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(Жалғасы 14-бетте) 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 25 тамыз         №522   Астана, Үкімет Үйі 

«Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті 

қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан əрі – 
Бағдарлама) бекітілсін.

2. Орталық жəне жергілікті атқар ушы органдар мен өзге де 
ұйымдар Бағдарламаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.

3. Жауапты орталық жəне жергілікті атқарушы органдар, 
ұйымдар (келісім бойынша) «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 
қаулысына сəйкес Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарына сəйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрлігіне ақпарат берсін.

4. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізі-
леді жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 25 тамыздағы №522 қаулысымен бекітілген

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

1. Бағдарламаның паспорты
2. Кіріспе
3. Ағымдағы ахуалды талдау
4. Бағдарламаның мақсаттары, нысаналы индикаторлары, 

міндеттері мен іске асыру нəтижелерінің көрсеткіштері
5. Бағдарламаның негізгі бағыттары, мақсаттары мен міндет-

теріне қол жеткізу жолдары жəне тиісті шаралар
6. Қажетті ресурстар

1-тарау. Бағдарламаның паспорты

Атауы «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы

Əзірлеу үшін 
негіздеме

«Қазақстан Республикасын 
индустриялық-инновациялық 
дамытудың 2015 – 2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын 
бекіту туралы жəне «Мемлекеттік 
бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
2010 жылғы 19 наурыздағы № 
957 Жарлығына толықтыру енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы 
№ 874 Жарлығы; 2015 жылғы 29 
қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексі

Бағдарламаны 
əзірлеуге жауапты 
мемлекеттік орган, 
Бағдарламаны іске 
асыруға жауапты 
мемлекеттік 
органдар мен 
ұйымдар

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрлігі

Орталық жəне жергілікті атқарушы 
органдар, квазимемлекеттік сектор 
субъектілері

Бағдарламаның 
мақсаты

Өңірлік кəсіпкерліктің тұрақты жəне 
теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау 
жəне жаңа тұрақты жұмыс орындарын 
құру

Міндеттері 1. Ауылдық елді мекендер, 
шағын қалалар мен моноқалалар 
кəсіпкерлерінің қаржыландыруға 
қолжетімділігін арттыру.
2. Ауылдық елді мекендер, 
шағын қалалар мен моноқалалар 
кəсіпкерлерінің өндірістік қуатын 
ұлғайту.
3. Ауылдық елді мекендерде, 
шағын қалалар мен моноқалаларда 
кəсіпкерлердің бизнес бастамаларын 
кеңейту.
4. Өңдеуші өнеркəсіп өндірген өнім 
көлемін ұлғайту.
5. Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер 
құру.
6. Халықтың шағын жəне орта 
кəсіпкерлікте жұмыспен қамтылуын 
ұлғайту.
7. Шетелдік валюталардың 
ауытқуларына байланысты валюталық 
тəуекелдердің кредиттік тəуекелге 
көшуіне жол бермеу.
8. Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық 
қамтамасыз ету.
9. Кəсіпкерлердің/индустриялық-
инновациялық қызмет субъектілерінің 
құзыретін арттыру.
10. Кəсіпкерлердің/индустриялық-
инновациялық қызмет субъектілерінің 
өнімділігін арттыру.
11. Іскерлік байланыстарды кеңейту.

Іске асыру 
мерзімдері

2015 – 2019 жылдар

Нысаналы 
индикаторлар

Бағдарламада қойылған міндеттерді 
орындау жолымен 2020 жылға қарай 
мынадай нысаналы индикаторларға қол 
жеткізілетін болады:
1. ЖІӨ құрылымында өңдеуші 
өнеркəсіптің үлесін кемінде 12,5 %-ға 
жеткізу.
2. ШОК-тың өнім шығару көлемін 2014 
жылғы деңгейден 1,5 есеге ұлғайту.
3. Белсенді жұмыс істейтін ШОК 
субъектілерін 2014 жылғы деңгейден 50 
%-ға ұлғайту.
4. ШОК-та жұмыс істейтіндердің санын 
2014 жылғы деңгейден 50 %-ға ұлғайту.

Қаржыландыру 
көздері мен 
көлемдері

Бағдарламаны іске асыруға 2015 
– 2019 жылдары 145 819 065 мың 
теңге көлемінде бюджет қаражаты 
жұмсалатын болады.
1) респуб-ликалық бюджеттен берілетін 
қаражат:
2015 – 55 960 992 мың теңге;
2016 – 53 939 805 мың теңге;
2017 – 16 910 820 мың теңге;
2018 – 10 374 471 мың теңге;
2019 – 8 632 977 мың теңге;
2) жергілікті бюджеттен берілетін 
қаражат:
2017 – 30 000 000 мың теңге;
2018 – 30 000 000 мың теңге;
2019 – 30 000 000 мың теңге;
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан берілетін қаражат: 
2015 – 9 781 530 мың теңге, 
2016 – 14 565 048 мың теңге
2017 – 8 561 115 мың теңге.

2-тарау. Кіріспе

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Жаңа онжылдық – жаңа эконо-
микалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 
Қазақстан халқына Жолдауын жəне Қазақстан Республикасы 
Прези дентінің 2010 жылғы 17 ақпандағы № 925 Жарлығымен 
бекітіл ген Қазақстанның 2020 жылға дейінгі жалпыұлттық даму 
жос парын іске асыру үшін əзірленді.

Бағдарлама Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 
– 2030» Стратегиясы жəне «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауларының 
мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған.

Жалпы елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз 
ету жеке кəсіпкерліктің жəне бірінші кезекте, шағын жəне орта 
бизнестің жай-күйі мен даму деңгейіне тəуелді. Мемлекеттің 
экономикалық өсуіне ықпалын тигізетін бəсекелестік дамымаған, 
материалдық жəне материалдық емес ресурстарды тиімсіз 

пайдалану, ішкі сұраныстың импортқа тəуелділігі, жұмыссыздық, 
кедейшілік жəне басқалары сияқты көптеген проблемалар-
ды шешу үшін экономиканың нақ осы секторының əлеуетті 
мүмкіндіктері өте зор.

Шағын жəне орта бизнестің экономиканы əртараптандырудағы 
рөлі де маңызды. Индустриялық-инновациялық дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы (бұдан əрі – ИИДМБ) іске асыру 
жағдайында, жұмыс процестеріне шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілерінің қатарынан көптеген қосалқы мердігерлер 
жұмылдырылуы мүмкін ірі өндірістер көбірек қалыптастырылатын 
болады. Ауылдарда, шағын қалалар мен моноқалаларда шағын 
кəсіпкерлік субъектілері тұрғындардың тұтынушылық сұранысын 
қанағаттандыруға бағдарланған секторларда жұмыс істей оты-
рып, дамуға жаңа импульс беруі тиіс.

Осыған байланысты жеке кəсіпкерлікті қолдау бойынша, 
қаржыландыруға қолжетімділікті жақсартуды, қажетті инфра-
құрылымды қамтамасыз етуді, құзыретті арттыруға жəрдемдесуді, 
консультациялық қолдау алуды жəне кəсіпкерлік бастамаларды 
бірлесіп іске асыру үшін əріптестер тартуды қамтитын, бірақ 
олармен шектелмейтін жүйелі шаралар қабылдау қажет.

2015 – 2019 жылдар кезеңінде іске асырылатын Бағдарлама 
өңірлік кəсіпкерліктің орнықты жəне теңгерімді өсуін, сондай-ақ 
барын сақтауды жəне жаңа тұрақты жұмыс орындарын құруды 
қамтамасыз етеді.

Бағдарламаны іске асырудың төрт негізгі бағыты:
1) моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 

кəсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;
2) экономиканың басым секторларында жəне өңдеуші 

өнеркəсіп салаларында қызметін жүзеге асыратын кəсіпкерлерге 
салалық қолдау көрсету;

3) кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету;
4) кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын ұсыну.

Негізгі терминдер мен анықтамалар

Осы Бағдарламада мынадай негізгі терминдер мен анықта-
малар пайдаланылады:

1) банк – Бағдарламаға қатысатын екінші деңгейдегі банк;
2) банктік кредит (бұдан əрі – кредит) – банктік қарыз шартының 

негізінде мерзімділік, ақылылық, қайтарымдылық, қамтамасыз 
етілу жəне нысаналы пайдалану шарттарында банктің кəсіпкерге 
беретін ақшалай қаражат сомасы;

3) даму банкі – «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы 
жəне/немесе оның үлестес лизингтік компаниясы;

4) қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы – 
қолданушыларға қаржылай емес қолдау шаралары электрондық 
форматта ұсынылатын қаржылай емес қолдау операторының 
ақпараттық жүйесі;

5) кепілдік беру – Бағдарлама шарттарында жəне кепілдік 
шартына сəйкес кəсіпкердің кредит бойынша міндеттемелерді 
орындауын қамтамасыз ету ретінде ішінара кепілдік беру түрінде 
пайдаланылатын кəсіпкерлерді мемлекеттік қолдау нысаны;

6) мемлекеттік-жекешелік əріптестік – мемлекеттік əріптес пен 
жекеше əріптес арасындағы «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
туралы» 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Заңында айқындалған белгілерге сəйкес келетін ынтымақтастық 
нысаны;

7) ИИДМБ – Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 
жылғы 1 тамыздағы № 874 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 
– 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

8) қаржылық лизинг шарты – шарттары бойынша лизингтік 
компания/банк кəсіпкерге қаржылық лизинг беретін лизингтік 
компания/банк жəне кəсіпкер арасында жасалған жазбаша 
келісім;

9) банктік қарыз шарты – шарттары бойынша банк кəсіпкерге 
кредит беретін банк пен кəсіпкер арасында жасалған жазбаша 
келісім, сондай-ақ банкте кредиттік желі ашу туралы келісім;

10) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы 
белгілі бір технологиялық əрекеттерді іске асыратын жəне нақты 
функционалдық міндеттерді шешуге арналған ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың жəне техникалық құжатта-
маның ұйымдастырылып ретке келтірілген жиынтығы;

11) лизингтік компания – Бағдарламаға қатысатын лизингтік 
компания;

12) лизингтік мəміле (лизинг) – лизингке қатысушылардың 
азаматтық құқықтары мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге жəне 
тоқтатуға бағытталған келісілген іс-қимылдар жиынтығы;

13) Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі – облыс əкімі 
айқындайтын, қаланың/ауданның Бағдарламаға қатысу үшін 
қажетті құжаттарды дайындау жəне жинау бойынша кəсіпкерлерді 
консультациялық сүйемелдеуді жүзеге асыратын құрылымдық 
бөлімшесі;

14) ісін жаңа бастаған жас кəсіпкер – жеке кəсіпкер ретінде 
мемлекеттік тіркелу мерзімі кредит алу үшін банкке өтініш берген 
кезде кемінде үш жылды құрайтын 29 жасқа дейінгі (қоса алғанда) 
жеке кəсіпкер (жас шамасы ісін жаңа бастаған жеке кəсіпкердің 
банкке өтініш берген күнге айқындалады, жұмыс істеп жатқан 
үлестес кəсіпкерлердің ағымдағы қызметінен ерекшеленетін 
жаңа қызмет түрін құрған кезде ісін жаңа бастаған жас кəсіпкердің 
жұмыс істеп жатқан кəсіпкерлермен бірге үлестес болуына жол 
беріледі);

15) халықаралық шетелдік ұйымдар (бұдан əрі – ХШҰ) – 
шетелдік тағылымдамаларды ұйымдастыруда жəне шетелдік 
əріптестермен іскерлік байланыстар орнатуда шағын жəне орта 
кəсіпкерлік кəсіпорындарына жəрдем көрсететін жəне/немесе 
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерін дамытуға жəрдем 
көрсетуге бағытталған халықаралық үкіметтік емес ұйымдар;

16) ісін жаңа бастаған кəсіпкер – жеке кəсіпкер немесе заңды 
тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу мерзімі банкке/лизингтік 
компанияға/микроқаржы ұйымына кредит/лизингтік шарт/микро-
кредит үшін өтініш берген кезде кемінде үш жылды құрайтын 
кəсіпкер (жұмыс істеп жатқан үлестес кəсіпкерлердің ағымдағы 
қызметінен ерекшеленетін жаңа қызмет түрін құрған кезде ісін 
жаңа бастаған кəсіпкердің жұмыс істеп жатқан кəсіпкерлермен 
бірге үлестес болуына жол беріледі);

17) ЭҚЖЖ (бұдан əрі – Бағдарлама шеңберінде экономиканың 
басым секторлары) – Бағдарламаға 2-қосымшаға сəйкес 
экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес 
экономиканың басым секторлары;

18) қаржылай емес қолдау көрсететін оператор – «Сыртқы 
консультанттарды тарту арқылы алдыңғы қатарлы кəсіпорын-
дардың консультациялық жобаларын бірлесіп қаржыландыру 
(ЕҚДБ-ның Қазақстан Республикасының шағын жəне орта 
кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі бағдарламасы)», «Шағын жəне 
орта кəсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту» құрамдауыштарын 
қоспағанда, Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде 
кəсіпкерлерге мемлекеттік қаржылай емес қолдау көрсетуді 
жүзеге асыратын Ұлттық кəсіпкерлер палатасы;

19) білім беру мекемесі – бизнес-тренингтер өткізу жəне 
«Іскерлік байланыстар» жобасына қатысушылардың шет 
елдердегі тағылымдамасын консультациялық сүйемелдеу 
арқылы басшы жұмыскерлер мен менеджерлердің біліктілігін 
арттыру жөнінде қызметтер көрсететін ұйым;

20) кəсіпкер – өз қызметін Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес жүзеге асыратын шағын жəне (не-
месе) орта кəсіпкерлік субъектісі;

21) жоба – кіріс алуға бағытталған жəне Қазақстан Республика-
сының заңнамасына қайшы келмейтін бастамашылық қызмет 
ретінде кəсіпкер жүзеге асыратын кəсіпкерлік қызметтің түрлі 
бағыттарындағы іс-қимылдар мен іс-шаралардың жиынтығы (бір 
жобаның шеңберінде бірнеше банктік кредит алуға жол беріледі);

22) «бір терезе» қағидаты – өтінім берушілердің (азаматтардың, 
заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлердің) мемлекеттік қызметтер 
көрсетуді алу құқықтарын растайтын түрлі құжаттар мен анықта-
маларды əртүрлі сатылардан жинау жəне əртүрлі сатыларға беру 
процестеріне қатысуын болдырмауды немесе барынша ықтимал 
шектеуді көздейтін мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі жұмысты 
ұйымдастыру;

23) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – облыс (астана, 
респуб-ликалық маңызы бар қала) əкімі айқындайтын облыстық 
(астана, респуб-ликалық маңызы бар қала) деңгейде Бағдарлама-
ның іске асырылуына жауапты жергілікті атқарушы органның 
құрылымдық бөлімшесі;

 24) субсидиялау – кəсіпкер болашақта кəсіпкердің операциялық 
қызметіне жататын белгілі бір шарттарды орындаудың орнына 
кредиттер/лизинг бойынша сыйақы ретінде банкке/микроқаржы 
ұйымына/лизингтік компанияға төлейтін шығыстарды ішінара 
өтеу үшін пайдаланылатын кəсіпкерлерді мемлекеттік қаржылық 
қолдау нысаны;

 25) субсидиялар – субсидиялау шарттарының негізінде 
кəсіпкерлерді субсидиялау шеңберінде қаржы агенттігі/микро-
кредиттеу жөніндегі уəкілетті ұйым банкке/микроқаржы ұйымына/
лизингтік компанияға өтеусіз жəне қайтарымсыз негізде төлейтін 
мерзімді төлемдер;

 26) уəкілетті орган – кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган;
 27) қаржы агенттігі – Бағдарлама шеңберінде қаржылық 

қолдауды іске асыру мен мониторингтеуді жүзеге асыратын 
«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы.

28) құрамдауыштардың/құралдың операторы – Бағдарламаның 
төртінші бағыты шеңберінде қаржылай емес қолдау құрамдауыш-
тарын/құралдарын іске асыруды жүзеге асыратын ұлттық 
басқа рушы холдинг немесе акцияларының жүз пайызы ұлттық 
басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ мемлекет 
жүз пайыз қатысатын ұйым;

29) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – зейнетақы 
жарналарын тарту жəне зейнетақы төлемдері жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын заңды тұлға (бұдан əрі – БЖЗҚ);

30) ұлттық институт – бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау 
жəне бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-иннова-
циялық жобаларға мемлекеттік гранттар беру процестерін 
сүйемелдеу жөніндегі оператор функцияларын жүзеге асыратын 
технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты;

 31) индустриялық-инновациялық қызмет субъектісі – экономи-
каның басым секторларында индустриялық-инновациялық 
жобаларды іске асыратын не ішкі жəне (немесе) сыртқы нарық-
тарға отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды жəне көрсе-
тілетін қызметтерді ілгерілету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын 
жеке жəне (немесе) заңды тұлға;

32) электрондық өтінім – ақпарат электрондық-цифрлық 
нысанда берілген жəне электрондық цифрлық қолтаңба арқылы 
куəландырылған мемлекеттік қолдауды алуға арналған өтінім;

33) электрондық құжаттар топтамасы – өтінім берушінің 
немесе осы құжатты куəландыру өкілеттіктеріне ие адамның 
немесе мемлекеттік қызметті алушының өзі болған кезде 
берген жазбаша келісімі негізінде кəсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығының уəкілетті жұмыскерінің электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен куəландырылған, электрондық-цифрлық нысанда 
түпнұсқа құжаттың түрін жəне ақпаратын (деректерін) толығымен 
көрсететін құжаттар.

3-тарау. Ағымдағы ахуалды талдау

Бағдарламаны іске асыру өңірлік жеке кəсіпкерлікті дамытуға 
жəне бəсекеге қабілеттілікті дамытуға бағытталған.

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын іске асыру 
кезеңінде 2010 жылдан 2017 жылға дейін қолдау көрсету бағдар-
ланған экономиканың шикізаттық емес секторларының даму 
көрсеткіштерінде оң үрдіс байқалды. Пайыздық мөлшерле-
мелерді субсидиялау құралдарын пайдалану мен кредиттерге 
кепілдік беру есебінен мемлекет өңдеуші өнеркəсіп, көлік жəне 
байланыс сияқты салаларды кредиттеу көлемін ұлғайту үшін 
екінші деңгейдегі банктерді ынталандыра алды.

