6) 7.1-ішкі бөлім. «Ашық топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының 

тыңайтылған алқабы туралы»:
1-баған ≥ 2-баған, əрбір жол үшін;
3-баған ≥ 4-баған, əрбір жол үшін;
7) Бөлімдер арасындағы бақылау:
4-бөлім 4.2-ішкі бөлімінің 1-бағаны жолдарының Σ ≤ 4-бөлім 4.1-ішкі бөлімінің 

1-бағанына;
4-бөлім 4.3-ішкі бөлімінің 1-бағаны жолдарының Σ ≤ 4-бөлім 4.1-ішкі бөлімінің 

1-бағанына.
17. Қосымша бақылау (келтірілген бақылау тіркеуден жəне респонденттердің 

ұқыпсыздығынан пайда болатын, тіркеу кезіндегі кездейсоқ қателердің пайда болу 
ықтималдығын азайту мақсатында көзделген): 2 жəне 3-бөлімдерді толтыру кезінде 
жекелеген ауылшаруашылық дақылдарының түсімділігі осы нысанға «Жеке ауылшаруа-
шылық дақылдарының түсімділігі» көрсеткіші бойынша жол берілетін мəндердің 
шектері» қосымшасында келтірілген шектерден шықпауы ескеріледі.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 20 қарашадағы
        № 180 бұйрығына 24-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 24 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 20 ноября 2017 года № 180

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 141112181
Код статистической формы 141112181

      Аңшылық жəне аулау бойынша, осы салалардағы қызмет
2-аңшылық            көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы қызмет туралы
2-охота                               О деятельности по охоте и отлову, 
                                         включая предоставление услуг в этих областях

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің «Аңшылық жəне аулау бойын-
ша, осы салалардағы қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы қызмет туралы» 
01.7 – коды бойынша қызметтің негізгі немесе қосалқы түрлері болып табыла-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, дара кəсіпкерлер жəне бекітілген тəртіппен тіркелген жəне жану-
арлар дүниесін пайдалануға рұқсат алған жеке тұлғалар ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразде-
ления с основным или вторичным видами деятельности, индивидуальные предприни-
матели по коду Общего классификатора видов экономической деятельности 01.7 – «О 
деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях» и 
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и получившие раз-
решение на пользование животным миром

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 23 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 23 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН       

1. Аңшылық, өсіру бойынша нақты қызметті жүзеге асырған жəне осы салаларда 
қызмет көрсеткен аумақты (облыс, қала, аудан) көрсетіңіз
Укажите территорию (область, город, район), фактического осуществления деятель-
ности по охоте, разведению и предоставлению услуг в этих областях 

1.1 Аумақ коды Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес (бұдан əрі 
– ƏАОЖ) (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсырғанда статистика 
органының қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно – территориальных объ-
ектов (далее – КАТО) (заполняется работником органа статистики при сдачи статис-
тической формы на бумажном носителе)

2. Аң аулау мен өсіру өнімдерінің көлемі туралы мəліметтерді көрсетіңіз, мың 
теңгемен
Укажите сведения об объемах продукции охоты и разведения, в тысячах тенге 

Көрсеткіштің 
атауы

Наименование 
показателя

АШӨСЖ1 

бойынша 
коды
Код по 
СКПСХ1

Аң аулау өнімдерінің 
көлемі

Объем продукции охоты

Өсіру өнімдерінің 
көлемі

Объем продукции раз-
ведения
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А Б 1 2 3 4
Тұяқтылар 
Копытные

01.70.10.400

Терісі бағалы 
аңдар 
Звери пушные 

01.70.10.100

Жабайы құс 
Дичь

01.70.10.200

3. Аңшылық, тұяқтыларды, бағалы аңдарды, жабайы құстарды жəне теңіз сүт 
қоректілерін аулау саласындағы қызметтердің көлемін көрсетіңіз (АШӨСЖ бой-
ынша 01.70.10.700 тобы), мың теңгемен
Укажите объем услуг в области охоты, ловли копытных, зверей пушных, дичи и мле-
копитающих морских (группа 01.70.10.700 по СКПСХ), в тысячах тенге

АШӨСЖ1 сəйкес 
қызметтің атауы

Наименование услуги 
в соответствии с СКПСХ

АШӨСЖ1 
бойынша 
коды
Код по 
СКПСХ1

Қызметтер көлемі
Объем услуг

қолданыстағы 
бағамен

 в действующих 
ценах

өткен жылғы орташа 
жылдық бағамен

в среднегодовых ценах 
предыдущего года

А Б 1 2

Ескертпе:
Примечание:
1АШӨСЖ мұнда жəне бұдан əрі – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында «Жіктеуіштер» 
бөлімінде орналасқан «Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің 
(қызметтердің) статистикалық анықтамалығына» сəйкес толтырылады 
1СКПСХ здесь и далее – заполняется согласно «Статистическому справочнику про-
дукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства», размещенному на интернет-
ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан в разделе «Классификаторы» 

4. Бекітілген аңшылық алқаптарының алаңы туралы мəліметтерді көрсетіңіз, 
мың гектармен
 Укажите сведения о площади закрепленных охотничьих угодий, в тысячах гектарах



28 5 МАУСЫМ 2018 ЖЫЛRESMI

Жол 
коды
Код 

строки

Атауы
Наименование

Есепті 
кезеңде

За отчетный 
период

А Б 1
1 Аңшылық шаруашылықтарына бекітілген аңшылық 

алқаптардың алаңы
Площадь закрепленных охотничьих угодий за охотничьи-
ми хозяйствами

2 Шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастырумен 
қамтылған, бекітілген аңшылық алқаптарының алаңы
Площадь закрепленных охотничьих угодий, охваченных 
внутрихозяйственным охотоустройством 

3 Жабайы аңдардың санын есепке алу жүргізілген 
бекітілген аңшылық алқаптарының алаңы
Площадь закрепленных охотничьих угодий, на которых 
проведен учет численности диких животных 

5. Жабайы аңдар мен құстарды қолдан өсіру туралы мəліметтерді көрсетіңіз, 
бірлікпен 
 Укажите сведения об искусственном разведении диких зверей и дичи, в единицах
Жол 
коды
Код 

строки

Атауы
Наименование

Саны
Коли-
чество

А Б 1
1 Тұяқтылар мен терісі бағалы аңдарды өсіру питомниктерінің 

нақты бары
Наличие питомников по разведению копытных и пушных зверей 

2 Жабайы құсты қолдан өсіру фермаларының нақты бары
Наличие ферм по искусственному разведению дичи

6. Қызметтің басқа да түрлері
Другие виды деятельности

ЭҚЖЖ2 сəйкес 
қызмет түрлерінің 

атауы
Наименование вида 
деятельности в соот-
ветствии с ОКЭД2

ЭҚЖЖ2 
бойынша 
коды
Код по 
ОКЭД2

Қызметтің басқа да түрлері бойынша өнді-
рілген өнімдердің (тауарлардың, көрсе-

тілетін қызметтердің) көлемі, мың теңгемен
Объем произведенной продукции (товаров, 
услуг) по другим видам деятельности, в тыся-

чах тенге
А Б 1

Ескертпе:
Примечание:
2ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында «Жіктелімдер» бөлімінде орналасқан 
«Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына» сəйкес толтырылады
2ОКЭД – заполняется согласно «Номенклатуре видов экономической деятельности», 
размещенной на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан в разделе «Классификаторы»

Атауы    Мекенжайы
Наименование__________________  Адрес ____________________________
  __________________            ____________________________
 
Телефоны 
Телефон _________________________________________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз3

Согласны на распространение первичных статистических данных3       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз3

Не согласны на распространение первичных статистических данных3  

Орындаушы
Исполнитель ______________________________________________  __________
               тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
                          фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________________________
                                    тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________
_______________________________ ______________________________________

тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
3Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
3Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 20 қарашадағы

№180 бұйрығына 25-қосымша

«Аңшылық жəне аулау бойынша, осы салалардағы қызмет көрсетуді қоса 
алғандағы қызмет туралы» (коды 141112181, индексі 2-аңшылық, кезеңділігі 

жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Аңшылық жəне аулау бойынша, осы салалардағы қызмет көрсетуді қоса 
алғандағы қызмет туралы» (коды 141112181, индексі 2-аңшылық, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне «Аңшылық жəне аулау бойынша, осы салалардағы қызмет көрсетуді қоса 
алғандағы қызмет туралы» (коды 141112181, индексі 2-аңшылық, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) аңшылық шаруашылығы – аңшылық алқаптарда жануарлар дүниесi объектiлерiн 
орнықты пайдалану, жануарлар дүниесiнiң мекендеу ортасын сақтау, оларды қорғау 
жəне өсiмiн молайту жөнiндегi шаруашылық қызметтiң түрi;

2) қызметтің басқа да түрлері – ауыл, орман, аңшылық жəне балық шаруашылығында 
қызметтер көрсетуден басқа, респондент жүзеге асырған қызметтердің түрлері;

3) қызметтің негізгі түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын кез келген 
қызметтің басқа түрлерінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

3. Егер аңшылық саласындағы қызмет жəне көрсетілетін қызметті ұсыну бірнеше 
аудан немесе облыс аумағында жүзеге асырылған болса, статистикалық нысанды 
аңшылық, аулау саласындағы қызметтің жəне көрсетілетін қызметті ұсыну қызметінің 
нақты жүзеге асырылатын орны бойынша сипаттайтын, əр аумақ бойынша ақпаратты 
бөліп көрсете отырып жеке бланкілерде ұсынады. 

Заңды тұлға құрылымдық бөлімшеге статистикалық нысанды тапсыру бойын-
ша заңды тұлғаның өкілеттіктерін берген кезде, осы статистикалық нысанды өзінің 
орналасқан жері бойынша аумақтық статистика органдарына тапсырады.