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы бойынша жұмыс істеп тұрған 
кредиттер портфелі 1 463 млрд теңгені құрады, олардың ішінде 
инвестициялық мақсаттарға арналған кредиттік портфель 968 
млрд. теңге.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша экономиканың 
басым секторлары бойынша банктік кредиттер портфелінің жалпы 
көлемі 9 397 млрд теңгені, экономиканың басым секторлары 
бойынша кредит портфелінің жалпы көлемінде «Бизнестің жол 
картасы-2020» бірыңғай бағдарламасының қамтуы 15,5 % құрады 
(бұл экономиканың басым секторларындағы жалпы кредит 
портфеліндегі қолданыстағы субсидиялау жəне кепілдік беру 
шарттарының пайызы).

Жалпы 2010 – 2017 жылдар аралығында банктердің өңдеуші 
өнеркəсіптегі жиынтық кредиттік портфелі 2,9 есе (455 млрд 
теңгеден 1 323 млрд. теңгеге дейін), көлік секторында – 2,3 есе 
(252 млрд. теңгеден 573 млрд. теңгеге дейін), байланыс сек-
торында – 1,9 есе (51 млрд. теңгеден 99 млрд. теңгеге дейін) 
ұлғайды.

Өңдеуші өнеркəсіпке берілген кредиттердің жиынтық көлемі 
осы үш жыл ішінде 3 есе (383 млрд. теңгеден 1 153 млрд. теңгеге 
дейін), көлік секторына – 2,6 есе (145 млрд. теңгеден 377 млрд. 
теңгеге дейін), байланыс секторына – 2,1 есе (22 млрд. теңгеден 
46 млрд. теңгеге дейін) өсті.

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасында кредит 
қаражатының соңғы тұтынушысы қаржыландыру тартқан сый-
ақы мөлшерлемесі бойынша шектеу көзделген. «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасын іске асыру нəтижесінде 
берілген кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі айтарлықтай 
төмендеді. 2010 – 2017 жылдар аралығында өңдеуші өнеркəсіпке 
берілген кредиттер бойынша орташа мөлшерлеме жылдық 12 
%-дан 10,3 %-ға дейін, көлік секторына – жылдық 12,5 %-дан 
10,3 %-ға дейін төмендеді.

Қалыптасып отырған ағымдағы жағдайды ескере отырып, 
мемлекет инвестициялар үшін барлық жағдайлар мен мүмкіндік-
терді жасап отырғанын, алайда айналым қаражатын толықтыруды 
қалайтын шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерін қолдау 
болмай отырғанын көруге болады. Кредит беру құрылымы 
жөніндегі деректерді негізге ала отырып, Бағдарлама құралдарын 
осы бағытта кеңейту шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерін 
қолдау деңгейін айтарлықтай жоғарылатып, осылайша елдегі 
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің неғұрлым елеулі 
өсуіне алғышарт жасайды деп айтуға болады.

Оқыту түрінде қаржылай емес мемлекеттік қолдау көрсету 
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасына 2011 жылы 
енгізілді. Осы бағыт іске асырылған жылдары аталмыш қолдау 
танымал бола түсті. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
«Шағын жəне орта бизнестің топ-менеджментін оқыту» жобасы 
бойынша 2 525 кəсіпкер оқытылды. Кəсіпкерлікті қолдау 
инфрақұрылымын жасау бойынша жұмыс жүргізілді. Мəселен, 
2014 жылғы 1 желтоқсанда облыс орталықтары мен ірі қалаларда 
18 кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы ашылды, оларда 273 
мың кəсіпкерге 438 мыңнан астам консультация берілді. Өңірлік 
деңгейде 14 ұтқыр кəсіпкерлікті қолдау орталығы жұмыс істейді, 
оларда 52 мың кəсіпкерге 73 мың көшпелі консультация берілді. 
Бұдан басқа жұмыс істейтін кəсіпкерлік қызметіне сервистік 
қолдау көрсетіледі. Мəселен, 192 мыңнан астам кəсіпкерге 428 
мың қызмет көрсетілді.

Осылайша, ағымдағы жағдайды талдау Бағдарлама ірі қала-
лардан тыс шағын жəне орта кəсіпкерлікті нысаналы қолдауды 
жəне кəсіпкерлік əлеуетті күшейтуді көздеуі тиіс екенін көрсетіп 
отыр.

2015 жылдан бастап Ұлттық кəсіпкерлер палатасы (бұдан əрі 
– ҰКП) «Бизнестің жол картасы-2020» бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде қаржылай емес қолдау операторы болып табылады. 
Осылайша, 2015 жылдан бастап ҰКП мынадай жобаларды жүзеге 
асыруда:

1. Бизнес-Кеңесші 
2. Бизнес-Өсу 
3. Іскерлік қатынастар 
4. Аға синьорлар
5. Бизнес-Насихат 
6. Моноқалалардағы қолдау орталықтары 
7. Шағын қалалар мен аудан орталықтарындағы қолдау 

орталықтары.
Бағдарлама шеңберінде «Жаңа бизнес бастамаларды 

қолдау» бағыты бойынша қаржыландыруға қол жеткізуді арт-
тыру, жобалардың өндірістік қуатын арттыру, ауылдық елді 
мекендерде, шағын жəне моноқалаларда, кəсіпкерлердің бизнес 
бастамалары мен олардың жобаларын кеңейту сияқты пробле-
малық мəселелер шешілетін болады.

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 
кəсіпкерлерінің қаржыландыруға қол жеткізуін арттыру үшін 
банктердің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субси-
диялау, банктердің кəсіпкерлер мен микроқаржы ұйымдарына 
берген кредиттеріне ішінара кепілдік беру, микрокредиттер беру 
жүзеге асырылатын болады.

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 
кəсіпкерлерінің өндірістік қуаттылығын арттыру үшін ауылдық 
елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар кəсіпкерлерінің 
жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу жүзеге 
асырылады.

Моноқалаларда, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерде 
кəсіпкерлердің бизнес-бастамаларын кеңейту үшін мемлекеттік 
гранттар беру жүзеге асырылады.

Экономиканың басым секторларында жəне өңдеуші өнеркəсіп 
салаларында кəсіпкерлікті дамыту өңдеуші өнеркəсіп өндірген 
өнімнің көлемін ұлғайту, бəсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру, 
шағын жəне орта кəсіпкерлікте халықтың жұмыспен қамтылуын 
ұлғайту міндеттерін шешеді.

Өңдеуші өнеркəсіп өндірген өнім көлемін ұлғайту үшін банк-
тердің/лизингтік компаниялардың кредиттер/лизингтік мəмілелер 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жəне банктердің 
кəсіпкерлерге берген кредиттеріне ішінара кепілдік беру шара-
лары жүзеге асырылады.

Бəсекеге қабілетті жаңа өндіріс орындарын құру үшін кəсіпкер-
лердің жобаларын жəне индустриялық аймақтарды жетіспейтін 
инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жүзеге асырылатын болады.

Шағын жəне орта кəсіпкерлікте халықты жұмыспен қамтуды 
ұлғайту үшін банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттер/лизингтік мəмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау жəне банктердің/даму банкінің кəсіпкерлерге берген 
кредиттеріне ішінара кепілдік беру, кəсіпкерлер жобаларының 
жəне индустриялық аймақтардың жетіспейтін инфрақұрылымын 
қамтамасыз ету жүзеге асырылатын болады.

Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты валюта-
лық тəуекелдіктердің кредиттікке өзгеруін болдырмау үшін банк-
тердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттер/лизинг-
тік мəмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін ұлттық жəне 
шетел валюталарында субсидиялау жүзеге асырылатын болады.

Кəсіпкерлікке қаржылай емес қолдау көрсету жөніндегі проб-
ле малардың шешімі кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық 
қамтамасыз ету, кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектілерінің құзыретін арттыру, кəсіпкерлердің/ин-
дустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің өнімділігін 
арттыру, іскерлік байланыстарды кеңейту болып табылады.

Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету үшін 
«Бизнес-насихат» жобасы бойынша мемлекеттік қолдау шара-
ларын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет-
терде кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы жəне 
агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін мемлекеттік қолдау шара-
ларын түсіндіру жүзеге асырылатын болады.

 Кəсіпкерлердің/ индустриялық-инновациялық қызмет субъек-
тілерінің құзыретін арттыру үшін кəсіпкерлік қызметтің негіздерін 
оқыту, мамандардың, кəсіпорынның топ-менеджер лерінің 
біліктілігін арттыру, жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті 
жүргізуге сервистік қолдау көрсету, рұқсат құжаттары мен техни-
калық шарттар алу мəселелері бойынша консультациялар беру 
жүзеге асырылатын болады.

Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъек -
тілері нің өнімділігін арттыру үшін басқарудың жаңа əдіс -
терін енгізу, өндіріс технологиясы, өнімділікті арттыру жəне 

кəсіп орынның энергия қуатын үнемдеу, сондай-ақ кəсіпорын-
дарды технологиялық дамыту мəселелері бойынша сырттан 
консультант тар тарту жүзеге асырылатын болады.

Іскерлік байланыстарды кеңейту үшін шетелдік серіктестермен 
іскерлік байланыстар орнату жəне отандық өңделген тауарларды 
жылжыту жүзеге асырылатын болады.

4-тарау. Бағдарламаның мақсаттары, нысаналы ин-
дикаторлары, міндеттері мен іске асыру нəтижелерінің 

көрсеткіштері

4.1. Бағдарламаның мақсаты

1. Бағдарламаның мақсаты өңірлік кəсіпкерліктің орнықты 
жəне теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ қазіргі жұмыс 
орындарын сақтау жəне жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру 
болып табылады.

4.2. Міндеттері

2. Бағдарламаның мақсаттары мен нысаналы индикаторла-
рына жету үшін жұмыс мынадай төрт бағыт бойынша жүзеге 
асырылады:

1) моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 
кəсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;

2) экономиканың басым секторларында жəне өңдеуші өнер-
кəсіп салаларында қызметін жүзеге асыратын кəсіпкерлерді/
индустрия лық-инновациялық қызмет субъектілерін салалық 
қолдау;

3) кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету;
4) кəсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шараларын көрсету.

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 
кəсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау.

3. Осы бағыттың шеңберінде мынадай міндеттерді шешу қажет:
1) моноқалалардың, шағын қалалар мен ауылдық елді 

мекендердің кəсіпкерлерін қаржыландыруға қолжетімділікті 
арттыру;

2) моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 
кəсіпкерлері жобаларының өндірістік қуаттарын ұлғайту;

3) моноқалалардағы, шағын қалалар мен ауылдық елді 
мекендердегі кəсіпкерлердің жаңа бизнес-бастамаларын кеңейту.

1-міндет. Моноқалалардың, шағын қалалар мен ауылдық 
елді мекендер кəсіпкерлерінің қаржыландыруға қолжетімділігін 
арттыру

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 
кəсіпкерлерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру үшін 
банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттер/
қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау, банктердің/даму банкінің кəсіпкерлерге жəне 
микроқаржы ұйымдарына берген кредиттеріне ішінара кепілдік 
беру, микрокредиттер беру жүзеге асырылатын болады.

1-кесте. Моноқалалардың, шағын қалалар мен ауылдық елді 
мекендердің кəсіпкерлерін қаржыландыруға қолжетімділікті 
арттыру бойынша нысаналы көрсеткіштер

P/
с 
№ Көрсеткіштің атауы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Ақ
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Ж
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1 Моноқалалардағы, 
шағын қалалар 
мен ауылдық елді 
мекендердегі 
субсидияланған 
жобалардың саны 
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рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
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рі

57
8

30
0

30
0

30
0

30
0

17
78

ҰЭ
М

, «
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» 
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Қ»
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Қ 
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ісі
м 
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йы

нш
а)

2 Моноқалаларда, 
шағын қалалар 
мен ауылдық 
елді мекендерде 
берілген 
кепілдіктер-дің 
саны 

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
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рі

11
5

10
0

10
0

10
0

10
0
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5
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м 
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2-кесте. Кəсіпкерлерді қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз 
ету жөніндегі нысаналы көрсеткіштер

P/
с 
№ Көрсеткіштің атауы

Ө
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ір
лі
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зі Іске асыру 

жылдары 

Ж
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20
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Ж
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1 Моноқалалар, шағын 

қалалар мен ауылдық 
елді мекендер кəсіп-
керлерінің қажетті 
инфра құрылыммен 
қам тамасыз етілген жо-
ба лары ның саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

8 10 10 12 12 52
ҰЭМ, 
ЖАО

3-міндет. Моноқалалардағы, шағын қалалар мен ауылдық 
елді мекендердегі кəсіпкерлердің бизнес-бастамаларын кеңейту

Моноқалалардағы, шағын қалалар мен ауылдық елді мекен-
дер дегі кəсіпкерлердің бизнес-бастамаларын кеңейту үшін 
мемле кеттік гранттар беру жүзеге асырылатын болады.

3-кесте. Моноқалалардағы, шағын қалалар мен ауылдық елді 
мекендердегі кəсіпкерлердің бизнес-бастамаларын кеңейту 
жөніндегі нысаналы көрсеткіштер

P/
с 
№ Көрсеткіштің 

атауы

Ө
лш

ем
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ір
лі
гі

Ақ
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Ж
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1 Моноқалалар-
дың, шағын 
қалалар мен 
ауылдық елді 
мекендердің 
кəсіпкерлеріне 
берілген грант-
тардың саны 

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

10
3

10
0

10
0

10
0

10
0

50
3

ҰЭМ, 
ЖАО

Экономиканың басым секторларында жəне өңдеуші өнеркəсіп 
салаларында қызметін жүзеге асыратын кəсіпкерлерді салалық 
қолдау.

Осы бағыт шеңберінде мынадай міндеттерді шешу қажет:
1) өңдеуші өнеркəсіптің өндірілген өнім көлемін ұлғайту;
2) бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру;
3) шағын жəне орта кəсіпкерлікте халықты жұмыспен қамтуды 

ұлғайту.

4-міндет. Өңдеуші өнеркəсіп өндірген өнім көлемін ұлғайту
Өңдеуші өнеркəсіп өндірген өнім көлемін ұлғайту үшін банк-

тердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттер/қар-
жылық лизинг шарттары тік мəмілелер жəне микроқаржы ұйым-
дарының микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау жəне банктердің/даму банкінің кəсіпкерлерге берген 
кредиттеріне ішінара кепілдік беру жүзеге асырылатын болады.

4-кесте. Өңдеуші өнеркəсіп өндірген өнім көлемін ұлғайту 
жөніндегі нысаналы көрсеткіштер

P/
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№
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1 Экономиканың 
басым сектор-
ларында 
жəне өңдеуші 
өнеркəсіп 
салаларында 
субси-
дияланған 
жобалардың 
саны
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(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

2 Экономиканың 
басым 
секторларына 
жəне өңдеуші 
өнеркəсіп 
салаларына 
берілген 
кепілдіктер 
саны бірлік

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

15
31

15
00

30
00

32
00

34
00

12
63

1
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АО

, «
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» 
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Қ»
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3 Экономиканың 
басым сектор-
ла рына жəне 
өңдеуші 
өнер кəсіп 
салаларына 
жəне моно-
қалалардың, 
шағын 
қалалар мен 
ауылдық елді 
мекендердің 
кəсіпкерлеріне 
берілген 
гранттар саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

80 80 18
0

18
0

18
0

70
0

ҰЭ
М

, Ж
АО

, «
Да

му
» 
КД

Қ»
 А
Қ 

(к
ел
ісі
м 
бо
йы

нш
а)

, «
ТД

Ж
ҰА

» 
АҚ

 
(к
ел
ісі
м 
бо
йы

нш
а)

4 Ұзақ мерзімді 
лизингтік қар-
жыландыру 
ұсынылған 
(толық қаржы-
ланды рылған 
жəне/немесе 
қаржылан-
дыру мақұл-
данған) жоба-
лардың саны

бі
рл
ік

ИД
М

 д
ер
ек
те
рі

 

3 6 7 5 - 21

ИД
М

, «
БР

К-
Ли

зи
нг

»А
Қ 

(к
ел
ісі
м 
бо
йы

нш
а)

5-міндет. Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру
Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру үшін кəсіпкерлер 

жобаларының жəне индустриялық аймақтардың жетіспейтін 
инфрақұрылымын қамтамасыз ету жүзеге асырылатын болады.

5-кесте. Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру жөніндегі 
нысаналы көрсеткіштер

P/с 
№

Көрсеткіштің 
атауы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Ақ
па
ра
т д

ер
ек
кө
зі Іске асыру жылдары

Ж
ау
ап
ты

 о
ры

нд
ау

-
ш
ыл

ар

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Ж
иы

ны

1 Экономика-
ның басым 
секторлары 
мен өңдеуші 
өнеркəсіп 
салаларында-
ғы, сондай-ақ 
моноқалалар, 
шағын қалалар 
мен ауылдық 
елді мекендер 
кəсіпкерлері-
нің қажетті 
инфрақұры-
лыммен 
қамтамасыз 
етілген 
жобаларының 
саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

71 38 15 17 17 15
8

ҰЭ
М

, Ж
АО

2 Қажетті 
инфрақұры-
лыммен 
қамтамасыз 
етілген 
индустриялық 
аймақтардың 
саны

бі
р-
лі
к

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

8 6 1 2 2 19

ҰЭ
М

, Ж
АО

6-міндет. Шағын жəне орта кəсіпкерлікте халықты жұмыспен 
қамтуды ұлғайту

Шағын жəне орта кəсіпкерлікте халықты жұмыспен қамтуды 
ұлғайту үшін банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшер-
лемесін субсидиялау жəне банктердің/даму банкінің кəсіпкерлерге 
берген кредиттеріне ішінара кепілдік беру, кəсіпкерлердің жоба-
ларын жəне индустриялық аймақтарды жетіспейтін инфрақұры-
лыммен қамтамасыз ету жүзеге асырылатын болады.