4. 1-бөлімде аңшылық, өсіру бойынша нақты қызметті жүзеге асырған жəне осы 
салаларда қызмет көрсеткен орны (облыс, қала, аудан) көрсетіледі. 

5. 2-бөлімнің 1 жəне 3-бағандарында есепті жылдың бағаларында аңшылық жəне жа-
байы жануарларды жəне жабайы құсты өсіру өнімдерінің құны, 2 жəне 4-бағандарында 
– өткен жылғы орташа жылдық бағаларда тиісті өнімнің құны көрсетіледі. Өткен 
жылғы орташа жылдық бағалар ретінде өткен жылы респонденттің шаруашылығында 
қалыптасқан аңшылықтың немесе өсірудің бағасы пайдаланылады. Егер респондент 
өткен жылы аңшылықты жəне жабайы жануарлардың жəне құстың тиісті түрлерін өсіруді 
жүзеге асырмаған жағдайда, 2-баған 1-бағанға, 4-баған 3-бағанға тең қолданылады. 
Аңшылық өніміне аңшылық объектілерінің аулаудан алынған барлық өнімі (ауланған 
немесе атылған жабайы жануарлар, олардың еті, бағалы терілері жəне өзге де аңшылық 
өнімі) жатады. Өсіру өнімінің көлеміне аңшылық шаруашылықтарында жабайы жануар-
ларды өсіру нəтижесінде алынған өнім, аңшылық шаруашылығын жəне биотехникалық 
іс-шараларды жүргізу бойынша шығындар жатқызылады.

6. 3-бөлімнің 1-бағанында есепті жылғы қолданыстағы бағамен тұяқтыларды, 
терісі бағалы аңдарды, жабайы құстарды жəне теңіз сүт қоректілерін аулау жəне 
өсіру саласындағы көрсетілген қызметтердің көлемі, 2-бағанында – өткен жылғы 
орташа жылдық бағаларда көрсетіледі. Өткен жылғы орташа жылдық баға ретінде 
өткен жылы респондент ұқсас қызметтерді көрсеткен бағалар пайдаланылады. Егер 
респондент өткен жылы ұқсас қызметтерді көрсетпеген жағдайда, 2-баған 1-бағанға 
тең қолданылады.

7. 5-бөлімде жабайы аңдар мен құстарды өсіру туралы мəліметтер көрсетіледі.
8. 6-бөлімде кəсіпорынның есепті жылы жүзеге асырған немесе көрсеткен қызметтің 

басқа да түрлері бойынша өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) өндіру көлемі 
көрсетіледі.

9. Деректер өндірілген өнім (тауар, көрсетілетін қызмет) көлемі көрсетілетін 
бухгалтерлік есеп құжаттары негізінде толтырылады.

10. Респондент есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, есепті кезең мерзімінің 
аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау 
себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, 
қызметінің болмауы туралы хабарламаны (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі 
төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің 
алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынады.

11. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық 
түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ин-
тернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде 
жинау» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 

12. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Аңшылық жəне өсіру өнімдерінің көлемі туралы мəліметтер»:
егер 1-баған > 0, онда 2-баған > 0, əрбір жолдар үшін;
егер 3-баған > 0, онда 4-баған > 0, əрбір жолдар үшін;
2) 3-бөлім. «Аңшылық, аулау жəне тұяқтыларды, терісі бағалы аңдарды, жабайы 

құстарды жəне теңіз сүт қоректілерін өсіру саласында көрсетілетін қызметтердің 
көлемі»:

егер 1-баған > 0, онда 2-баған > 0, əрбір жолдар үшін;
3) 4-бөлім. «Аңшылыққа пайдаланатын жерлердің алаңы туралы мəліметтер»:
1-жол ≥ 2-жолдан;
1-жол ≥ 3-жолдан.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 20 қарашадағы
        № 180 бұйрығына 26-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 26 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 20 ноября 2017 года № 180

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 141112201
Код статистической формы 141112201

24-сх           Мал шаруашылығының жағдайы туралы есеп
   Отчет о состоянии животноводства

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01.4 – «Мал шаруашылығы» 
жəне 01.5 – «Аралас ауыл шаруашылығы» коды бойынша қызметтің негізгі немесе 
қосалқы түрлері болып табылатын барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олар-
дың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, 100 адамнан артық жұмыс-
шысы бар дара кəсіпкерлер жəне шаруа немесе фермер қожалықтары ұсынады

Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства 
с численностью работников свыше 100 человек с основным или вторичным видами 
деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 
01.4 – «Животноводство» и 01.5 – «Смешанное сельское хозяйство»

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 20 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН       
1. Мал мен құсты өсіру жəне мал шаруа-
шылығы өнімін өндіру бойынша қызметті 
нақты жүзеге асыратын аумақты (облыс, 
қала, аудан) көрсетіңіз
Укажите территорию (область, город, район) 
фактического осуществления деятельности 
по выращиванию скота и птицы и производ-
ству продукции животноводства 
 
1.1 Аумақ коды Əкімшілік-аумақтық объек-
тілер жіктеуішіне (бұдан əрi – ƏАОЖ) сəйкес 
(статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште 
тапсыру кезінде статистика органның 
қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных объек-
тов (далее – КАТО) (заполняется работником 
органа статистики при сдаче статистической 
формы на бумажном носителе)

  

    

2. Мал мен құс бастарының қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, бас
 Укажите информацию о движении поголовья скота и птицы, голов
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1 Кезең басын дағы 
саны
Численность на на-
чало периода

х х

2 тірідей масса сын-
дағы сал мағы, 
центнер
вес в живой массе, 
центнеров

х х

3 Алынған төл
Получено приплода

х х

4 Өз өңірі шегінде 
сатып алынғаны
Приобретено в 
пределах своего 
региона

х х

5 ауыл шаруашы-
лығы кəсіпор-
нынан  у сель-
скохозяйственных 
предприятий

х х

6 дара кəсіпкер-
лерден жəне 
ша руа неме-
се фермер 
қожалықтарынан
у индивидуальных 
предпринимателей 
и крестьянских или 
фермерских хо-
зяйств

х х

7 жұртшылық 
шаруа шылық-
тарынан   у хо-
зяйств населения

х х

8 Өзге де түсім
Прочее посту-
пление

х х

9 Шаруашылықта 
сойылғаны не-
месе сойысқа 
өткізілгені
Забито в хозяйстве 
или реализовано 
на убой

х х

10 тірідей салмақ та, 
центнер в живом 
весе, центнеров

х х

11 сойыс салмақта, 
центнер
в убойном весе, 
центнеров

х х

12 Өлім-жітім жəне 
қырылғаны 
Пало и погибло

х х

13 Өз өңірі шегінде 
сатылғаны
Продано в преде-
лах своего региона

х х

14 ауыл шаруа-
шылығы кəсіп-
орындарына 
сельскохозяйствен-
ным предприятиям

х х

15 дара кəсіпкер-
лерге жəне шаруа 
немесе фермер 
қожалықтарына
индивидуальным 
предпринимателям 
и крестьянским или 
фермерским хозяй-
ствам

х х

16 жұртшылық ша-
руашылықтарына
хозяйствам насе-
ления

х х

17 Өзге де шығыс
Прочее выбытие

х х

18 Кезең соңын дағы 
саны 
Численность на ко-
нец периода

19 тірідей масса-
сындағы сал мағы, 
центнер
вес в живой массе, 
центнеров

х х

20 Орташа басы
Среднее поголовье

х х

21 одан аналықтар-
дың орташа басы 
из него среднее ма-
точное поголовье

х х х

22 (18-жолдан)
Органикалық 
өндіріс бойын-
ша өндірістік 
бөлімшеде 
тұрған ауыл 
шаруашылығы 
жануарларының 
кезең соңын дағы 
саны
(из строки 18)
Численность сель-
скохозяйственных 
животных, нахо-
дящихся в про-
изводственном 
подразделении по 
органическому про-
изводству, на конец 
периода

23 (11-жолдан) 
Органикалық 
өндіріс бойын-
ша өндірістік 
бөлімшеде 
тұр ған ауыл 
шаруашылығы 
жануарларының 
шаруашылықта 
сойылғаны не-
месе сойысқа 
өткізілгені, сойыс 
салмақта, центнер
(из строки 11)
Забито в хозяйстве 
или реализовано 
на убой

х х

сельскохозяйствен-
ных животных, 
находящихся в 
производственном 
подразделении 
по органическому 
производству, в 
убойном весе, цент-
неров

3. Кезең соңындағы жыныс-жас топтары бойынша мал мен құс түрлерінің қолда 
бары туралы ақпаратты көрсетіңіз (2-бөлімнің 18-жолынан)
Укажите информацию о наличии видов скота и птицы по половозрастным группам на 
конец периода (из строки 18 раздела 2)

Мал 
түрлері
Виды 
скота

АШӨСЖ1 коды 
бойынша

Код по СКПСХ1

Саны, бас
Числен-
ность, 
голов

Мал 
түрлері
Виды 
скота

АШӨСЖ1

коды бойынша
Код по СКПСХ1

Саны, бас
Числен-
ность, 
голов

А Б 1 А Б 1

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі АШӨСЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында «Жіктеуіштер» бөлі-
мінде орналасқан Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсе-
тілген қызметтердің) статистикалық анықтамалығына сəйкес толтырылады 
 1Здесь и далее СКПСХ – заполняется согласно Статистическому справочнику 
продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, размещенному на ин-
тернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан в разделе «Классификаторы»

4. Фермада өсірілетін құс басы жəне малдардың жеке түрлері жəне олардың 
союға өткізілген көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию о поголовье птицы и отдельных видах животных выращиваемых 
на ферме и объемах их реализации на убой