6-кесте. Шағын жəне орта кəсіпкерлікте халықты жұмыспен 
қамтуды ұлғайту жөніндегі нысаналы көрсеткіштер

P/с 
№

Көрсет-
кіштің 
атауы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Ақ
па
ра
т 
де
ре
к-
кө
зі

Іске асыру жылдары

Жауапты 
орындау-
шылар20

15

20
16

20
17

20
18

20
19

Ж
иы

ны

1 Шағын 
жəне орта 
кəсіпкер-
лікте 
жұмыспен 
қамтуды 
2014 
жылдың 
деңгейінен 
ұлғайту

%

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

 

- 10 - 30 40 40

ҰЭМ, 
ЖАО, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісім 
бойынша), 
ҰКП 
(келісім 
бойынша)

Кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін азайту.
Осы бағыттың шеңберінде шетелдік валюталардың ауытқу-

ларына қарамастан валюталық тəуекелдердің кредиттікке 
өзгеруін болдырмау жөніндегі міндетті шешу қажет.

7-міндет. Шетелдік валюталардың ауытқуларына қарамастан 
валюталық тəуекелдердің кредиттікке өзгеруін болдырмау

Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты валюта-
лық тəуекелдердің кредиттікке өзгеруін болдырмау үшін банк-
тердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттер/
қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
ұлттық жəне шетелдік валюталарда субсидиялау жүзеге асыры-
латын болады.

7-кесте. Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты 
валюталық тəуекелдердің кредиттікке өзгеруін болдырмау 
жөніндегі нысаналы көрсеткіштер

P/с 
№

Көрсет-
кіштің 
атауы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Ақ
па
ра
т 
де
ре
кк
өз
і Іске асыру жылдары

Жауапты 
орындау-
шылар20

15

20
16

20
17

20
18

20
19

Ж
иы

ны

1 Экономика-
ның басым 
секторла-
рында 
жəне 
өңдеуші 
өнеркəсіп 
сала-
ларында 
валюталық 
түсімді 
иеленген 
кəсіпкер-
лердің 
субсидия-
ланған 
жобалары-
ның саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

16 56 56 56 56 24
0

ҰЭМ, 
ЖАО, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісім 
бойын-
ша)

Кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын көрсету.
Осы бағыттың шеңберінде мынадай міндеттерді шешу қажет:
1) кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;
2) кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъек-

тілерінің құзыретін арттыру;
3) кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектілерінің өнімділігін арттыру;
4) іскерлік байланыстарды кеңейту.

8-міндет. Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету
Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету үшін 

«Бизнес-Насихат» жобасы бойынша мемлекеттік қолдау шара-
ларын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемле кеттерде 
кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы жəне агроөнер-
кəсіптік кешен субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларын 
түсіндіру жүзеге асырылатын болады.

8-кесте. Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету 
жөніндегі нысаналы көрсеткіштер

P/с 
№

Көрсеткіштің 
атауы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Ақ
па
ра
т д

ер
ек
кө
зі Іске асыру жылдары

Ж
ау
ап
ты

 о
ры

нд
ау

-
ш
ыл

ар

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Ж
иы

ны

1 Əзірленген жəне 
көп таралған 
ақпараттық-
талдамалық 
анықтамалар 
мен оқу-
əдістемелік 
құралдардың 
саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

40
00

26
00

26
00

26
00

26
00

14
40

0
ҰЭ

М
, Ұ
КП

 (к
ел
ісі
м 

бо
йы

нш
а)

2 Сарапшы-
лардың,
кəсіпкер-лердің, 
қоғам қайрат-
керлерінің, 
шетелдік 
мамандар мен 
мемлекеттік 
органдар 
өкілдерінің 
қатысуымен 
бұқаралық 
ақпарат құрал-
дарында өтетін 
теле-бағдарла-
малардың 
ұйымдас-
тырылған 
сериялар саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

12 15 15 20 20 82

ҰЭ
М

, Ұ
КП

 (к
ел
ісі
м 
бо
йы

нш
а)

3 Ұйымдас-
тырылған 
дəрістер, 
семинарлар, 
шеберлік 
сыныптар саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

21 16 16 32 32 11
7

ҰЭ
М

, Ұ
КП

 (к
ел
ісі
м 

бо
йы

нш
а)

9-міндет. Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектілерінің құзыретін арттыру

Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъекті-
лерінің құзыретін арттыру үшін кəсіпкерлік қызметтің негіздерін 
оқыту, мамандардың, кəсіпорындардың топ-менеджерлерінің 
біліктілігін арттыру, жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті 
жүргізуге сервистік қолдау көрсету, кəсіпорындардың құзыретін 
арттыру, рұқсат құжаттары мен техникалық шарттарды алу мəсе-
лелері бойынша консультациялар беру жүзеге асырылатын 
болады.

9-кесте. Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектілерінің құзыретін арттыру жөніндегі нысаналы көрсет-
кіштер

P/с 
№

Көрсеткіштің 
атауы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Ақ
па
ра
т 
де
ре
кк
өз
і Іске асыру жылдары

Ж
ау
ап
ты

 о
ры

нд
ау

-
ш
ыл

ар

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Ж
иы

ны

1 Оқытылған 
кəсіпкерлердің 
саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

15
 0

05

15
 0

00

15
 0

00

15
 0

00

15
 0

00

75
 0

05
ҰЭ

М
, Ұ
КП

 (к
ел
ісі
м 

бо
йы

нш
а)

2 Сервистік 
қызмет 
көрсетілген 
кəсіпкерлердің 
саны бі

рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек
те
рі

35
 1

74

30
 0

00

30
 0

00

30
00

0

30
00

0

15
51

74
ҰЭ

М
, Ұ
КП

 (к
ел
ісі
м 

бо
йы

нш
а)

3 Кəсіпорынның 
құзыреттілігін 
арттыру кезінде 
жұмсалған 
шы ғындары 
өтелген 
индустрия лық-
инновациялық 
қызмет субъек-
тілерінің саны

бі
рл
ік

ИД
М

 д
ер
ек
те
рі

12 13 10 10 10 55
ИД

М
, «
КИ

ДИ
» 
АҚ

 
(к
ел
ісі
м 
бо
йы

нш
а)

4 Рұқсат құжат-
тары мен техни-
калық шарт-
тарды алу мəсе-
лелері бойынша 
консультациялар 
алған кəсіп-
керлер саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек

-т
ер
і

- 50
0

50
0

50
0

50
0

20
00

ҰЭ
М

, Ұ
КП

 (к
ел
ісі
м 

бо
йы

нш
а)

10-міндет. Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектілерінің өнімділігін арттыру

Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъек-
тілерінің өнімділігін арттыру үшін жаңа басқару əдістерін, өндіріс 
технологияларын (аға сеньорлар) енгізу, кəсіпорындардың 
өнімділігін арттыру жəне энергия үнемдеу (ЕҚДБ-ның Қазақстан 
Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлерін қолдау жөніндегі 
бағдарламасы), сондай-ақ кəсіпорындарды технологиялық 
дамыту мəселелері бойынша сырттан консультанттар тарту 
жүзеге асырылатын болады.

10-кесте. Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектілерінің өнімділігін арттыру жөніндегі нысаналы 
көрсеткіштер

P/с 
№

Көрсеткіштің 
атауы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Ақ
па
ра
т д

ер
ек
кө
зі Іске асыру жылдары

Ж
ау
ап
ты

 
ор
ын

да
уш

ыл
ар

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Ж
иы

ны

1 Жаңа басқару 
тəсілдерін, 
өндірістің 
технологияла-
рын енгізу, 
өнімділікті 
арттыру жəне 
кəсіпорынның 
энергия үнемдеу 
мəселелері 
бойынша 
тартылған 
сыртқы 
консультант-
тардың саны

бі
рл
ік

ҰЭ
М

 д
ер
ек

-т
ер
і

18
0

48 64 64 64 42
0

ҰЭ
М

, Ұ
КП

 (к
ел
ісі
м 
бо
йы

нш
а)

2 Индустриялық-
инновациялық 
жобаның кешенді 
жоспарын 
əзірлеу жəне/
немесе сараптау 
кезінде жұмсаған 
шығындары 
өтелген 
индустриялық-
инновациялық 
қызмет 
субъектілерінің 
саны

бі
р-
лі
к

ИД
М

 д
ер
ек
те
рі

5 1 3 3 3 15
ИД

М
, «
КИ

ДИ
» 
АҚ

 (к
ел
ісі
м 

бо
йы

нш
а)

 

3 Технологиялық 
процестерді 
жетілдіру кезінде 
жұмсаған 
шығындары 
өтелген 
индустриялық-
инновациялық 
қызмет 
субъектілерінің 
саны

бі
рл
ік

ИД
М

 д
ер
ек
те
рі

 

8 11 10 10 10 49
ИД

М
, «
КИ

ДИ
» 
АҚ

 (к
ел
ісі
м 

бо
йы

нш
а)

4 Өндірісті 
ұйымдастыру-
дың тиімділігін 
арттыру кезінде 
жұмсаған 
шығындары 
өтелген 
индустриялық-
инновациялық 
қызмет 
субъектілері-нің 
саны

бі
рл
ік

ИД
М

 д
ер
ек
те
рі

 

1 4 3 3 3 14
ИД

М
, «
КИ

ДИ
» 
АҚ

 (к
ел
ісі
м 

бо
йы

нш
а)

5 Халықаралық 
стандарттарға 
(ISO, API, ASTM, 
GMP, EN жəне 
басқалары) 
сəйкес өнімді 
жəне сапа 
менеджменті 
жүйелерін 
сертификаттау 
кезінде жұмсаған 
шығындары 
өтелген 
индустриялық-
инновациялық 
қызмет 
субъектілері-нің 
саны

бі
рл
ік

ИД
М

 д
ер
ек
те
рі

 

25 23 23 23 23 11
7

ИД
М

, «
NA

DL
oC

» 
АҚ

 (к
ел
ісі
м 
бо
йы

нш
а)

 

11-міндет. Іскерлік байланыстарды кеңейту
Іскерлік байланыстарды кеңейту үшін шетелдік серіктестермен 

іскерлік байланыстар орнату («Іскерлік байланыстар» құралы) 
жəне отандық өңделген тауарларды жылжыту шаралары жүзеге 
асырылатын болады.

11-кесте. Іскерлік байланыстарды кеңейту жөніндегі нысаналы 
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4.3 Нысаналы индикаторлар

4. 2020 жылға қарай қол жеткізілетін Бағдарламаның нысана-
лы индикаторлары:

1) ЖІӨ құрылымында өңдеуші өнеркəсіптің үлесін кемінде 
12,5 %-ға жеткізу;

2) ШОК-тың өнім шығару көлемін 2014 жылдың деңгейінен 
1,5 есеге ұлғайту;

3) белсенді жұмыс істейтін ШОК субъектілерін 2014 жылдың 
деңгейінен 50 %-ға ұлғайту;

4) ШОК-та жұмыс істейтіндердің санын 2014 жылдың 
деңгейінен 50 %-ға ұлғайту.

5-тарау. Бағдарламаның негізгі бағыттары, қойылған 
мақсаттарға қол жеткізу жолдары мен тиісті шаралар

5. Бағдарлама негізгі мақсатқа өңірлік кəсіпкерліктің орнықты 
жəне теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ бар жұмыс 
орындарын сақтау жəне жаңа тұрақты жұмыс орындарын құруға 
қол жеткізу үшін іске асырылуы тиіс өзара байланысты шаралар 
жиынтығын іске асыруды көздейді.

Бірінші бағыт: моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық 
елді мекендер кəсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын 

қолдау

6. Бағдарламаның бірінші бағыты кəсіпкерлерге мынадай 
қаржылық қолдау шараларын ұсынуды көздейді:

1) лизингтік компаниялардың/даму банктерінің/банктердің 
қаржылық лизинг шарттары/кредиттері бойынша пайыздық 
мөлшерлеменің бір бөлігін субсидиялау;

2) банктер/даму банктерінің кредиттері бойынша ішінара 
кепілдік беру;

3) мемлекеттік гранттар беру;
4) банктер алдында микроқаржы ұйымдарының кредиттерін 

ішінара кепілдендіру;
5) ислам банктерінің кірісін құрайтын жалгерлік төлемнің бір 

бөлігін жəне тауарға үстеме бағаның бір бөлігін субсидиялау.
6) кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 

купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау.
7. Бағдарламаның бірінші бағытының қатысушылары салалық 

шектеулерсіз жəне кəсіпкерді тіркеу орны ескерілмей ауылдық 
елді мекендерде, шағын қалалар мен моноқалаларда жеке жəне 
тиімді жобаларды іске асыратын жəне (немесе) іске асыруды 
жоспарлайтын кəсіпкерлер болып табылады.

8. Бағдарлама шеңберінде қолдау шараларын іске асыру 
мақсатында моноқалалар мен шағын қалаларға, сондай-
ақ респуб-ликалық жəне облыстық маңызы бар қалаларға 
жатпайтын елді мекендер ауылдық елді мекендер деп танылады.

 
Лизингтік компаниялардың/даму банктерінің/банктердің 
қаржылық лизинг шарттары/кредиттері бойынша сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 

9. Сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау жаңа тиімді 
инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға жəне 
кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін 
жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге 
асырылады.

10. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау салалық шектеулерсіз 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы шарт шеңберіндегі 
жобаларды іске асыруға берілетін кредиттер/қаржылық лизинг 
шарттары бойынша да жүзеге асырылады.

11. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты 
жасалса, субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші 
субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

12. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын қайта қаржы-
ландыруға бағытталған кредиттер/лизингтік мəмілелер де субси-
диялауға жатады.

Кəсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру 
кезіндегі субсидиялау мерзімі қаржы агенттігі қайта қаржыландыру 
жүзеге асырылған кредитор – банкте/лизингтік компанияда бірінші 
субсидиялау шартына қол қойған сəттен бастап белгіленеді.

13. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды қаржыландыру 
респуб-ликалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражатынан 
жүзеге асырылады.

14. Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде кəсіпкерлердің 
банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/
қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама 
шеңбе рінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
қағидаларымен регламенттеледі.

Банктің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік 
беру

15. Кепілдік тиімді инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-
ақ өндірісті жаңғыртуға жəне кеңейтуге бағытталған жобаларды 
іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер бойынша ғана беріледі. 

16. Кəсіпкерлер үшін ішінара кепілдік беру өтеусіз негізде 
ұсынылады.

17. Кепілдік мөлшері кəсіпкерліктің түріне жəне жоба шеңбе-
ріндегі кредиттің сомасына байланысты.

18. Ұсынылатын кепілдік мерзімі – кредит мерзімінен аспайды.
19. Қаржы агенттігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы-

сымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде шағын жəне орта 
кəсіп керлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру 
қағи даларында белгіленген жағдайларда кепілдік беруден бас 
тартуға құқылы.

20. Банктердің/даму банктерінің кредиттері бойынша ішінара 

кепілдік беруді қаржыландыру респуб-ликалық жəне жергілікті 
бюджеттердің қаражатынан жүзеге асырылады.

21. Қаржы агенттігі кредитті нысаналы пайдаланбау фактілері 
анықталған жағдайда кепілдік сомасын нысаналы пайдала ныл-
маған кредит сомасына пропорционалды азайту туралы шешім 
қабылдайды.

22. Қаржы агенттігі кредитті толығымен нысаналы пайдаланбау 
фактілері анықталған кезде кепілдікті жояды.

23. Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде банктердің/
даму банктерінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру 
шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік 
беру қағидаларымен регламенттеледі.

Мемлекеттік гранттар ұсыну

24. Мемлекеттік гранттар: 
1) экономиканың басым секторларындағы жəне өңдеуші 

өнеркəсіп салаларындағы жəне ИИДМБ анықтаған қызметтердің 
жеке түрлеріндегі жаңа бизнес-идеяларды;

2) бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инно-
вациялық жобаларды іске асыру үшін шағын кəсіпкерлік субъек-
тілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған жас кəсіпкерлерге, ісін 
жаңа бастаған кəсіпкерлерге, сондай-ақ əйелдерге, мүгедектерге 
жəне 50 жастан асқан адамдарға өтеусіз негізде беріледі.

25. Моноқалалардың, шағын қалалар мен ауылдық елді 
мекендердің шағын кəсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде 
ісін жаңа бастаған жас кəсіпкерлерге, ісін жаңа бастаған кəсіп-
керлерге, сондай-ақ əйелдерге, мүгедектерге жəне 50 жастан 
асқан адамдарға мемлекеттік гранттар салалық шектеулерсіз 
беріледі. 

26. Мемлекеттік гранттар ұсыну нысанындағы қолдау шара -
ларын қаржыландыру респуб-ликалық жəне жергілікті бюджет-
тердің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

27. Мемлекеттік гранттарды мемлекет Бағдарламаның 
өңірлік үйлестірушісі арқылы бизнес-инкубациялау шеңбе рінде 
индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға кəсіп-
керлердің өтінімдерін іріктеу жөнінде өткізілетін конкурс тардың 
қорытындылары бойынша береді. 

28. Мемлекеттік гранттарды беру шарттары мен тəртібі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағ-
дарлама шеңберінде бизнес-инкубациялау аясында индустрия-
лық-инновациялық жобаларды жəне жаңа бизнес-идея ларды 
іске асыру үшін мемлекеттік гранттарды беру қағида ларымен 
регламенттеледі.

Микроқаржы ұйымдарының банктер алдындағы 
кредиттеріне ішінара кепілдік беру

29. Ішінара кепілдік беру моноқалалардың, шағын қалалар 
мен ауылдық елді мекендердің кəсіпкерлеріне кейін микрокредит 
беру мақсатында банктерден айналым қаражатын толықтыруға 
алынған микроқаржы ұйымдарының жаңа кредиттері бойынша 
ғана беріледі. 

30. Микроқаржы ұйымдары үшін ішінара кепілдікті қаржы 
агенттігі береді.

31. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара 
кепілдік беруді қаржыландыру республикалық жəне жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

32. Микроқаржы ұйымы ішінара кепілдік алу үшін банкке қаржы 
агенттігінің кепілдігімен кредит алуға өтініш береді. 

33. Банк өз бетінше ішкі құжаттарда белгіленген рəсімге 
сəйкес микроқаржы ұйымының қызметіне бағалау жүргізеді 
жəне ұсынылған ақпарат пен кепіл мүлкін бағалау туралы 
қорытындының негізінде қамтамасыз етудің кепіл құнына бағалау 
жүргізеді, содан кейін қаржы агенттігінің кепілдігімен микроқаржы 
ұйымын қаржыландыру не қаржыландырудан бас тарту туралы 
шешім қабылдайды. 

34. Кредит сомасы бір микроқаржы ұйымы үшін үлестес 
тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешегі 
ескерілмей есептеледі.