Фермада өсірілетін құс 
жəне малдардың түрлері
Виды птицы и животных вы-
ращиваемых на ферме

АШӨСЖ1 
коды
Код по 
СКПСХ1

Ке
зе
ң 
со
ңы

нд
ағ
ы

 с
ан
ы

, 
ба

с 
  Ч

ис
ле
нн
ос
ть

 н
а 
ко
не
ц 

пе
ри
од
а,

 го
ло
в

Есепті кезеңде 
шаруашылықта сойылғаны 
немесе союға өткізілгені
Забито в хозяйстве или ре-
ализовано на убой за отчет-

ный период

ба
сы

  г
ол
ов тірідей 

салмақта, 
центнер
в живом 
весе, 

центнер

сойыс 
салмақта, 
центнер
в убой-
ном весе, 
центнер

А Б 1 2 3 4
Тауықтар, тірі
Куры, живые

01.47.11

Күркетауық қораздары, тірі
Индюки, живые

01.47.12

Қаздар, тірі
Гуси, живые

01.47.13

Үйректер 
Утки

01.47.14.100

Мысыр тауықтары 
Цесарки

01.47.14.200

Бөденелер 
Перепелки

01.49.12.100

Түйеқұстар 
Страусы

01.49.12.200

Қырғауылдар 
Фазаны

01.49.12.300

Фермада өсірілетін өзге де 
үй құстары, тірі
Птица, выращиваемая на 
ферме прочая, живая

01.49.12.900

Фермада өсірілетін, бау-
ырымен жорғалаушылар 
(жылан жəне тасбақаны 
қоса алғанда), тірі
Рептилии, выращиваемые на 
ферме (включая змей и чере-
пах), живые

01.49.13.000

Шаруашылықтарда 
өсірілген теңбіл бұғылар 
Олени пятнистые, разведен-
ные в хозяйствах

01.49.19.110

Шаруашылықтарда 
өсірілген үзбаралар 
Изюбры, разведенные в хо-
зяйствах

01.49.19.130

4.1 Торда өсірілетін терісі бағалы аңдардың бары туралы ақпаратты көрсетіңіз, бас
Укажите информацию о поголовье пушных зверей клеточного разведения, голов

Терісі 
бағалы 

аңдардың 
түрлері

Виды пуш-
ных зверей

АШӨСЖ1 
коды
Код по 
СКПСХ1

Ке
зе
ң 
со
ңы

нд
ағ
ы

 
са
ны

, б
ас

Чи
сл
ен
но
ст
ь 
на

 ко
-

не
ц 
пе
ри
од
а,

 го
ло
в

Терісі бағалы 
аңдардың түрлері

Виды пушных 
зверей

АШӨСЖ1 
коды
Код по 
СКПСХ1

Ке
зе
ң 
со
ңы

нд
ағ
ы

 
са
ны

, б
ас

Чи
сл
ен
но
ст
ь 
на

 ко
-

не
ц 
пе
ри
од
а,

 го
ло
в

А Б 1 А Б 1
Түлкі 
Лисица

01.49.19.410 Құндыз 
Бобры

01.49.19.460 

Қара түлкі
Песец

01.49.19.420 Ондатр
Ондатра

01.49.19.470 

Қара күзен 
Норка

01.49.19.430 Күзен 
Хорь

01.49.19.480 

Саз 
құндызы 
Нутрия

01.49.19.440 Жанат тəріздес ит 
Енотовидная собака

01.49.19.491 

Бұлғын 
Соболь

01.49.19.450 Басқа топтама-
ларға енгізілмеген, 
өзге де терісі баға-
лы аңдар  Звери 
пушные прочие, не 
включенные в дру-
гие группировки

01.49.19.499 

4.2 Кезең соңындағы ара балұясының жалпы саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, 
бірлік
Укажите информацию об общем количестве пчелосемей на конец периода, единиц

5. Есепті кезеңде өнім алынған мал мен құстың жеке түрлерінің орташа саны 
туралы ақпаратты көрсетіңіз, бас 
 Укажите информацию о среднем поголовье отдельных видов скота и птицы, от кото-
рого получена продукция за отчетный период, голов 

Ж
ол

ды
ң 
ко
ды

Ко
д 
ст
ро
ки

Көрсеткіштердің атауы 
Наименование показа-

телей 

Са
ны

, б
ас

Ко
ли
че
ст
во

, г
ол
ов

Ж
ол

ды
ң 
ко
ды

Ко
д 
ст
ро
ки

Көрсеткіштердің атауы 
Наименование показа-

телей 

Са
ны

, б
ас

Ко
ли
че
ст
во

, г
ол
ов

А Б 1 А Б 1
1 Сауын сиыр басының 

орташа саны
Среднее поголовье дой-
ных коров 

3 Тауық мекиендерінің 
орташа саны
Среднее поголовье 
кур-несушек

2 Қырқылуға тиісті қой 
саны 
Количество овец, подвер-
женных стрижке

4 Елтіріге сойылған 
қозылар саны
Количество ягнят, 
забитых на смушки

6. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о производстве продукции животноводства
6.1 Мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру, центнер
Производство отдельных видов продукции животноводства, центнер

Өнімдердің 
түрлері

Виды про-
дукции

АШ
Ө
СЖ

1 
ко
ды

Ко
д 
по

 С
КП

СХ
1

Ө
ні
мд

ер
ді

 ө
нд

ір
у

Пр
ои
зв
од
ст
во

 п
ро
ду
кц
ии

О
да

н:
 о
рг
ан
ик
ал

ы
қ 
ма

л 
ш
ар
уа
ш
ы
лы

ғы
 н
ы
ң 
өн

ім
де

рі
 

Из
 н
ег
о:

 п
ро
ду
кц
ии

 о
рг
ан
ич
ес
ко
го

 
жи

во
тн
ов
од
ст
ва

Өнімдердің 
түрлері
Виды про-
дукции

АШ
Ө
СЖ

1  к
од

ы
Ко
д 
по

 С
КП

СХ
1

Ө
ні
мд

ер
ді

 ө
нд

ір
у

Пр
ои
зв
од
ст
во

 п
ро
ду
кц
ии

О
да

н:
 о
рг
ан
ик
ал

ы
қ 
ма

л 
ш
ар
уа
ш
ы
лы

ғы
 н
ы
ң 
өн

ім
де

рі
 

Из
 н
ег
о:

 п
ро
ду
кц
ии

 о
рг
ан
ич
ес
ко
го

 
жи

во
тн
ов
од
ст
ва

А Б 1 2 А Б 1 2
Сүтті табын 
сиырларының 
шикі сүті 
Молоко сырое 
коров молочно-
го стада 01

.4
1.

20
.1

10

Түйенің шикі 
сүті 
Молоко сы-
рое верблю-
жье

 0
1.

49
.2

2.
20

0

Етті табын 
сиырларының 
шикі сүті 
Молоко сырое 
коров мясного 
стада

01
.4

1.
20

.1
20

Өзге де 
шикі сүт 
(бұғы  ның, 
өркешті 
сиырдың 
жəне тағы 
басқалары) 
Молоко сы-
рое прочее 
(оленей, зебу 
и другие)

01
.4

9.
22

.9
00

Ұрғашы 
енекелердің 
шикі сүті 
Молоко сырое 
буйволиц 01

.4
1.

20
.2

10 Ара 
балауызы 
Воск пчели-
ный

01
.4

9.
26

.1
10

Ұрғашы қодас-
тың (як-сиыр-
лардың) шикі 
сүті Молоко 
сырое ячьих 
(яков-коров) 01

.4
1.

20
.2

20

Басқа да 
жəндіктердің 
балауызы 
Воск других 
насекомых

01
.4

9.
26

.1
90

Қойдың шикі 
сүті 
Молоко сырое 
овечье

01
.4

5.
21

.0
00 Марал мүйізі 

Панты 
маралов

01
.4

9.
28

.1
10

Ешкінің шикі 
сүті 
Молоко сырое 
козье

01
.4

5.
22

.0
00

Ө
зг
е 
де

 
бұ

ғы
ла

р 
мү

йі
зі 

Па
нт
ы 
пр
о-

чи
х 
ол
ен
ей

01
.4

9.
28

.1
90

Тірі қойдан 
қырқылған 
жүн, 
жуылмаған 
(тобымен 
жуылғанды 
қоса алғанда), 
биязы 
Шерсть стри-
женная с овцы 
живой, немы-
тая (включая 
промытую ру-
ном) тонкая

01
.4

5.
30

.1
10

Ба
сқ
а 
то
пт
ам

ал
ар
ға

 е
нг
із
іл
ме

ге
н,

 
ма

лд
ан

 а
лы

на
ты

н 
өз
ге

 д
е 
та
ға
мд

ы
қ 

өн
ім
де

р 
Пр

од
ук
ты

 п
ищ

ев
ые

 ж
ив
от
но
го

 
пр
ои
сх
ож

де
ни
я,

 н
е 
вк
лю

че
нн
ые

 в
 д
ру

-
ги
е 
гр
уп
пи
ро
вк
и,

 п
ро
чи
е

01
.4

9.
24

.9
00

Тірі қойдан 
қырқылған 
жүн, жуылма-
ған (тобымен 
жуылғанды 
қоса алғанда) 
биязылау 
Шерсть стри-
женная с овцы 
живой, немы-
тая (включая 
промытую 
руном) полу-
тонкая

01
.4

5.
30

.1
20

Тарқату 
үшін жарам-
ды, 1 сорт-
ты, жібек 
құртының 
піллəсі 
Коконы шел-
копряда, при-
годные для 
размотки, 1 
сорта