35. Кепілдік мөлшері кредит сомасының 100 %-ына дейін 
жетуі мүмкін.

36. Ұсынылатын кепілдік мерзімі кредит мерзімінен аспайды.
37. Қаржы агенттігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде микроқаржы 
ұйымдарына банктер кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру 
қағидаларында белгіленген жағдайларда кепілдік беруден бас 
тартуға құқылы.

38. Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде микроқаржы 
ұйымдарының банктер алдындағы кредиттерге ішінара кепілдік 
беру шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде банктердің 
микроқаржы ұйымдарына берген кредиттері бойынша ішінара 
кепілдік беру қағидаларымен регламенттеледі.

Ислам банктерінің кірісін құрайтын жалгерлік төлемінің 
бөлігін жəне тауарға үстеме бөлігін субсидиялау

39. Субсидиялау кəсіпкерлер ислам банкінің/исламдық 
лизинг тік компанияның кірісін құрайтын тауарлардың/жалгерлік 
төлемдерінің бөлігіне үстеменің бөлігі ретінде төлейтін шығыс-
тардың бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылады жəне мемлекеттің 
бизнеспен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы жүзеге 
асырылады. 

40. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты 
жасалатын болса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы 
агенттігі алғашқы субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап 
белгіленеді.

41. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру 
шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған, бұрын екінші 
деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/ислам банктері/
исламдық лизингтік компаниялар берген қаржыландырулар да 
субсидиялауға жатады.

42. Кəсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру 
кезіндегі субсидиялау мерзімі қаржы агенттігі қайта қаржыландыру 
жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда бірінші 
субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

43. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның 
бір бөлігін жəне жалгерлік төлемнің бір бөлігін субсидиялауды 
қаржыландыру республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
қаражатынан жүзеге асырылады. 

44. Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде ислам банк-
терінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне 
жалгерлік төлемнің бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тəртібі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін 
Бағдарлама шеңберінде ислам банктері кəсіпкерлік субъектілерін 
қаржыландыру кезінде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға 
үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалгерлік төлемнің бір бөлігін 
субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі. 

Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

45. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
субсидиялау эмитенттері сыйақы ретінде төлейтін шығыстарының 
бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылады жəне мемлекеттің бизнеспен 
өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы жүзеге асырылады.

46. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар 
бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жаңа 
инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға жəне 
кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыруды қаржыландыруға 
шығарылған облигациялар бойынша жүзеге асырылады.

47. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарттары 
жасалса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі 
бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгі-
ленеді.

48. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды қаржыландыру 
респуб-ликалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражатынан 
жүзеге асырылады.

49. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойын-
ша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялаудың шарт-
тары мен тəртібі Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін 
Бағдарлама шеңберінде облигациялар бойынша купон дық сый-
ақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларымен регламент-
теледі.

Екінші бағыт: экономиканың басым салаларында 
жəне өңдеуші өнеркəсіптегі қызметін жүзеге асыратын 
кəсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектілерін салалық қолдау

50. Бағдарламаның екінші бағыты кəсіпкерлерге/индустриялық-
инновациялық қызмет субъектілеріне мынадай қаржылық қолдау 
шараларын көрсетуді көздейді:

1) банктердің/даму банктерінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау;

2) банктер/даму банктерінің кредиттері бойынша ішінара 
кепілдік беру;

3) өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту;
4) индустриялық аймақтар құру;
5) ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру;
6) ислам банктерінің кірістері болып табылатын тауарға 

үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемдерінің бір бөлігін 
субсидиялау;

7) кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау.

51. Бағдарламаның екінші бағытының қатысушылары: 
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(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

1) Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген экономиканың 
басым секторларында;

2) өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне ИИДМБ 
айқындалған қызметтердің жекелеген түрлерінде меншікті жоба-
ларын іске асыратын жəне (немесе) іске асыруды жоспарлайтын 
кəсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері 
болып табылады.

Банктер/даму банктерінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы 

мөлшерлемесін субсидиялау

52. Сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау жаңа тиімді 
инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға жəне 
кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін 
жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге 
асырылады.

53. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау. Мұндай жобалар 
Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген экономиканың басым 
секторларына немесе өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларына 
жəне ИИДМБ айқындалған қызметтердің жекелеген түрлеріне 
сəйкес болған жағдайда жобаны мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
туралы шарт шеңберінде іске асыру үшін берілетін кредиттер/
қаржылық лизинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады.

Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты 
жасалатын болса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы 
агенттігі алғашқы субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап 
белгіленеді.

54. Бұрын банктер/даму банктері/лизингтік компаниялар берген 
Бағдарламаның өлшемшарттарына сəйкес келетін кредиттерді/
қаржылық лизинг шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған 
кредиттер/лизингтік мəмілелер (мерзім алғашқы кредит/лизинг 
берілген күннен бастап есептеледі) жоба қаржы агенттігінің 
қарауына шығарылғанға дейін 4 жыл ішінде субсидияланады.

55. Банктер/даму банктері/лизингтік компаниялардың кре-
диттері/қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерле-
месінің бір бөлігін субсидиялауды қаржыландыру республикалық 
жəне жергілікті бюджет қаражатынан жүзеге асырылады.

56. Бағдарламаның екінші бағыты бойынша банктердің/даму 
банктерінің/ кəсіпкерлердің лизингтік компаниялардың кредиттері/
қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Бағдарлама 
аясында сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
қағидаларымен регламенттеледі.

Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара 
кепілдік беру

57. Ішінара кепілдік беру тек жаңа тиімді инвестициялық 
жобаларды іске асыруға берілетін жаңа кредиттер, сондай-ақ 
өндірісті жаңғыртуға жəне кеңейтуге бағытталған жобалар бо-
йынша беріледі.

58. Кəсіпкерлер үшін ішінара кепілдік беру қайтарымсыз 
негізде беріледі.

59. Кепілдік мөлшері кəсіпкерлік түрі мен жоба шеңберіндегі 
кредит сомасына байланысты болады. 

60. Ұсынылатын кепілдеме мерзімі кредит мерзімінен аспайды.
61. Банктердің/даму банктерінің кредиттері бойынша ішінара 

кепілдікті қаржыландыру респуб-ликалық жəне жергілікті бюджет-
тердің қаражатынан жүзеге асырылады.

62. Қаржы агенттігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы -
сымен бекітілген Бағдарлама аясында шағын жəне орта кəсіп-
керлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағида-
ларында белгіленген жағдайларда кепілдік беруден бас тартуға 
құқылы.

63. Қаржы агенттігі кредитті мақсатсыз пайдалану фактілерін 
анықтаған жағдайда кепілдік сомасын мақсатсыз пайдаланылған 
сомаға пропорционал кредит сомасына азайту туралы шешім 
қабылдайды.

64. Кредит толығымен мақсатсыз пайдаланылған жағдайда 
қаржы агенттігі кепілді тоқтатады.

65. Бағдарламаның екінші бағыты бойынша банктердің/даму 
банктерінің/ кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру шарттары 
мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітілген Бағдарлама шеңберінде шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларында 
регламенттеледі.

Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту
 
66. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту 

жаңа жобаларды іске асыруға, жекелеген жобалар үшін (соның 
ішінде бірнеше жобаларды қамтамасыз ету үшін), сондай-ақ 
индустриялық аймақтарды құру аясында қолданыстағы өндірістік 
нысандарды жаңғыртуға жəне кеңейтуге бағытталған шағын жəне 
орта кəсіпкерлік жобаларының жетіспейтін инфрақұрылымын 
жетілдіру болып табылады.

67. Шағын жəне орта кəсіпкерлік жобаларының инфрақұры-
лымын жəне индустриялық аймақтарды дамытуға қаражат бөлу 
Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес жүзеге 
асырылады.

68. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту 
Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген, экономиканың басым 
секторларында немесе өңдеуші өнеркəсіп салаларында жəне 
ИИДМБ-да анықталған қызметтердің жекелеген түрлерінде 
қызмет ететін кəсіпкерлер үшін жүзеге асырылады.

69. Моноқалаларда, шағын қалаларда жəне ауылдық елді 
мекендерде қызмет ететін шағын жəне орта кəсіпкерлік субъек-
тілері үшін өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту 
салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады. 

70. Бөлінген қаражаттар мынадай инфрақұрылымдарды 
салуға жəне реконструкциялауға бағытталады: су тарту, сумен 
жабдықтау (сумен жабдықтау үшін ұңғымаларды бұрғылау), 
газдандыру, су тартқыштар, бу құбырлары, жылумен жабдықтау, 
су құбыры, темiржол өткелдерi, темiржол желiлерi, телефон 
желiлерi, электр қосалқы станциялары, электр тарату желілері, 
септиктер, бу-газ қондырғылары.

71. Жетіспейтін инфрақұрылымды құру шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілері аумағының шекарасына дейін жүзеге 
асырылады, бұл ретте ол кəсіпкерлік объектісі аумағының ішінде 
инфрақұрылымды жеткізу үшін қаражат бөлуді көздемейді.

72. Инфрақұрылымды салу (реконструкциялау) құны шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің жобалары құнының 50 
%-нан аспауы тиіс.

73. Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің жобаларына 
жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу жергілікті бюджеттен 
құрылыс құнының кемінде 10 % мөлшерінде қоса қаржыландыру 
арқылы жүзеге асырылады.

74. Респуб-ликалық бюджеттен құрылыс алдындағы (техника-
лық-экономикалық негіздеме) немесе құрылысқа арналған 
жобалау (жобалық-сметалық) құжаттаманы əзірлеуге жұмсалған 
шығындарды қаржыландыруға жол берілмейді.

75. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды құру шарт-
тары мен тəртібі Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін 
Бағдарлама шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұ-
рылымды жүргізуге қағидаларында регламенттеледі.

Индустриялық аймақтарды дамыту
 
76. Индустриялық аймақтың аумағында өндірістік мақсаттағы 

(өндірістік, қойма жəне əкімшілік үй-жайлар), əлеуметтік қыз-
меттерді көрсету объектілері (қоғамдық тамақтандыру, қыз мет-
кер лердің біліктілігін арттыру, коммуналдық қызметтер көрсету 
орындары), банктік қызметтерді көрсету объектілері орналас-
тырылады.

77. Индустриялық аймақтарды құрудың негізгі міндеттері:
1) өнеркəсіп саласындағы жеке кəсіпкерліктің жедел дамуына 

жəрдемдесу;
2) жаңа өндірістердің инфрақұрылымын құруға жəне дамытуға 

жұмсалатын шығындарды оңтайландыру;
3) өндіріс тиімділігін арттыру;
4) халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету болып 

табылады.
78. Индустриялық аймақтар:
1) өндіріске арналған ғимараттар мен құрылыстарды салуға 

арналған, инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген жер учаскелері;
2) кəсіпкерге, оның ішінде тоқтап тұрған, консервацияланған 

немесе жұмыс істемейтін өндірістердің өндірістік инфрақұрылы-
мымен бірге жалға беру немесе сату үшін дайын өндірістік үй-
жайлар;

3) құрылысқа арналған жер учаскелерде, өндірістік үй-жайлары 
да бар кешенді индустриялық аймақтар түрінде құрылады.

79. Индустриялық аймақ аумағының шекарасына дейін жəне 
оның ішінде инфрақұрылымды жеткізу бюджет заңнамасына 
сəйкес жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландырыла отырып, 
респуб-ликалық бюджеттің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

80. Бұл ретте жетіспейтін инфрақұрылымдарды жеткізу 
өлшемшарттарына сəйкес келетін индустриялық аймақтарды құру 
немесе дамыту жобаларына инфрақұрылымды жеткізу жергілікті 
атқарушы органдардың қалауы бойынша жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен де жүзеге асырылуы мүмкін.

81. Индустриялық аймақтарды құру ИИДМБ-да айқындалған 
өңірлік мамандануға, жергілікті кəсіпкерліктің мүмкіндіктеріне 
сəйкес жүзеге асырылады.

82. Инфрақұрылымды салу (реконструкциялау) құны инду-
стрия лық аймақтарды құру немесе дамыту жобасы құнының 50 
%-ынан аспауға тиіс.

83. Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорация (бұдан əрі – ƏКК) 
индустриялық аймақтардың операторы болып табылады.

84. Индустриялық аймақтар операторының функцияларына 
мыналар жатады:

1) индустриялық аймақтарға қатысушыларды тарту;
2) инфрақұрылым объектілерін салу үшін инвестициялар тарту 

жəне индустриялық аймақты қаржыландыру мəселелерін шешу;
3) жер учаскелерін жерді қайтадан пайдалануға (қосалқы 

жалға) беру жəне инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы 
жалға) беру;

4) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар жасасу, оларды 
бұзу жəне олардың талаптарының орындалуын мониторингтеу;

5) индустриялық аймақ қызметін қамтамасыз ету жəне қолдау.
85. ƏКК операторлық қызметтеріне ақы төлеу жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады
86. ƏКК индустриялық аймақтарды тиімді басқару мақсатында 

басқарушы компаниялар, оның ішінде жергілікті жəне шетелдік 
тысқары ұйымдарды тарта отырып, құра алады.

87. Өнеркəсiптiк аймақтарды құру немесе дамыту жөнiндегi 
жобаларға жетiспейтiн инфрақұрылымды құрудың шарттары 
мен тəртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен 
бекiтiлетін Бағдарлама шеңберінде өнеркəсiптiк (индустриялық) 
инфрақұрылымды енгiзу қағидаларында регламенттеледі.

Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру
 
88. Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды индустриялық-

инновациялық даму саласындағы уəкілетті орган бекіткен Еңбек 
өнімділігін арттыруға жəне аумақтық кластерлерді дамытуға 
бағытталған индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне 
мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға 
сəйкес экономиканың басым секторларында инвестициялық 
жобаны іске асыратын жəне (немесе) іске асыруды жоспарлайтын 
кəсіпкерлерге «Қазақстанның даму банкі» АҚ еншілес ұйымы 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ ұсынады.

89. Субъект ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды пайда-
лану кезінде жобаны іске асыруда лизинг нысанасының жалпы 
құнының кемінде 15 %-ы мөлшерінде ақша қаражатымен қаты-
суды қамтамасыз етуге тиіс.

90. Лизинг нысанасының құны кемінде 80 млн теңге болуға 
тиіс (жеңіл өнеркəсіп кəсіпорындары үшін кемінде 50 млн. теңге).

91. Ұзақ мерзiмдi лизингтiк қаржыландыру 10 жылға дейiнгi 
мерзiмге берiледi. Қаржылық лизинг шарты бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі өтінім беруші үшін 5 % құрауға тиiс, бұл ретте 
бюджеттік кредит пен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ны өзге де қорландыру 
құралдарының қатынасы 80/20 болуы керек.

92. Ұзақ мерзiмдi лизингтiк қаржыландыру көлемін ұлғайту 
мақсатында осы Бағдарламада айқындалған шарттарда өтелген 
лизингтік төлемдер есебінен ақша қаражатын қайта пайдалануға 
жол беріледі.

93. Бұл шарттар 2011 – 2012 жылдарға арналған «Өнім-
ділік-2020» бағдарламасы шеңберінде жасалған шарттарға да 
қатысты.

94. Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды алу үшін 
индустриялық-инновациялық қызмет субъектісі «БРК-Лизинг» 
АҚ-ға индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен құжаттар тізбесін ұсынады.

95. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектісі құжаттар-
дың толық пакетін ұсынғаннан кейін «БРК-Лизинг» АҚ осы 
Бағдарламаның 88-тармағында айқындалған өлшемшарттарға 
сəйкес келуін тексереді, жобаны ішкі нормативтік құжаттарда 
көзделген тəртіппен жəне мерзімде индустриялық-инновациялық 
жобаның сараптамасын жүргізеді.

96. Оң шешім болған жағдайда «БРК-Лизинг» АҚ мен 
индустрия лық-инновациялық қызмет субъектісі қаржылық лизинг 
туралы шарт жасасады.

97. «БРК-Лизинг» АҚ осындай шешім қабылданған күннен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды 
ұсыну туралы шешім бойынша Индустрияны дамыту саласындағы 
ұлттық даму институтына жəне индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектісіне хабарлайды.

98. «БРК-Лизинг» АҚ жəне индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектісі арасында қаржылық лизинг шарты жасалғаннан кейін 
«БРК-Лизинг» АҚ индустриялық даму саласындағы ұлттық 
даму институтымен жəне индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектісімен Индустриялық-инновациялық жобаны монито-
рингілеу туралы келісім жасайды. Индустриялық-инновациялық 
жобаны мониторингілеу туралы келісімнің үлгілік нысанын 
индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау сала-
сындағы уəкілетті орган бекітеді.

Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды алған индустриялық-
инновациялық қызмет субъектісі Индустриялық-инновациялық 
жобаны мониторингілеу туралы шартқа сəйкес еңбек өнімділігін 
арттырады.

Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме 
бағасының бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін 

субсидиялау

99. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін 
құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлі-
гін субсидиялау жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ 
өндірісті жаңғыртуға жəне кеңейтуге бағытталған жобаларды іске 
асыру үшін берілетін жаңа қаржыландырулар бойынша жүзеге 
асырылады.

100. Осындай жобалар Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген 
экономиканың басым секторларына немесе өңдеуші өнеркəсіптің 
басым салаларына жəне ИИДМБ айқындалған қызметтердің 
жекелеген түрлеріне сəйкес болған жағдайда, банктердің/
даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттер/ қаржы 
лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін 
субсидиялау кредиттер/қаржы лизингі шарттары бойынша да 
жүзеге асырылады.

101. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты 
жасалса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі 
субсидиялаудың алғашқы шартына қол қойған кезден бастап 
белгіленеді. 

102. Бұрын екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/
ислам банктері/исламдық лизингтік компаниялар берген 
кредит терді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарт-
тарын қайта қаржыландыруға бағытталған қаржыландыру да 
субсидиялауға жатады.

Кəсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру 
кезінде субсидиялау мерзімі қаржы агенттігі қайта қаржыландыру 
жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда 
субсидиялаудың бірінші шартына қол қойған кезден бастап 
белгіленеді.

103. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме 
бағасының бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін 
субсидиялауды қаржыландыру республикалық жəне жергілікті 
бюджеттер қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

104. Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде ислам банк-
терінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін 
жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау шарттары мен 
тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін 
Бағдарлама шеңберінде ислам банктері кəсіпкерлік субъектілерін 
қаржыландыру кезінде ислам банктерінің кірісін құрайтын 
тауардың үстеме бағасының бір бөлігін жəне жалдау төлемінің 
бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі. 

Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

105. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау эмитент тер 
сыйақы ретінде төлейтін шығыстардың бір бөлігін өтеу үшін 
пайда ланылады жəне мемлекеттің бизнеспен өзара іс-қимы-
лының тиімді тетіктері арқылы жүзеге асырылады.

106. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жаңа инвес-
тициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға жəне 
кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыруды қаржыландыру 
үшін шығарылған облигациялар бойынша жүзеге асырылады.

107. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты 
жасалса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы мекемесі 
бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгі-
ленеді.

108. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды қаржыландыру 
респуб-ликалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражатынан 
жүзеге асырылады.

109. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялаудың шарттары 
мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітілетін Бағдарлама шеңберінде облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларымен 
регламенттеледі.

Үшінші бағыт: кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерінің 
төмендеуі

110. Бағдарламаның үшінші бағыты кəсіпкерлерге мынадай 
қаржылық қолдау шараларын ұсынуды көздейді:

1) банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредит-
тері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау;

2) тауардың үстеме бағасының бір бөлігі мен ислам банктерінің 
кірісін құрайтын, жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау.

111. Бағдарламаның үшінші бағытының қатысушылары Бағдар-
ламаға 2-қосымшаға сəйкес экономиканың басым секторларында 
немесе өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне ИИДМБ 
айқындалған қызметтердің жекелеген түрлерінде қызметін жүзеге 
асыратын жəне кəсіпкер қаржы агенттігіне өтініш бергенге дейін 
алдыңғы алты ай үшін ақшалай түсімнің жалпы көлемінен кемінде 

10 % мөлшерінде валюталық түсімге ие болатын кəсіпкерлер 
болуы мүмкін. 

Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау

112. Субсидиялау негізгі құралдарды сатып алуға жəне/
немесе жаңғыртуға жəне/немесе өндірісті кеңейтуге жəне/
немесе айналым қаражатын толықтыруға жəне/немесе қайта 
қаржыландыруға берілген кредиттері/ қаржылық лизинг шарттары 
бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бұл ретте қайта жаңарту негізінде берілген айналым қаражатын 
толықтыруға берілген кредиттерді субсидиялауға жол беріледі. 
Негізгі құралдар сатып алуға жəне/немесе жаңғыртуға жəне/
немесе өндірісті кеңейтуге берілген кредит шеңберінде айналым 
қаражатын толықтыруға берілген кредитті жаңғырту мүмкіндігінің 
шарты қаржы агенттігінің уəкілетті органының шешімінде 
көрсетілуі тиіс.

113. Кəсіпкерлердің субсидиялау құралы бойынша қаржы 
агенттігі мақұлдаған жобалары басқа банктерде/лизингтік 
компанияларда (даму банкінде) бұрын мақұлданған субсидиялау 
шарттарында қайта қаржыландырылуы мүмкін.

Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, 
онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі қайта 
қаржыландыру жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік 
компанияда субсидиялаудың бірінші шартына қол қойған кезден 
бастап белгіленеді.

114. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау банктің/даму 
бан кінің валюталық стандартты кредиттері бойынша жүзеге 
асырылуы мүмкін. 

115. Қаржы агенттігі субсидиялар аударған кезде оң бағамдағы 
айырма пайда болған жағдайда, қаражат қалдығы болашақ 
субсидиялар шотына есепке алынады, ал теріс бағамдағы 
айырма кезінде – кəсіпкерге жүктеледі. 

116. Субсидиялар сомасын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі субсидиялар сомасын аудару күніне белгілеген 
бағам бойынша теңгемен қаржы агенттігі төлейді.

117. Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде банктердің/
даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылык 
лизингтік шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін 
субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде 
Сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін субсидиялау қағидаларымен 
регламенттеледі.

Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме 
бағасының бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін 

субсидиялау

118. Ислам банктерінің/исламдық лизингтік компанияның 
табысын құрайтын тауардың үстеме бағасының жəне жалдау 
төлемінің бір бөлігін субсидиялау жаңа инвестициялық 
жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға жəне кеңейтуге 
бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа 
қаржыландырулар бойынша жүзеге асырылады.

Бұл ретте қайта жаңғыртылатын негізде берілген айналым 
қаражатын толықтыру үшін қаржыландыру бойынша субсидия-
лауға рұқсат етіледі. Негізгі құралдар сатып алуға жəне/немесе 
жаңғыртуға жəне/немесе өндірісті кеңейту үшін қаржыландыру 
шеңберінде айналым қаражатын толықтыруға қаржыландыруды 
жаңарту мүмкіндігінің шарты қаржы агенттігінің шешімінде 
белгіленуі керек.

119. Осындай жобалар Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген 
экономиканың басым секторларына немесе өңдеуші өнеркəсіптің 
басым салаларына жəне ИИДМБ айқындалған қызметтердің 
жекелеген түрлеріне сəйкес болған жағдайда, банктердің/даму 
банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
да кредиттер/қаржылық лизингі шарттары бойынша жүзеге 
асырылады. 

120. Бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, 
онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі субсидия-
лаудың алғашқы шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді. 

121. Бұрын екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/
ислам банктері/исламдық лизингтік компаниялар берген кредит-
терді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарт тарын 
қайта қаржыландыруға бағытталған қаржыландыру да субси-
диялауға жатады.

Кəсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру 
кезіндегі субсидиялау мерзімі қаржы агенттігі қайта қаржыландыру 
жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда бірінші 
субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

122. Ислам банктерінің қолданыстағы қаржыландыруы 
бойынша сыйақының номиналды мөлшерлемесін субсидиялау 
ұлттық жəне шетелдік валютада жəне исламдық лизингтік 
компанияларда ұлттық валютада жүзеге асырылады.

123. Субсидиялар сомаларын субсидиялау сомаларын 
аударған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілеген бағам бойынша теңгемен қаржы агенттігі төлейді. 

124. Қаржы агенттігі субсидиялар аударған кезде оң бағамдағы 
айырма пайда болған жағдайда, қаражат қалдығы болашақ 
субсидиялар шотына есепке алынады, ал теріс бағамдағы 
айырма кезінде – кəсіпкерге жүктеледі. 

125. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауар бағасының бір 
бөлігін жəне жалға беру төлемінің бір бөлігін субсидиялауды 
қаржыландыру респуб-ликалық жəне жергілікті бюджеттердің 
қаражатынан жүзеге асырылады.

126. Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде ислам банк-
терінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін 
жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау шарттары мен 
тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін 
Бағдарлама шеңберінде ислам банктері кəсіпкерлік субъектілерін 
қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын 
тауардың үстеме бағасының бір бөлігін жəне жалдау төлемінің 
бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі.

Төртінші бағыт:
кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шаралары

127 . Кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шаралары кəсіпкерлік 
субъектілеріне жəне кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа мынадай: 

1) кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;
2) кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектілерінің құзыреттерін дамыту;
3) кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектілерінің өнімділігін арттыру;
4) іскерлік байланыстарды кеңейту функционалдық бағыттары 

бойынша мемлекеттік қаржылай емес қолдауды көздейді.
128. Осы бағыттардың шеңберінде мынадай қаржылай емес 

қолдау құралдарын ұсыну көзделеді:
1) «кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету» 

функционалдық бағыты бойынша:
«Бизнес-Насихат» құрамдауышы бойынша мемлекеттік қолдау 

шараларын түсіндіру;
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 

кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы түсіндіру;
 2) кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектілерінің құзыреттерін дамыту функционалдық бағыты 
бойынша:

кəсіпкерлік қызмет негіздеріне оқыту;
кəсіпорындар мамандарының, топ-менеджерлерінің біліктілігін 

арттыру;
жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік 

қолдау көрсету;
рұқсат құжаттары мен техникалық шарттар алу мəселелері 

бойынша консультациялар беру;
3) кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъек-

тілерінің өнімділігін арттыру функционалдық бағыты бойынша:
басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын енгізу, 

кəсіпорындардың өнімділігін жəне энергия үнемдеуін арттыру 
мəселелері бойынша сырттан консультанттар тарту;

кəсіпорындарды технологиялық дамыту;
4) іскерлік байланыстарды кеңейтудің функционалдық бағыты 

бойынша: шетелдік əріптестермен іскерлік байланыстар орнату.
 129. Кəсіпкерлік əлеуетті күшейтудің функционалдық бағыт-

тарын іске асыру мынадай: жеке кəсіпкерлік субъектілеріне «бір 
терезе» арқылы қызмет көрсету, қайталауды жою, қағидалар мен 
талаптарды жеңілдету мен оңтайландыру, белгіленген рəсімдер 
мен регламенттерді автоматтандыру қағидаттары сақталған 
жағдайда кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы шеңберінде 
жүзеге асырылады.

 130. Кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымына:
1) облыс орталықтары мен Астана, Алматы, Шымкент, Семей 

қалаларындағы кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары;
2) моноқалалардағы, шағын қалалар мен аудан орталықта-

рындағы кəсіпкерлікті қолдау орталықтары;
3) ауылдар мен кенттер деңгейінде кəсіпкерлікті қолдаудың 

ұтқыр орталықтары;
4) бизнес-инкубаторлар кіреді.
131. Кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары (бұдан əрі 

– КҚКО) – бұл жергілікті бюджет қаражаты болған кезде кəсіп-
керлік субъектілерін жəне кəсіпкерлік бастамасы бар халықты 
мемлекеттік қолдау шараларын көрсету үшін қаржы агенттігі-
нің өңірлік филиалдарының жанынан құрылған жəне/немесе 
облыстардың, респуб-ликалық маңызы бар қалалардың, аста-
наның кəсіпкерлер палаталарының жанынан, жергілікті атқару шы 
органдарда құрылатын инфрақұрылымдық кешен.

132. КҚКО көрсетілетін қызметтері кəсіпкерлік субъектілері 
мен кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа, оның ішінде онлайн 
режимде ұсынылады. 

133. КҚКО құрудың мақсаты:

1) кəсіпкерлік пен кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау 
құралдарын танымал ету;

2) кəсіпкерлік қызметті ашу жəне жүргізу бойынша, оның ішінде 
өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтары арқылы онлайн режимде 
ақпараттық, консультациялық көмек көрсету жəне оқыту;

3) жұмыс істеп тұрған кəсіпкерліктің орнықты дамуына жəр-
демдесу.

134. КҚКО функциялары:
1) жеке кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы 

бар халықты кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау құралдары 
туралы хабардар ету;

2) кəсіпкерлік қызметті ашу жəне жүргізу бойынша консульта-
циялық қызметтер көрсету;

3) кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар 
халықты «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қаржылай 
емес қолдау бағыттарын іске асыру;

4) кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар 
халықтан қаржылай емес қолдау құралдарын алуға өтінімдер 
жинау;

5) қаржы институттарымен жұмыс шарттарын түсіндіру.
135. Қаржы агенттігінің өңірлік филиалдары жанындағы КҚКО-

ны ұстауға жəне оның жұмыс істеуіне арналған шығыстарды 
қаржыландыру қаржы агенттігінің меншікті қаражаты есебінен, 
қаржылай емес қолдау операторының жанындағы КҚКО-ны – 
қаржылай емес қолдау операторының жеке қаражаты есебінен 
жүзеге асырылады.

136. Кəсіпкерлікті қолдау орталықтары (бұдан əрі – КҚО) – 
базасында шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерін оқыту, 
ақпараттық қамтамасыз ету, консультациялық жəне маркетингтік 
қызметтер көрсету, олардың жобаларына экономикалық жəне 
технологиялық сараптама жүргізу жүзеге асырылатын инфрақұ-
рылымдық кешен.

137. КҚО құру мақсаттары:
1) кəсіпкерлік пен кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау 

құралдарын танымал ету;
2) кəсіпкерлік қызметті ашу жəне оны жүргізу бойынша оның 

ішінде өзіне-өзі қызмет көрсету орталықтары арқылы онлайн 
режимде ақпараттық, консультациялық көмек көрсету жəне оқыту;

3) жұмыс істеп тұрған кəсіпкерліктің орнықты дамуына жəр-
демдесу.

138. КҚО көрсетілетін қызметтері шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа, оның ішінде 
онлайн режимде өтеусіз негізде ұсынылады.

139. КҚО облыстардың кəсіпкерлер палаталары филиалдары-
ның жанынан, моноқалаларда, шағын қалалар мен аудан орта-
лық тарында құрылады. 

140. ҚҚО функциялары:
1) шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік 

бастамасы бар халықты кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау 
құралдары туралы хабардар ету;

2) шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне «бір терезе» 
арқылы қызмет көрсету, қайталауды жою, қағидалар мен талап-
тарды жеңілдету жəне оңтайландыру, белгіленген рəсімдер мен 
регламенттерді автоматтандыру қағидаттарын сақтай отырып, 
мемлекеттік қаржылай емес қолдау шараларын көрсету;

3) шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік 
бастамасы бар халыққа мемлекеттік қаржылай емес қолдаудың 
функционалдық бағыттарын іске асыру;

4) шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік 
бастамасы бар халықтан қаржылай емес қолдау құралдарын 
алуға өтінімдер жинау;

5) кəсіпкерлік қызметті ашу жəне оны жүргізу бойынша 
консультациялық қызметтер ұсыну;

6) қаржы институттарымен жұмыс шарттарын түсіндіру.
141. КҚО-ның жұмыс істеуіне жəне дамуына арналған 

шығыстарды қаржыландыру уəкілетті орган мен қаржылай емес 
қолдау операторы арасында өтеулі қызметтерді көрсету туралы 
шартқа қол қою арқылы республикалық бюджеттің қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады.

142. Қаржылай емес қолдау операторы қаржы жылының 12 айы 
ішінде шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік 
бастамасы бар халыққа үзіліссіз КҚО қызметтерін көрсетуді 
қамтамасыз етеді.

143. Уəкілетті орган мен қаржылай емес қолдау операторы 
арасында жасалатын өтелетін қызметтер көрсету туралы шарт 
күшіне енгенге дейін қаржылай емес қолдау операторы көрсеткен 
КҚО қызметтерін уəкілетті орган ағымдағы қаржы жылына 
арналған өтелетін қызметтер көрсету туралы жасалған шарт 
шеңберінде өтейді.

144. Кəсіпкерлікті қолдаудың ұтқыр орталықтары (бұдан 
əрі – КҚҰО) – бұл ауылдық елді мекендердің шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар 
халқына кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау құралдары 
бойынша көшпелі ақпараттық жəне консультациялық қызметтер 
ұсынуға бағытталған қаржы агенттігінің арнайы жабдықталған 
автобустары.

145. КҚҰО құру мақсаттары:
1) ауылдық елді мекендерде кəсіпкерлік пен кəсіпкерлік 

қызметті мемлекеттік қолдау құралдарын танымал ету;
2) ауылдық елді мекендердегі кəсіпкерлік бастамасы бар 

халықты кəсіпкерлік қызметті ашуға ынталандыру;
3) ауылдық елді мекендердің шағын жəне орта кəсіпкерлік 

субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халқына КҚҰО 
қызметтерін өтеусіз негізде ұсыну.

146. КҚҰО функциялары:
1) ауылдық елді мекендердің шағын жəне орта кəсіпкерлік 

субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халқын кəсіпкерлік 
қызметті мемлекеттік қолдау құралдары туралы хабардар ету;

2) кəсіпкерлік қызметті ашу жəне оны жүргізу бойынша 
ақпараттық жəне консультациялық қызметтерді ұсыну;

3) қаржы институттарымен жұмыс шарттарын түсіндіру;
4) кəсіпкерлік əлеуетті дамыту, кəсіпорындардың жетекші 

мамандары мен топ-менеджерлерінің біліктілігін арттыру 
бағыттары бойынша қатысуға өтінімдер жинау;

5) жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік 
қызметтер көрсету.

147. КҚҰО ұстауға жəне оның қызмет етуіне арналған шығыс-
тарды қаржыландыру қаржы агенттігінің меншікті қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады.

148 Бизнес-инкубатор өндірістік үй-жайларды, жабдықтарды, 
ұйымдастыру, құқықтық, қаржылық, консалтингтік жəне ақпа-
раттық қызметтерді көрсету арқылы шағын кəсіпкерлік субъек-
тілерін қалыптастыру кезеңінде қолдау көрсету үшін құрылған 
заңды тұлға болып табылады.

149. Бизнес-инкубаторларды құру мақсаттары:
1) шағын кəсіпорындардың қалыптасуы мен дамуы үшін 

қолайлы жағдайлар жасау;
2) шағын кəсіпкерлік субъектілерінің инновациялық белсен-

ділігін арттыруға жəрдемдесу.
150. Бизнес-инкубациялау – бұл шағын кəсіпкерлік субъек-

тілеріне ресурстар мен көрсетілетін қызметтер кешенін ұсыну 
арқылы олардың қалыптасуы мен табысты дамуы үшін қолайлы 
жағдайлар жасауға бағытталған қолдау құралы.

151. Бизнес-инкубаторлардың функциялары:
1) бизнес-инкубациялау бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмысы;
2) бизнес-инкубатор қызметі шеңберінде одан əрі сүйемелдеу 

үшін жобаларды іздестіруді жəне іріктеуді жүзеге асыру;
3) əлеуетті бизнес-инкубатор резиденттерімен ынтымақтастық 

туралы келісімдер жəне/немесе бизнес-инкубациялау бойынша 
қызметтер көрсету туралы шарт жасасу;

4) ісін жаңа бастаған шағын кəсіпорындарды əкімшілік, 
консалтингтік жəне əдіснамалық сүйемелдеуді жүзеге асыру;

5) бизнес-инкубатор резиденттерінің қаржыландыруды, оның 
ішінде мемлекеттік қолдау құралдары арқылы алуына өтінімдерін 
қалыптастыруға жəрдем көрсету;

6) бизнес-инкубатор резиденттерінің ақпараттық жəне сарап-
шылық ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз ету;

7) тəжірибе алмасу мақсатында табысты компаниялардағы 
тағылымдамаларды жəне форумдарды қоса алғанда, əртүрлі 
тақырыптар бойынша оқыту семинарлары мен тренингтерді 
ұйымдастыру;

8) шағын кəсіпорындар үшін мамандарды іздеуге жəне команда 
қалыптастыруға жəрдемдесу;

9) əкімшілік жəне (немесе) өндірістік үй-жайларды жалдау 
қызметтерін ұсыну;

10) бизнес-инкубаторда шағын кəсіпорындарды дамыту туралы 
ақпараттық-талдамалық деректер қорын қалыптастыру;

11) кейіннен тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің əлеуетті 
нарығына шығу үшін бизнес-инкубаторлар резиденттерінің 
бизнес-жобаларын акселерациялау;

12) шағын кəсіпкерлік субъектілерінің бизнес жобаларын 
ком мерциялық тартымдылығын айқындау тұрғысынан диагнос-
тикалау жəне қаржылық модельдеу.

152. Шағын кəсіпкерлік субъектісін бизнес-инкубаторға 
орналастыру мерзімі оның бизнес-инкубатор резиденті болып 
айқындалған күнінен бастап үш жылдан аспауға тиіс.

153. Бағдарламаны іске асыруға қатысуға үміткер бизнес-
инкубаторларға қойылатын талаптар:

1) бизнес-инкубатор резиденттерін орналастыруға сəйкес 
келетін, ауданы кемінде 250 ш.м. əкімшілік үй-жайлардың болуы;

2) білікті кадрлардың болуы;
3) мемлекеттің қолдауынсыз кемінде 6 ай толыққанды жұмыс 

істеуге мүмкіндік беретін қаржылық ауқаттылық;
4) жоғары оқу орындарымен стартаптарды қолдау жəне дамыту 

бойынша ынтымақтастық туралы келісімдермен расталған əріп-
тестік қатынастардың болуы.

154. Конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар қызметін 
қолдау тəртібін кəсіпкерлік саласындағы уəкілетті орган бекітеді.

(Жалғасы 16-бетте) 
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«Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету» 
функционалдық бағыты

«Бизнес-Насихат» жобасы бойынша мемлекеттік қолдау 
шараларын түсіндіру» құралы

 155. «Бизнес-Насихат» жобасы бойынша мемлекеттік қолдау 
шараларын түсіндіру» құралы шеңберінде мемлекеттік қолдау 
шараларын бұқара халыққа түсіндіру:

1) Бағдарлама бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүргізуді;

2) Бағдарлама шеңберінде кəсіпкерлердің сəтті үлгілері мен 
сəтті жобаларын танымал етуді;

3) кəсіпкерлік саласындағы заңнаманы жəне реттеуді 
түсіндіруді;

4) кəсіпкерлік идеяларын насихаттауды білдіреді.
 156. «Бизнес-Насихат» құрамдауышы бойынша мемлекеттік 

қолдау шараларын түсіндіру» құралын қаржыландыру тиісті 
шартқа қол қою арқылы респуб-ликалық бюджет қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады.

 157. Бағдарлама бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүргізу:

1) БАҚ-та мемлекеттік қолдау шараларын жария етуді; 
2) мемлекеттік қолдау шараларының шарттары мен тетіктері 

бойынша баспа өнімін əзірлеуді жəне оның таралымын көбейтуді;
3) ақпараттық іс-шаралар (форумдар, конференциялар, 

сессиялар, семинарлар, кеңестер жəне т.б.) өткізуді;
4) ағымдағы жағдайға кешенді жалпы республикалық талдау 

мен өңірлік жəне салалық бөліністерде ШОК-тың əлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштерінің серпінін, жеке-жеке Қазақстанның 
əрбір өңірінің ШОК секторының шолуын, ШОК субъектілерін 
қаржылық жəне қаржылай емес қолдаудың қолданыстағы 
инфрақұрылымы бойынша өзекті ақпаратты көрсететін Қазақстан-
дағы жəне оның өңірлеріндегі ШОК дамуының жай-күйі туралы 
есепті жыл сайын шығаруды қоса алғанда, ШОК секторы бойынша 
тұрақты есептер əзірлеуді;

5) ШОК-тың, микроқаржы секторының дамуы, республикалық 
жəне өңірлік деңгейдегі макро- жəне микроэкономикалық 
процестер туралы, сондай-ақ кəсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік 
бағдарламаларын іске асыру нəтижелері туралы өзекті статис-
тикалық ақпарат беру жөніндегі интерактивті ақпараттық-талдау 
жүйесінің жұмысын қамтамасыз етуді көздейді.

158. Бағдарлама шеңберінде кəсіпкерлердің сəтті үлгілері мен 
сəтті жобаларын көпшілікке танымал ету: 

1) іске асырылған жобалардың сəтті үлгілері бойынша баспа-
сөз-турларын ұйымдастыру; 

2) Бағдарламаға қатысушылар туралы əңгімелер («Жетістіктер 
тарихтары») əзірлеу жəне БАҚ-та орналастыру;

3) өңірлік жəне республикалық телеарналарда «Арнайы 
репортаж» жанрында хабарлар циклін əзірлеу жəне шығару;

4) БАҚ өкілдері арасында Бағдарлама туралы немесе жалпы 
кəсіпкерлік туралы үздік материалға арналған конкурс өткізу 
арқылы іске асырылатын болады.

159. Кəсіпкерлік саласындағы заңнаманы жəне реттеуді 
түсіндіру:

1) кəсіпкерлік саласындағы заңнама жəне реттеу мəселелеріне 
мамандандырылған ұйымдарды тарта отырып дайындалған 
кəсіпкерлерге арналған кəсіпкерлік қызметтің негіздері бойынша 
ақпараттық-талдамалық анықтамалықтар мен оқу-əдістемелік 
құралдардың таралымын көбейтуді жəне таратуды;

2) жаднамалар, түсіндіру сипатындағы материалдар əзірлеуді;
3) телевизияда арнайы хабарлар шығаруды немесе оларға 

қатысуды көздейді.
160. Кəсіпкерлік идеяларын насихаттау:
1) сарапшылардың, кəсіпкерлердің, қоғам қайраткерлерінің, 

шетелдік мамандардың қатысуымен телехабарлар серияларын 
ұйымдастыруды;

2) «Жылдың үздік кəсіпкері» конкурсын ұйымдастыруды жəне 
өткізуді;

3) жастар жобаларының көрмелерін ұйымдастыруды жəне 
өткізуді;

4) ісін жаңа бастаған кəсіпкерлер үшін ашық дəрістер, мастер-
кластар өткізуді;

5) қолданыстағы «Бизнес аумағы» бизнес-порталы база-
сында «Жас іскер» жастар кəсіпкерлігіне арналған бөлімді 
орналастыруды, оның ішінде оны үнемі жаңартып отыруды;

6) жас/ісін жаңа бастаған кəсіпкерлерге жетекшілік етуге 
əзір бизнес-тəлімгерлерді тарту үшін «Бизнес аумағы» бизнес-
порталы базасында веб-алаңдар құруды;

7) əлеуметтік желілерде қоғамдастықтар, форумдарда тар-
мақтар, интернет-блогтар, сайттарда-бейне-хостингтерде кəсіп-
керлікке арналған арналар құруды жəне жүргізуді көздейді.

161. «Бизнес-Насихат» құрамдауышы бойынша мемлекеттік 
қолдау шараларын түсіндіру» құралы бойынша кəсіпкерлерге 
мемлекеттік қолдауды ұсыну шарттарын түсіндіру сондай-ақ 
қаржылай емес қолдау операторы жасаған Бағдарламаның 
бірыңғай Call-орталығы базасында да жүзеге асырылады. 

«Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттерде кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары 

туралы түсіндіру» құралы

162. «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 
кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы түсіндіру» құралы 
халықаралық ынтымақтастыққа, Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің нарығына өнімдер мен көрсетілетін 
қызметтерді экспорттауға, Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттерде филиалдық желі ашу мен кеңейтуге, шикізат 
пен материалдарды, жинақтаушыларды, технологияларды сатып 
алуға бағытталған шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне 
беріледі.

 163. «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет-
терде кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы түсіндіру» 
құралы шеңберінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің кəсіпкерлік, мемлекеттік сатып алу жəне кəсіп-
кер лік қызметті қолдау шаралары саласындағы заңнамасын 
түсіндіру:

 1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
де кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын жүргізуді;

 2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 
қызметін жүзеге асыратын қазақстандық кəсіпкерлердің сəтті 
үлгілерін танымал етуді;

 3) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 
қазақстандық кəсіпкерлік идеяларын насихаттауды білдіреді.

164. «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 
кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы түсіндіру» құралын 
қаржыландыру тиісті шартқа қол қою арқылы респуб-ликалық 
бюджеттің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

 165. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
де кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын жүргізу:

 1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
кəсіпкерлік саласындағы заңнамасы мен реттеу мəселелеріне 
маманданған ұйымдарды тарта отырып, кəсіпкерлік субъектілері 
үшін кəсіпкерлік, мемлекеттік сатып алу жəне кəсіпкерлік қыз-
метті қолдау шаралары саласында дайындалған ақпараттық-
талдамалық анықтамалықтар мен оқу-əдістемелік құралдарын 
əзірлеуді, олардың таралымын көбейтуді жəне таратуды;

 2) ақпараттық іс-шараларды (форумдар, конференциялар, 
сессиялар, семинарлар, кеңестер жəне т.б.) жүргізуді;

 3) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
де кəсіпкерлік қызметті жүргізудің мықты жəне осал тұстарын 
көрсететін салыстырмалы сипаттағы тоқсан сайынғы ақпараттық-
талдамалық материалдарды дайындауды;

 4) мүше мемлекеттерде кəсіпкерлерге мемлекеттік қолдау 
ұсынудың шарттарын, мемлекеттік сатып алуға қатысу заңнамасы 
мен қағидаларын түсіндіру үшін оператордың Call-орталығы 
қызметін ұйымдастыруды көздейді.

 166. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 
қызметті жүзеге асыратын қазақстандық кəсіпкерлердің сəтті 
үлгілерін танымал ету:

 1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
нарығында іске асырылған жобалардың сəтті үлгілері бойынша 
баспасөз-турларын ұйымдастыруды;

 2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
нарығында жұмыс істейтін табысты қазақстандық кəсіпкерлер 
туралы əңгімелер («Жетістіктер тарихтары») əзірлеуді жəне БАҚ-
та орналастыруды;

 3) БАҚ өкілдері арасында Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттердің нарығындағы қазақстандық кəсіпкерлік 
туралы үздік материалға арналған конкурс өткізуді көздейді.

 167. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 
қазақстандық кəсіпкерлік идеяларын насихаттау:

 1) сарапшылардың, кəсіпкерлердің, қоғам қайраткерлерінің, 
шетелдік мамандардың қатысуымен телехабарлар серияларын 
ұйымдастыруды;

 2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 
бизнес ашуға бағдарланған кəсіпкерлер үшін ашық дəрістер, 
мастер-кластар өткізуді;

 3) əлеуметтік желілерде қоғамдастықтар, форумдарда тармақ-
тар, интернет-блогтар, сайттарда-бейне-хостингтерде Еура-
зиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде кəсіпкерлікке 
арналған арналар құруды жəне жүргізуді көздейді.

 168. «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде 
кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы түсіндіру» құралы 
бойынша кəсіпкерлерге мемлекеттік қолдау ұсыну шарттарын 
түсіндіру қаржылай емес қолдау операторы құрған Мемлекеттік 
бағдарламаның бірыңғай Call-орталығы базасында да жүзеге 
асырылады.

«Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектілерінің құзыретін дамыту» 

функционалдық бағыты

169. «Кəсіпкерлік қызмет негіздеріне оқыту» құралы мынадай 
құрамдауыштарды іске асыруды көздейді:

1) «Жас кəсіпкер мектебі»;
2) «Бизнес-мектеп».
 170. «Жас кəсіпкер мектебі» құрамдауышы (бұдан əрі – «ЖКМ» 

жобасы) жастардың инновациялық жəне кəсіпкерлік əлеуетін 
ашуға жəрдемдесуге, жас адамдарды кəсіпкерлік қызметке 
белсенді тартуға, жас кəсіпкерлердің құзыреттілік деңгейін арт-
тыруға бағытталған.

171. Қазақстан Республикасының 18-29 жас аралығындағы 
азаматтары «ЖКМ» жобасының тыңдаушылары бола алады. 

172. «ЖКМ» жобасы:
1) жастарды кəсіпкерлік қызметті жүргізу негіздеріне оқытуды;
2) бизнес-жоспарларды дайындау бойынша консультациялық 

қызметтер көрсетуді;
3) «ЖКМ» жобасына қатысушылардың бизнес-жоспарларын 

қорғауды ұйымдастыруды;
4) «ЖКМ» жобасы тыңдаушыларының неғұрлым сəтті бизнес-

жобаларын таныстырумен өңірлерде «Идеялар жəрмеңкесі» 
конкурсын ұйымдастыруды;

5) үздік бизнес-жобаларға – «Идеялар жəрмеңкесі» конкурсының 
жеңімпаздарына қаржыландыру алуға жəрдемдесуді көздейді.

173. Оқыту процесінде «ЖКМ» жобасының тыңдаушыларына 
кəсіпкерлік қызметті жүргізу мен бизнес-жоспарды дайындау 
негіздері бойынша оқу-əдістемелік материалдар, сондай-ақ шағын 
кəсіпкерлікті құру идеяларының анықтамалықтары ұсынылады. 
Бұл материалдар қағаз жəне/немесе электрондық жеткізгіштерде 
ұсынылады.

174. «ЖКМ» жобасының тыңдаушыларын оқыту жəне оқу-
əдістемелік материалдарды, шағын кəсіпкерлікті құру идея-
ларының анықтамалықтарын ұсыну қайтарымсыз негізде жүзеге 
асырылады.

175. «ЖКМ» жобасының тыңдаушыларын оқыту КҚКО-да 
жүзеге асырылады. Оқыту қорытындылары бойынша бизнес-
жоспарларын сəтті қорғаған жағдайда, «ЖКМ» жобасының 
тыңдаушыларына «ЖКМ» жобасы бойынша оқытудан өткені ту-
ралы сертификат беріледі.

176. «ЖКМ» жобасы бойынша оқытудан өткені туралы сер-
тификаттың болуы Бағдарлама шеңберінде гранттық қаржы-
ландыруға арналған конкурсқа қатысуға құқық береді.

177.  «ЖКМ» жобасын қаржыландыру қаржылай емес қолдау 
операторының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

178.  «Бизнес-мектеп» құрамдауышы моноқалалардағы, 
шағын қалалар мен аудан орталықтарындағы шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар 
халыққа білім беру жобаларын ұсынуға, оның ішінде цифрлық 
сауаттылықты арттыруға бағытталған.

179. Моноқалаларда, шағын қалалар мен аудан орталық-
тарында «Бизнес-мектеп» құрамдауышының қызметтері КҚО-
да, Астана, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында жəне облыс 
орталықтарында КҚКО-да ұсынылады.

 180. «Бизнес-мектеп» құрамдауышының шеңберіндегі оқыту 
жобалары:

1) «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша кəсіпкерлік қызметті 
жүргізу негіздерін қысқа мерзімді оқытуды;

2) «Бизнес-Өсу» жобасы бойынша кəсіпкерлік қызметті дамы ту-
дың функционалдық бағыттары бойынша қысқа мерзімді оқытуды;

3) тəлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқытуды 
ұсынуды көздейді.

181. Оқыту барысында шағын жəне орта кəсіпкерлік субъек-
тілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа кəсіпкерлік 
қызметті жүргізу негіздері бойынша оқу материалдары, құжаттар-
дың стандартты топтамалары, оның ішінде бизнес-жоспар-
лар, қаржыландыруды алуға арналған құжаттардың үлгілері, 
маркетингтік зерттеулердің нəтижелері, инновацияларды енгізу 
саласындағы халықаралық тəжірибе, сондай-ақ шағын кəсіпкер-
лікті құру идеяларының анықтамалықтары беріледі.

 182. «Бизнес-мектеп» құрамдауышының жобалары бо-
йынша білім алуға өтінімдерді шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халық КҚКО, КҚО 
мен оператордың КҚҰО береді.

183. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері қажет болған 
кезде «Бизнес-мектеп» құрамдауышы шеңберінде білім беру 
жобаларын өткізуге жарамды қажетті үй-жайларды ұсынады.

184. «Бизнес-Кеңесші» жобасын іске асыру тетігі:
1) оқыту шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен 

кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа өтеусіз негізде ұсынылады;
2) қаржылай емес қолдау операторы тоқсан сайын, есепті 

тоқсанға дейінгі айдың 10-күніне дейін оқыту өткізілетін күн мен 
орынды, оның кезеңі мен өтінімдерді беру мерзімін көрсете 
отырып, алдағы тоқсанға арналған оқыту курстарының кестесін 
жасайды, жасалғаннан кейін ол 10 жұмыс күні ішінде БАҚ-та 
орналастырылуға тиіс;

3) қаржылай емес қолдау операторы шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халықтың 
өтінімдері негізінде ай сайын, есепті айдың 5-күніне дейін 
тыңдаушылардың тізімдерін қалыптастырады;

4) оқытудан өткеннен кейін шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа «Бизнес-
Кеңесші» жобасы бойынша курстардан өткені туралы сертифи-
кат беріледі;

5) «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша оқыту күнтізбелік екі 
күн ішінде жүзеге асырылады.

185. «Бизнес-Өсу» жобасын іске асыру тетігі:
1) оқыту шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне өтеусіз 

негізде ұсынылады;
2) қаржылай емес қолдау операторы жыл сайын шағын жəне 

орта кəсіпкерлік субъектілерінен кəсіпкерлік қызметті дамытудың 
функционалдық бағыттары бойынша тақырыптар тізбесін 
айқындау тұрғысынан сауалнама жүргізуді жүзеге асырады;

3) қаржылай емес қолдау операторы шағын жəне орта кəсіп-
керлік субъектілеріне сауалнама жүргізу нəтижелерін ескере 
отырып, тоқсан сайын есепті тоқсанға дейінгі айдың 10-күніне 
дейін тақырыптарды, өткізу күнін жəне орнын, оның кезеңін 
жəне өтінімдерді беру мерзімін көрсете отырып, алдағы тоқсанға 
арналған оқыту курстарының кестесін жасайды, жасалғаннан 
кейін ол 10 жұмыс күні ішінде БАҚ-та орналастырылуға тиіс;

4) қаржылай емес қолдау операторы шағын жəне орта кəсіп-
керлік субъектілерінің өтінімдері негізінде ай сайын, есепті айдың 
5-күніне дейін тыңдаушылардың тізімдерін қалыптастырады;

5) оқытудан өткеннен кейін шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне «Бизнес-Өсу» жобасы бойынша курстардан өткені 
туралы сертификат тапсырылады;

6) «Бизнес-Өсу» жобасы бойынша оқыту күнтізбелік 2-5 
күн аралығында оқытудың тақырыбына байланысты жүзеге 
асырылады.

186. Тəлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық 
оқытуды іске асыру тетігі:

1) оқыту моноқалалардың, шағын қалалар мен аудан орталық-
тарының шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік 
бастамасы бар тұрғындарына өтеусіз негізде ұсынылады;

2) қаржылай емес қолдау операторы жыл сайын, қаңтардың 
20-күніне дейінгі мерзімде өңірлік мамандану мен жергілікті 
кəсіпкерлікті дамыту перспективаларына байланысты жергілікті 
атқарушы органдармен келісім бойынша моноқалаларда, шағын 
қалаларда жəне аудан орталықтарында тəлімгерлік қағидаттарын 
қолдана отырып, жобалық оқытылуға тиіс жобалардың тізбесін 
айқындайды;

 3) қаржылай емес қолдау операторы жыл сайын ақпанның 
10-күніне дейінгі мерзімде жергілікті атқарушы органдармен 
келісім бойынша жобалардың тізбесін, оқытуды өткізу күні мен 
орнын, оның кезеңін жəне өтінімдер беру мерзімін көрсете оты-
рып, оқытуды өткізу кестесін жасайды, жасалғаннан кейін ол 10 
жұмыс күні ішінде БАҚ-та орналастырылуға тиіс;

4) қаржылай емес қолдау операторы шағын жəне орта 
кəсіп керлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халық 
өтінімдерінің негізінде тəлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, 
жобалық оқытылуға тиіс əр жоба бойынша тыңдаушылар тобын 
қабылдауды қамтамасыз етеді;

5) қаржылай емес қолдау операторы шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа 
тəлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқытылуға 
тиіс жобалар бойынша тəлімгерлік қызметтер көрсету үшін жұмыс 
істеп жүрген кəсіпкерлерді, сондай-ақ тəлім беру тəжірибесі бар 
мамандарды, консультанттарды тартады;

6) қаржылай емес қолдау операторы оқытуды өткізуді баста-
ғанға дейін тəлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық 
оқытылуға тиіс жобаға қарай қалыптастырылған тыңдау шы-
лардың əр тобы бойынша тəлімгерлердің болуын қамтамасыз 
етеді;

7) шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік 
бастамасы бар халыққа тəлімгерлік қызметтер көрсететін 
тəлімгерлер оқыту кезеңі ішінде дəрістер мен семинарлар өткізеді, 
ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсетеді, жобаның 
өзгешелігі мен ерекшеліктеріне оқытады, тыңдаушылардың оны 
іске асыруын қамтамасыз етеді;

8) тəлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту 
тəлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқытылуға 
тиіс жобаға қарай үш аптадан 2 айға дейін жүзеге асырылады.

187. «Бизнес-мектеп» құрамдауышын қаржыландыру уəкілетті 
орган мен қаржылай емес қолдау операторы арасында тиісті 
шарт жасасу арқылы республикалық бюджет қаражаты есебінен 
жүзеге асырылады.

188. Қаржылай емес қолдау операторы «Бизнес-мектеп» жо-
басы шеңберінде қаржы жылының 12 айы ішінде шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілерін жəне кəсіпкерлік бастамасы бар 
халықты үздіксіз оқытуды қамтамасыз етеді.

«Кəсіпорындар мамандарының, топ-менеджерлерінің 
біліктілігін арттыру» құралы

«Шағын жəне орта кəсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту» 
құрамдауышы

 «Кəсіпорынның құзыретін арттыру» құрамдауышы

189. «Шағын жəне орта кəсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту» 
құрамдауышы «Назарбаев Университеті» ДБҰ базасында оқыту 
есебінен Бағдарлама шеңберінде өз қызметін экономиканың 
басым секторларында жүзеге асыратын шағын жəне орта кəсіп-
керлік субъектілеріне қолдау көрсетуге бағытталған.

190. Бағдарлама шеңберінде қызметін экономиканың басым 
секторларында жүзеге асыратын шағын жəне орта кəсіпкерліктің 
жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарының жоғарғы жəне орта буын 
басшылары «Шағын жəне орта кəсіпкерліктің топ-менеджментін 
оқыту» құрамдауышының қатысушылары бола алады.

191. Құрамдауыштың қатысушыларын оқыту жөніндегі шығыс-
тарды төлеу уəкілетті орган мен «Назарбаев Университеті» 
ДБҰ арасында тиісті шартқа қол қою арқылы республикалық 
бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Құрамдауыш 
қатысушылары оқыту орнына дейін жəне кері қайту жолақысын, 
сондай-ақ тұруын өздері төлейді.

192. Шағын жəне орта кəсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту 
тетігі:

1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері тікелей жəне/не-
месе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Бағдарламаның 
əлеуетті қатысушыларын конкурстық іріктеудің басталуы тура-
лы хабардар етеді;

2) өтінім беруші белгіленген нысанда қаржы агенттігіне 
оқытуға өтінім береді, бұл ретте өтінім беруші жобаны іске асы-
руға байланысты мониторингті немесе өзге де іс-қимылдарды 
жүргізу үшін қажетті барлық мəліметтер мен деректерді ұсыну 
туралы жазбаша міндеттемеге қол қояды. Қаржы агенттігі 
уəкілетті орган айқындайтын квоталарға сəйкес жиынтық өтінімді 
қалыптастырады жəне оларды уəкілетті органға келісуге жібереді;

3) уəкілетті орган Бағдарламаға қатысушылардың келісілген 
тізбесін «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға жібереді.

Қаржы агенттігі «Назарбаев Университеті» ДБҰ-мен бірлесіп 
Бағдарламаға қатысушылардың кəсіпорынды дамыту бойынша 
қызметіне кейін мониторингілеу жүргізеді.

193. «Кəсіпорынның құзыретін арттыру» құрамдауышы:
еңбек өнімділігін арттыру жəне/немесе Индустрия 4.0 техно-

логиясы элементтерін енгізу мəселелері бойынша инженерлі-
техникалық персоналды, өндірістік персоналды, оның ішінде 
топ-менеджерлерді дайындауға жəне/немесе қайта дайындауға 
жəне/немесе олардың біліктілігін арттыруға; 

шетелдік сарапшыларды тарту арқылы үздік өндірістік тəжіри-
бені енгізуге бағытталған.

194. «Кəсіпорынның құзыретін арттыру» құрамдауышы 
шеңберінде үшінші тұлғалар көрсеткен қызметтерге жұмсалған 
шығындарды ішінара өтеу жүзеге асырылады.

195. «Кəсіпорынның құзыретін арттыру» құрамдауышы бойын-
ша шығындардың шарттары, тəртібі мен түрлері индустриялық-
инновациялық дамыту саласындағы уəкілетті орган бекітетін 
Еңбек өнімділігін арттыруға жəне аумақтық кластерлерді 
дамы туға бағытталған Индустриялық-инновациялық қызмет 
су бъек тілеріне мемлекеттік қолдау көрсету қағидаларында 
айқындалады. 

 
«Жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге 

сервистік қолдау көрсету» құралы

196. «Жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге 
сервистік қолдау көрсету» құралы кəсіпорынның тиімділігін 
арттыру мақсатында оны басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған 
жəне КҚКО, КҚО жəне КҚҰО-да бизнес-процестерді қолдау 
жөніндегі мынадай мамандандырылған қызметтерді ұсынуды 
қамтиды:

1. Бухгалтерлік жəне салықтық есеп жүргізумен, сондай-
ақ статистикалық есептілікті жасаумен байланысты көрсеті-
летін қызметтер, олар мынадай мəселелер бойынша консуль-
тацияларды қамтиды:

1) салық салу жəне салықтық əкімшілендіру;
2) салық заңнамасы жəне кəсіпорынның бухгалтерлік қызметін 

реттейтін заңнама;
 3) бастапқы құжаттарды өңдеу, салықты жəне бюджетке өзге 

де аударымдарды есептеу;
4) бухгалтерлік есепті қалпына келтіру;
5) бухгалтерлік есепті жүргізу;
6) «1С-Бухгалтерия» бағдарламасымен жұмыс;
7) салықтық жəне статистикалық есептерді дайындау жəне 

тапсыру;
8) бөгде ұйымдар үшін қаржылық қызмет бойынша қосымша 

есептерді жасау;
9) электрондық статистикалық есептілікті ұсыну.
2. Мыналарды қоса алғанда, кедендік рəсімдер бойынша 

көрсетілетін қызметтер:
1) кедендік заңнама мен кедендік рəсімдер саласындағы 

консультациялар;
2) тауарларды декларациялау қағидалары мен тəртібі, кедендік 

құнды анықтау жəне түзету, кедендік декларацияны толтыру 
жөніндегі консультациялар;

3) нақты тауарлар бойынша тарифтік жəне тарифтік емес рет-
теу жөніндегі консультациялар;

4) сыртқы экономикалық қызметті құжатпен сүйемелдеу;
5) сыртқы экономикалық қызметке арналған лицензиялар, 

рұқсаттар алу жөніндегі консультациялар;
6) Кеден одағы шеңберінде жүктерді декларациялау жөніндегі 

консультациялар;
7) сыртқы сауда келісімшартының талаптары жөніндегі 

консультациялық қызметтер.
3. Кəсіпкерлердің жəне кəсіпкерлік бастамасы бар тұрғын-

дардың өтінімдерін: 
1) лицензия жəне рұқсат алу мəселелері бойынша – мемле-

кеттік органдарда;
2) кредиттер алу мəселелері бойынша – екінші деңгейдегі 

банктерде;
3) мемлекеттік қолдау шараларын алу мəселелері бойынша – 

даму институттарында сүйемелдеу.
4. Мыналарды қоса алғанда, заңгерлік қызметтер көрсету:
1) кəсіпорынды (жеке кəсіпкерді) тіркеуге, қайта тіркеуге, 

таратуға құжаттарды дайындау бойынша консультациялық 
көрсетілетін қызметтер;

2) кəсіпорынды (жеке кəсіпкерді) тіркеуге, қайта тіркеуге, 
таратуға құжаттарды дайындау;

3) шарттардың жобаларын əзірлеу бойынша консультациялар;
4) шарттардың жобаларын əзірлеу;
5) азаматтық жəне еңбек құқығы саласындағы консульта-

циялар;
6) құжат айналымын жүргізу бойынша консультациялар;
7) ұсынымдар бере отырып, құжат айналымының аудиті;
8) бизнес-жоспардан басқа, кредиттеуге арналған құжаттар 

топтамасын дайындау бойынша консультациялар;
9) бизнес-жоспардан басқа, кредиттеуге арналған құжаттар 

топтамасын дайындау;
10) кадрлық құжаттаманы жүргізу бойынша консультациялар;
11) ұсынымдар бере отырып, кадрлық құжаттама аудиті;
12) құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сəйкестігін тексеруге байланысты консультациялық 
көрсетілетін қызметтер.

5. Мыналарды қоса алғанда, маркетинг мəселелері бойынша 
көрсетілетін қызметтер:

1) құн саясатын əзірлеу бойынша консультациялар;
2) ұқсас тауарлар, жұмыстар жəне көрсетілетін қызметтер 

бойынша нарықты, сондай-ақ мемлекеттік сатып алудың, ұлттық 
компаниялар мен жер қойнауын пайдаланушылар сатып алуының 
қорытындылары мен жоспарларын талдауды есепке ала отырып, 
нақты тауарлар, жұмыстар жəне көрсетілетін қызметтер бойынша 
құн саясатын əзірлеу;

3) бизнес-жоспар əзірлеу жəне екінші деңгейдегі банктерде 
қарауға дайындау бойынша консультациялар;

4) бизнес-жоспар əзірлеу жəне екінші деңгейдегі банктерде 
қарауға дайындау;

 5) кəсіпорынның (жеке кəсіпкердің) маркетингтік стратегиясын 
əзірлеу бойынша консультациялар;

6) кəсіпорынның (жеке кəсіпкердің) маркетингтік стратегиясын 
əзірлеу;

7) кəсіпорынның (жеке кəсіпкердің) маркетингтік қызметін 
бағалау жəне талдау бойынша консультациялар;

8) кəсіпорынның (жеке кəсіпкерлердің) маркетингтік қызметін 
бағалау жəне талдау;

9) тауарларды жəне/немесе жұмыстарды жəне/немесе 
көрсетілетін қызметтерді ілгерілету жоспарын талдау, тауарларға 
жəне/немесе жұмыстарға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге 
сұраныс типтерін зерделеу бойынша консультациялар;

10) ұсынымдар немесе қорытындылар бере отырып, тауар-
ларды жəне/немесе жұмыстарды жəне/немесе көрсетілетін 
қызметтерді ілгерілету жоспарын талдау, тауарларға жəне/
немесе жұмыстарға жəне/немесе көрсетілетін қызметтерге сұра-
ныс типтерін зерделеу;

11) бəсекелес ортаны талдау бойынша консультациялар;
12) ұқсас тауарлар, жұмыстар жəне көрсетілетін қызметтер 

бойынша нарықты, сондай-ақ мемлекеттік сатып алудың, ұлттық 
компаниялар мен жер қойнауын пайдаланушылар сатып алуының 
қорытындылары мен жоспарларын талдауды есепке ала отырып, 
бəсекелес ортаны талдау;

13) тауар таңбасын, жарнамалық науқанды əзірлеу бойынша 
консультациялар;

14) тауар таңбасын, жарнамалық науқанды əзірлеу.
6. Мыналарды қамтитын ақпараттық технологияларға қызмет 

көрсету саласындағы консультациялар:

1) интернет-ресурстарды əзірлеу жəне қолдау;
2) кəсіпорынның (жеке кəсіпкердің) визитка-сайтын құру;
3) интернетте бизнес құру жəне жүргізу;
4) есептерді электрондық тапсыру бағдарламасын орнату 

жəне қолдау;
5) «1 С-Бухгалтерия» бағдарламасын орнату жəне қолдау.
7. Мыналарды қамтитын мемлекеттік сатып алуға, ұлттық ком-

паниялар мен жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуына 
байланысты көрсетілетін қызметтер:

1) конкурсқа/тендерге қатысу үшін өтінімдерді дайындау;
2) конкурсқа/тендерге қатысу үшін өтінімдер сараптамасын 

(аудитін) жүргізу;
3) Қазақстанның сатып алу бойынша бірыңғай құрылымдалған 

ақпараттық базасын қамтитын интернет көзіне қосылу;
4) мемлекеттік жəне өзге де сатып алуға қатысу үшін жетілдіру 

мүмкіндігі тұрғысынан кəсіпорын/жеке кəсіпкер құжаттамасының 
сараптамасы (аудиті);

5) сатып алуды ұйымдастырушылардың əрекетіне/əрекетсіз-
дігіне шағым жасау;

6) қазақстандық қамтуды есептеу;
7) жылдық сатып алу жоспарлары негізінде Қазақстанның 

мемлекеттік жəне өзге де сатып алу нарығының сыйымдылығы 
бойынша талдамалық есептер беру.

8. Мемлекеттік-жекешелік əріптестік (бұдан əрі – МЖƏ) 
саласындағы: 

1) жеке əріптесті айқындау жөніндегі конкурс шеңберінде 
əлеуетті жеке əріптестің конкурстық өтінімін дайындау бойынша;

2) жеке əріптесті айқындау шеңберінде МЖƏ жобасының 
тұжырымдамасын əзірлеу бойынша;

3) МЖƏ шартын дайындау жəне жасау бойынша;
4) МЖƏ жобаларын іске асыру мəселелері бойынша консуль-

тациялар.
 197. «Жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге 

сервистік қолдау көрсету» құралы экономиканың барлық сектор-
ларында əрекет ететін шағын жəне орта кəсіпкерлік субъек-
тілеріне өтеусіз негізде ұсынылады.

 198. Жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге 
сервистік қолдау көрсету КҚКО мен КҚО-да, оның ішінде шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілері өтінімдерінің жинақталу ша-
масына қарай КҚҰО арқылы ауылдық елді мекендерге бару жо-
лымен жүзеге асырылады.

199. Жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге 
сервистік қолдау көрсету тетігі:

1) уəкілетті орган мен қаржылай емес қолдау операторы ара-
сында жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік 
қолдау көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік 
сатып алу шарты жасалады;

2) жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік 
қолдау көрсетуді қаржыландыру уəкілетті орган мен қаржылай 
емес қолдау операторы арасындағы жұмыс істеп тұрған кəсіп-
керлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шартына қол 
қою жолымен респуб-ликалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге 
асырылады;

3) қаржылай емес қолдау операторы өңірдің кəсіпкерлерін 
жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау 
көрсетудің басталуы мен орны туралы хабардар етуді ай сайын, 
оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүргізеді.

200. Жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге 
сервистік қолдау көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу шартының шеңберінде:

1) қаржылай емес қолдау операторы есепті тоқсаннан кейінгі 
айдың 10-күнінен кешіктірмей, уəкілетті органға жұмыс істеп 
тұрған кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету 
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шар-
тында көрсетілген нысан бойынша құралдың іске асырылуы ту-
ралы есепті жібереді;

2) қаржылай емес қолдау операторы есепті айдан кейінгі айдың 
10-күнінен кешіктірмей, құралдың іске асырылу мониторингін 
жүргізу мақсатында құралдың іске асырылуы туралы мəліметтерді 
жібереді;

3) қаржы агенттігі кəсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік 
қолдауды жүзеге асыру мониторингін жүргізу əдістемесіне (бұдан 
əрі – əдістеме) сəйкес құралдың іске асырылу барысы туралы 
мониторингті жүзеге асырады.

201. Əдістемені қаржылай емес қолдау операторымен келісу 
бойынша қаржы агенттігі əзірлейді жəне ол уəкілетті органның 
шешімімен бекітіледі.