01
.4

9.
25

.1
00

Тірі қойдан 
қырқылған 
жүн, жуылма-
ған (тобымен 
жуылғанды 
қоса алғанда) 
ұяң 
Шерсть стри-
женная с овцы 
живой, немы-
тая (включая 
промытую 
ру ном) полу-
грубая

01
.4

5.
30

.1
30

Тарқату 
үшін жарам-
ды, 2 сорт-
ты, жібек 
құртының 
піллəсі 
Коконы шел-
копряда, при-
годные для 
размотки, 2 
сорта

01
.4

9.
25

.2
00

Тірі қойдан 
қырқылған, 
жуылмаған 
(тобымен 
жуылғанды 
қоса алғанда) 
қылшық 
(қара көл 
жəне елтірі 
қойларынан 
басқа) жүн 
Шерсть стри-
женная с овцы 
живой, немы-
тая (включая 
промытую 
руном) грубая 
(кроме овец 
каракульских и 
смушковых)

01
.4

5.
30

.1
40

Тарқату үшін 
жарамды, 
стандартты 
емес, жібек 
құртының 
піллəсі 
Коконы шел-
копряда, при-
годные для 
размотки, 
нестандарт-
ные

01
.4

9.
25

.3
00

Тірі қойдан 
қырқылған 
(тобымен 
жуылғанды 
қоса алғанда), 
қаракөл 
жəне елтірі 
қойларының 
жуылмаған 
қылшық жүні 
Шерсть стри-
женная с овцы 
живой, немы-
тая (включая 
промытую 
руном) грубая 
овец каракуль-
ских и смуш-
ковых

01
.4

5.
30

.1
50

Ли
па
ри

ст
ен

 б
ас
қа

 (т
ең
із

 ұ
лу

ы
) ж

ас
, 

са
лқ
ы
нд

ат
ы
лғ
ан

, қ
ат
ы
ры

лғ
ан

, к
еп
тір

іл
ге
н 

не
ме

се
 тұ

зд
ы
қт
ағ
ы

 ұ
лу

ла
р 

  У
ли
тк
и,

 с
ве
жи

е,
 

ох
ла
жд

ен
ны

е,
 м
ор
ож

ен
ые

, с
уш

ен
ые

 и
ли

 в
 р
ас

-
со
ле

, к
ро
ме

 л
ип
ар
ис
а 

(у
ли
то
к м

ор
ск
их

)

01
.4

9.
23

.0
00

Ешкі жүні 
Шерсть козья

01
.4

5.
30

.2
00 Түйе жүні 

Шерсть вер-
блюжья

01
.4

9.
28

.2
00

Ешкі түбіті 
Пух козий

01
.4

5.
30

.3
00

 Мамық-
қауырсын 
Пух-перо

01
.4

9.
28

.3
00

Тұт ағашының 
жібек құрты 
Шелкопряд ту-
товый

01
.4

9.
19

.3
00

 Малдың би-
язы жүні 
Волос живот-
ных тонкий

01
.4

9.
28

.4
10

Тұт ағашы 
жібек құрты-
ның көбелегі 
Бабочки шел-
копряда туто-
вого 01

.4
9.

19
.3

10
 Малдың 

қылшық 
жүні 
Волос живот-
ных грубый

01
.4

9.
28

.4
20

Тұт ағашы 
жібек құрты-
ның дернəсілі 
Гусеницы шел-
копряда туто-
вого 01

.4
9.

19
.3

20
 Жылқы 

қылы 
Волос кон-
ский

01
.4

9.
28

.4
30

Табиғи бал 
Мед натураль-
ный

01
.4

9.
21

.0
00

Малдан 
алын-
ған өзге 
де тағам-
дық емес 
өнімдер 
Продукты 
непищевые 
животного 
происхожде-
ния прочие

01
.4

9.
28

.9
00

Биенің шикі 
сүті 
Молоко сырое 
кобылье

01
.4

9.
22

.1
00

 

6.2 Жұмыртқа өндіру, мың дана
 Производство яиц, тыс.штук

Өнімдердің 
түрлері

Виды про-
дукции

АШ
Ө
СЖ

1 
ко
ды

Ко
д 
по

 С
КП

СХ
1

Ө
ні
мд

ер
ді

 ө
нд

ір
у

Пр
ои
зв
од
ст
во

 п
ро
ду
кц
ии

О
да

н:
 о
рг
ан
ик
ал

ы
қ 
ма

л 
ш
ар
уа
ш
ы
лы

ғы
ны

ң 
өн

ім
де

рі
 

Из
 н
ег
о:

 п
ро
ду
кц
ии

 о
рг
ан
ич
ес
ко
го

 
жи

во
тн
ов
од
ст
ва

Өнімдердің 
түрлері

Виды продукции

АШ
Ө
СЖ

1  к
од

ы
 К
од

 п
о 
СК

ПС
Х1

Ө
ні
мд

ер
ді

 ө
нд

ір
у

Пр
ои
зв
од
ст
во

 п
ро
ду
кц
ии

О
да

н:
 о
рг
ан
ик
ал

ы
қ 
ма

л 
ш
ар
уа
ш
ы
лы

ғы
-н
ы
ң 
өн

ім
де

рі
 

Из
 н
ег
о:

 п
ро
ду
кц
ии

 о
рг
ан
ич
ес
ко
го

 
жи

во
тн
ов
од
ст
ва

А Б 1 2 А Б 1 2
Аналық та-
бынның ере-
сек жұмыртқа 
тұқымды 
тауықтарының 
жұмыртқасы 
Яйца кур 
взрос лых яич-
ных пород 
родительского 
стада

01
.4

7.
21

.1
00

 

Мысыр тауық 
жұмыртқасы 
Яйца цесарок

01
.4

7.
22

.4
00

 

Аналық та-
бынның 
жұ мыртқа 
тұқымды жас 
тауықтарының 
жұмыртқасы 
Яйца молод-
няка кур яич-
ных пород 
ро ди тельского 
стада

01
.4

7.
21

.2
00

 

Өнеркəсіптік 
табынның 
жұмыртқа 
тұқымды жас 
тауықтарының 
жұмыртқасы 
Яйца молодня-
ка кур яичных 
пород промыш-
ленного стада

01
.4

7.
21

.4
00

 

Өнеркəсіптік 
табынның 
жұ мыртқа 
тұқым ды ере-
сек тауықта-
рының 
жұмырт қасы 
Яйца кур 
взрослых яич-
ных пород про-
мышленного 
стада

01
.4

7.
21

.3
00

 

Етті жəне етті-
жұмыртқалы 
тұқымды 
ересек 
тауықтардың 
жұмыртқасы 
Яйца кур взрос-
лых мясных и 
мясо-яичных 
пород

01
.4

7.
21

.5
00

 

Өзге де тауық 
жұмыртқасы 
Яйца куриные 
прочие

01
.4

7.
21

.9
00

 

Етті жəне етті-
жұмыртқалы 
тұқымды жас 
тауықтардың 
жұмыртқасы 
Яйца молодня-
ка кур мясных 
и мясо-яичных 
пород

01
.4

7.
21

.6
00

 

Күркетауық 
жұмыртқасы 
Яйца индеек

01
.4

7.
22

.1
00

 Бөдене 
жұмыртқасы 
Яйца перепелок

01
.4

7.
22

.5
00

 

Үйрек 
жұмыртқасы 
Яйца уток

01
.4

7.
22

.2
00

 Түйеқұс 
жұмыртқасы 
Яйца страусов

01
.4

7.
22

.6
00

 

Қаз 
жұмыртқасы 
Яйца гусей

01
.4

7.
22

.3
00

 Өзге де құс 
жұмыртқасы 
Яйца птицы 
прочей

01
.4

7.
22

.9
00

 

6.3 Иленбеген теріні жəне шаруашылықта өсірілген бағалы аң терісін өндіру, дана
 Производство невыделанных шкур и пушно-мехового сырья животных, разведенных 
в хозяйствах, штук

Өнімдердің 
түрлері

Виды продукции

АШ
Ө
СЖ

1 
ко
ды

Ко
д 
по

 С
КП

СХ
1

Ө
ні
мд

ер
ді

 ө
нд

ір
у

Пр
ои
зв
од
ст
во

 п
ро

-
ду
кц
ии Өнімдердің түрлері

Виды продукции

АШ
Ө
СЖ

1  к
од

ы
Ко
д 
по

 С
КП

СХ
1

Ө
ні
мд

ер
ді

 ө
нд

ір
у

Пр
ои
зв
од
ст
во

 п
ро

-
ду
кц
ии

А Б 1 А Б 1
Қара бурыл 
түлкілердің терісі 
Шкурки лисиц чер-
но-бурых

01
.4

9.
31

.1
10

 Жанат тəрізді иттердің 
терісі 
Шкурки енотовидной со-
баки

01
.4

9.
31

.9
10

 

Өзге де 
түлкілердің терісі 
Шкурки лисиц 
прочих

01
.4

9.
31

.1
90

 Басқа топтамаларға 
енгізілмеген, бағалы 
аң терісінің өзге де 
шикізаты 
Сырье пушно-меховое 
прочее, не включенное в 
другие группировки

01
.4

9.
31

.9
90

 

Қара түлкілердің 
терісі 
Шкурки песцов

01
.4

9.
31

.2
00

 Қаракөлше 
Каракульча

01
.4

9.
32

.1
00

 

Қара күзеннің 
терісі 
Шкурки норок

01
.4

9.
31

.3
00

 Қаракөл 
Каракуль

01
.4

9.
32

.2
00

 

Саз құндызының 
терісі 
Шкурки нутрий

01
.4

9.
31

.4
00

 Елтірі 
Смушка

01
.4

9.
32

.3
00

 

(Жалғасы. Басы 27-бетте) 

(Жалғасы бар) 