Қаржы агенттігі есепті айдан кейінгі айдың 30-күнінен кешіктір-
мей, тоқсан сайын уəкілетті органға əдістемеде көрсетілген нысан 
бойынша құралдың іске асырылуының мониторингі туралы есепті 
жолдайды.

202. Қаржылай емес қолдау операторы қаржы жылындағы 12 
ай бойы шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне кəсіпкерлік 
қызметті жүргізуге үздіксіз сервистік қолдау көрсетуді қамтамасыз 
етеді.

«Рұқсат құжаттары мен техникалық шарттарды алу 
мəселелері бойынша консультациялар беру» құралы

 203. «Рұқсат құжаттары мен техникалық шарттарды алу 
мəселелері бойынша консультациялар беру» құралы рұқсат 
құжатын немесе техникалық шартты алғысы келетін шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілеріне ұсынылады.

 204. Осы құралды іске асыру мақсатында қаржылай емес 
қолдау операторы əрбір рұқсат құжаты мен техникалық шарт 
бойынша анықтамалық əзірлейді, онда рұқсат құжаттары мен 
техникалық шарттарды алуға қойылатын талаптар, оның ішінде 
ұсынылатын қажетті құжаттардың тізбесі, оларды беруді жүзеге 
асыратын мемлекеттік орган мен ұйым туралы ақпарат, рұқсат 
құжаттары мен техникалық шарттардың берілу орны мен уақыты, 
сондай-ақ рұқсат құжаттары мен техникалық шарттарды алу бо-
йынша қадамдық ұсынымдар көзделеді.

 205. Əрбір рұқсат құжаты мен техникалық шарт бойынша 
анықтамалық рұқсат құжаттары мен техникалық шарттардың 
берілуін регламенттейтін заңнамадағы өзгерістерге сəйкес үнемі 
жаңартылып тұруға тиіс.

 206. Консультациялар əрбір рұқсат құжаты мен техникалық 
шарт бойынша анықтамалықтардың мазмұнына сəйкес жүзеге 
асырылады, олар консультация берілгеннен кейін шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілеріне өтеусіз негізде табысталады.

 207. Құралды іске асыруды қаржыландыру уəкілетті орган 
мен қаржылай емес қолдау операторының арасында тиісті шарт 
жасасу жолы мен республикалық бюджет қаражатының есебінен 
жүзеге асырылады.

«Кəсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектілерінің өнімділігін арттыру» функционалдық 

бағыты

 208.  «Басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын 
енгізу, кəсіпорындардың өнімділігін жəне энергия үнемдеуін 
арттыру мəселелері бойынша сырттан консультанттар тарту» 
құралы мынадай құрамдауыштарды іске асыруды көздейді:

1) «Алдыңғы қатарлы кəсіпорындардың консультациялық 
жобаларын сырттан консультанттар тарту жолымен бірлесіп 
қаржыландыру (Қазақстан Республикасының шағын жəне орта 
кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы)»;

2) «Басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды енгізу жəне персоналды (аға сеньорларды) оқыту 
мəселелері бойынша біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды 
тарту». 

209. Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін 
қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы шағын жəне орта 
кəсіпкерліктің алдыңғы қатарлы кəсіпорындарына сыртқы 
консультанттар жүзеге асыратын консультациялық жобаларды 
бірлесіп қаржыландыру жəне нарықты дамыту жөніндегі іс-
шараларды жүргізу жолымен қолдау көрсетуге бағытталған.

Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін 
қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы шеңберіндегі қолдау 
қызметін экономиканың басым секторларында, ИИДМБ-да 
айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым салаларында жəне 
көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде, моноқалаларда, 
шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерде салалық шектеу-
лерсіз жүзеге асыратын, сондай-ақ қаржылық тұрғыдан орнықты 
жəне өсу əлеуеті жоғары, Бағдарлама шеңберінде іске асыры-
латын консультациялық жоба шығындарының жалпы құнының бір 
бөлігін жабуға əзір шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне 
ұсынылады. 

210. Еуропа қайта құру жəне даму банкі (бұдан əрі – ЕҚДБ) 
Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін 
қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасының операторы болып 
табылады.

211. Базалық жəне қосымша өлшемшарттарға сай келетін 
кəсіпорындар Бағдарламаға қатысушы бола алады.

212. Іріктеудің базалық өлшемшарттары:
1) қатысушылар – Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сəйкес шағын немесе орта кəсіпкерлік субъектілері;
2) меншік нысаны – бақылау пакеті Қазақстан Республикасының 

азаматтарында болатын жеке кəсіпорын (капиталдағы шетелдік 
қатысу 49 %-дан аспайды);

3) қызмет саласы – экономиканың барлық басым секторла-
рындағы, ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркəсіптің басым 
салаларындағы жəне көрсетілетін қызметтердің жекелеген 
түрлеріндегі, моноқалалардағы, шағын қалалар мен ауылдық 
елді мекендердегі салалық шектелмейтін қызмет;

4) шағын жəне орта кəсіпкерлік саласындағы тəжірибе – өтінім 
берген кезде 2 (екі) жыл;

5) Бағдарламаға қатысуға арналған өтінім құжаттамасының 
толық топтамасы – ЕҚДБ стандартты нысанына сай толтырылған 

(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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өтінімнің түпнұсқасы, құрылтай құжаттарының көшірмелері, 
алдыңғы өткен толық екі жыл жəне өтінім берген кездегі ағымдағы 
қаржы кезеңі үшін қаржылық есептердің көшірмелері.

 213. Іріктеудің қосымша өлшемшарттары (осы өлшемшарттарға 
сəйкестікті кəсіпорынды тексеру жəне диагностикалау бойынша 
ЕҚДБ стандартты рəсімдерін орындағаннан кейін, ЕҚДБ жергілікті 
мамандарының тобы бағалайды):

1) өміршеңдік – көрнекі бəсекелік артықшылықтардың 
болуы тұрғысынан одан əрі өсу əлеуеті, кірістілік (оң жал-
пы кіріс), консультациялық жобаларды енгізу жəне олардың 
нəтижелерін қолдану үшін жеткілікті қаржылық жəне операциялық 
ресурстардың болуы; ЕҚДБ банкроттыққа жақын күйдегі 
жағдайдағы немесе толық қайта құрылымдауды қажет ететін 
кəсіпорындарға қолдау көрсетпейді;

2) басшылық тарапынан қатынас – ЕҚДБ мамандарымен жəне 
консалтингтік компаниялармен ынтымақтастыққа əзірлік;

3) жоғары бедел/парасаттылық – кəсіпорын мен оның басшысы 
сенімге əрі жоғары бедеге ие болуға тиіс;

 4) штаттан тыс консультанттармен жұмыс тəжірибесі – іскерлік 
консультациялық көрсетілетін қызметтерді алуға шынайы 
қажеттілік, сондай-ақ штаттан тыс консультанттармен жұмыс 
тəжірибесі жұмыс тəжірибесі аз болса немесе мұндай тəжірибесі 
болмаса, көрсетілетін қолдауды қолдана білу қабілеті жəне (не-
месе) жобаны толық көлемде қаржыландыру үшін қаражаттың 
болмауы;

5) қаржылық міндеттемелер – кəсіпорын жобаны іске асырудың 
жалпы құнының 25 – 75 %-ын төлеуге əзір болуға жəне мұндай 
мүмкіндігі болуға тиіс.

 214. ЕҚДБ біліктілік алдында іріктеу жүргізеді жəне Қазақстан 
Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін қолдау 
жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске 
асыруға қойылатын талаптарға жауап беретін консультациялық 
көрсетілетін қызметтерді берушілердің дерекқорын жүргізеді.

215. Консультанттар нақты бейіндегі консультациялық 
қызметтер көрсету жəне нақты білім салаларында жұмыс істеу 
үшін олардың біліктілігінің болуына бағалаудан өтеді:

1) жұмыс тəжірибесі – компания қызметінің сипаттамасы, оны 
мемлекеттік тізілімде тіркеу туралы куəліктің көшірмесі, меншік 
құқығы туралы куəлік (жарғыдан жəне (немесе) құрылтай шарты-
нан үзінді көшірме), егер жарамды болса, кемінде алдыңғы өткен 
екі жылда жылдық қаржылық есептілік (пайдалар мен залалдар 
туралы есеп, ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп, теңгерім), 
консультациялық көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша 
бөліп көрсетілген төлем мөлшерлемелерін компанияның/дара 
консультанттың мамандануын сипаттау;

2) клиентпен жұмыс жəне ұсынымдар – пікірлер мен 
ұсынымдарды қоса алғанда, соңғы 2-3 жылда іске асырылған 
жобалардың сипаты (консалтингтік компанияның мамандануы 
шеңберінде);

3) кадрлармен жасақталу – барлық консультанттармен 
сұхбаттасу жəне олардың түйіндемелерін алу.

216. Кəсіпорын қажеттіліктері айқындалғаннан жəне белгі-
ленген нысан бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге 
техникалық тапсырма дайындалғаннан кейін жобаны орындау 
үшін Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін 
қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы шеңберінде белгіленген 
талаптарға сай келетін консалтингтік компаниялардың коммер-
циялық ұсыныстарына сұраныс жасауға болады. Консультантты 
түпкілікті таңдау құқығы кəсіпорынның өзінде болады. Бірінші 
жоба сəтті іске асырылмайынша, консультанттардың басқа жо-
баларды қатар орындауына тыйым салынады.

217. Қолдау көрсетілетін жобалар КҚО жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің басқа бастамалары шеңберінде көрсе-
тілетін қызметтерді толықтырып отырады. Олар басқаларымен 
қатар консультациялық көрсетілетін қызметтердің мынадай 
түрлерін қамтуы мүмкін:

 1) стратегиялық менеджмент:
 стратегиялық жоспарлау
 бизнес-жоспарлау
 техникалық жəне қаржылық-экономикалық негіздеме əзірлеу
 қаржылық талдау жəне жоспарлау 
əріптестерді іздеу
 2) маркетинг-менеджмент:
 сатылымдарды басқару
 маркетингтік зерттеулер
 маркетингтік стратегия əзірлеу
 брендинг жəне ілгерілету
 электронды маркетинг
 3) ұйымдық менеджмент:
 ұйымдық даму
 адами ресурстарды басқару
 4) операциялық менеджмент:
 бизнес-процестердің реинжинирингі
 жеткізу тізбектерін басқару
 5) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар:
 салалық автоматтандыру жүйелері
 құжат айналымын автоматтандыру жүйелері
 ІТ-инфрақұрылым
 өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелері
 менеджменттің корпоративтік ақпараттық жүйелері
 6) инженерлік-конструкторлық əзірлемелер:
 өндірістік желілерді оңтайландыру
 сəулеттік жоспарлау/дизайн
 инфрақұрылым мен коммуналдық желілерді жоспарлау
 7) сапа менеджменті:
 сапа менеджменті жүйелерін енгізу
 тағам өнімдерінің қауіпсіздігі жүйесін енгізу
 өндірістегі қауіпсіздік жүйелерін енгізу
 өнім қауіпсіздігі жүйелерін енгізу
 8) энергия жəне ресурс тиімділігі:
 энергия аудиті, сертификаттау жəне рейтингтер беру
 энергия менеджменті жүйелерін енгізу
 энергия тиімділігі саласында инженерлік-конструкторлық 

шешімдерді енгізу
 жаңартылатын энергия көздерін енгізу
 9) экологиялық менеджмент:
 экологиялық аудит жəне қоршаған ортаға əсерді бағалау
 экологиялық менеджмент жүйелерін енгізу
 экология саласында инженерлік-конструкторлық шешімдерді 

енгізу
 10) есеп жəне қаржылық есептілік:
 қаржылық басқару жəне есепке алу жүйелерін енгізу
 аудиттелетін қаржылық есептілікті дайындау үшін қаржылық 

ақпаратты қайта өңдеу
 кəсіпорынды басқару жəне есептілікті жүргізу үшін талап 

етілетін қаржылық ақпаратты жетілдіру үшін есепке алу саясатын 
іске асыру саласындағы консультациялар

 ұлттық/халықаралық стандарттарға (ҚЕҰС/ҚЕХС) сəйкес 
қаржылық есептілікті жетілдіру.

218. Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін 
қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске 
асыру мерзімі жобаның мазмұнына қарай, алайда, əдетте, төрт 
айдан алты айға дейін болады.

219. Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін 
қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске 
асыру тетігі:

1) ЕҚДБ жəне/немесе қаржы агенттігі Қазақстан Республика-
сының əр өңірінде кəсіпкерлерді Бағдарламаға қатысу өлшем-
шарттары туралы ақпарат пен өтінім топтамасына қойылатын 
талаптарды қоса алғанда, Қазақстан Республика сының шағын 
жəне орта кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы 
туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді, сондай-ақ əлеуетті клиент-
терге жобалық өтінімді дайындауға жəрдем көрсетеді;

2) өтінім беруші Қазақстан Республикасының шағын жəне 
орта кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасының 
жəрдемімен қолдау алуға өтінімді жəне қажетті құжаттар топтама-
сын (оның ішінде Қазақстан Республикасының шағын жəне орта 
кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасының стандарт-
ты нысанына сəйкес толтырылған өтінімнің түпнұсқасы, құрылтай 
құжаттарының көшірмелері, алдыңғы өткен толық екі жыл жəне 
өтінім берген кездегі ағымдағы қаржы кезеңі үшін қаржылық 
есептердің көшірмелері) ЕҚДБ-ға ұсынады;

3) кəсіпорынды тексеру жəне диагностикалау бойынша 
Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін 
қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасының стандартты рəсімдері 
орындалғаннан кейін оның өміршеңдігін, қажеттіліктері мен 
басымдықтарын айқындау жəне өтінім бойынша түпкілікті шешім 
қабылдау үшін оның іріктеу өлшемшарттарына сəйкестігін 
бағалау мақсатында ЕҚДБ маманы кəсіпорынға барады;

4) ЕҚДБ маманы Қазақстан Республикасының шағын жəне орта 
кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасына қатысуға 
өтінім берушілердің жиынтық тізбесін жасайды жəне мүдделі 
кəсіпорындар туралы ақпаратты тіркеумен жəне сақтаумен 
айналысады, Қазақстан Республикасының шағын жəне орта 
кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасына қатысуға 
мақұлдау алған кəсіпкерлердің жиынтық тізбесін қаржы агенттігіне 
хабардар ету мақсатында ұсынады;

5) əлеуетті консультациялық жоба кəсіпорын басшылығымен 
талқыланады;

6) ЕҚДБ кəсіпорын үшін жергілікті жəне халықаралық сарап-
шылардың дерекқорынан жобаны іске асыруға жарамды консал-
тингтік компаниялардың жəне/немесе сарапшылардың тізімін дай-
ындайды жəне жоба бойынша əлеуетті консультанттармен, атап 
айтқанда, халықаралық сарапшылармен келіссөздер жүргізуге 
жəрдемдеседі;

7) өтінім беруші консалтингтік компанияны жəне/немесе сарап-
шыны таңдау туралы түпкілікті шешім қабылдайды;

8) кəсіпорын мен консалтингтік компания бірлесіп, белгіленген 
нысан бойынша техникалық тапсырма əзірлейді, ол ЕҚДБ тара-
пынан келісілуге жəне бекітілуге тиіс;

9) ЕҚДБ гранттар бойынша қолданыстағы матрица-нұсқаулыққа 

сүйене отырып, консультациялық жобаны бірлесіп қаржыландыру 
мөлшері бойынша шешім қабылдайды;

10) кəсіпорын мен консалтингтік компания ЕҚДБ мақұлдаған 
жобаға арналған техникалық тапсырмаға сəйкес консультациялық 
қызметтер көрсету туралы шарт жасасады;

11) ЕҚДБ мен кəсіпорын Қазақстан Республикасының шағын 
жəне орта кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы 
шеңберінде консультациялық жобаға грант беру туралы келісім 
жасасады.

220. ЕҚДБ жобаның іске асырылу мониторингін жүзеге асы-
рады;

221. Жоба аяқталғаннан кейін консультант қорытынды презен-
тация өткізеді жəне бенефициар-кəсіпорын мен ЕҚДБ-ға жобаның 
нəтижелері туралы есеп береді.

222. Кəсіпорын консультантқа консультациялық қызметтер 
көрсету шартына сəйкес соманы төлейді.

223. Орындалған жұмыстардың мəлімделген техникалық 
тапсырмаға сəйкестігін, жоба сəтті аяқталғаннан жəне консуль-
тациялық қызметтер көрсету туралы шартқа сəйкес кəсіп-
орынның консультантқа жобаның құнын төлеу фактісін тек-
сергеннен кейін ЕҚДБ бенефициар-кəсіпорынға Қазақстан 
Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі 
ЕҚДБ бағдарламасы шеңберінде грант беру туралы қол қойылған 
келісімге сəйкес грант төлейді.

224. Жоба аяқталғаннан кейін бір жыл өткен соң ЕҚДБ 
бенефициар-кəсіпорын жұмысының тиімділігіне əсерін бағалау 
үшін барып, жобаға қорытынды баға береді.

225. ЕҚДБ жыл сайын уəкілетті органға құрамдауыштың іске 
асырылу барысы туралы есеп береді.

«Басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды енгізу жəне персоналды (аға сеньорларды) 
оқыту мəселелері бойынша біліктілігі жоғары шетелдік 

мамандарды тарту» құрамдауышы

 226. Қазақстан аумағында «Басқарудың жаңа əдістерін, 
өндіріс технологияларын, жабдықтарды енгізу жəне персоналды 
(аға сеньорларды) оқыту мəселелері бойынша біліктілігі жоғары 
шетелдік мамандарды тарту құрамдауышын ұйымдастырушылық 
сүйемелдеуді қаржылай емес қолдау операторы сарапшыларды 
тарту жəне/немесе ХШҰ-ның жəрдемдесуі арқылы жүзеге 
асырады.

227. «Басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды енгізу жəне персоналды (аға сеньорларды) оқыту 
мəселелері бойынша біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды 
тарту» құрамдауышын іске асырудың шарттары:

1) Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторла-
рында қызметін жүзеге асыратын шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілері құрамдауыштың қатысушылары бола алады;

2) құрамдауыш бойынша шетелдік сарапшыларды тарту бо-
йынша шығыстарды өтеу респуб-ликалық бюджет қаражатының 
есебінен жүзеге асырылады;

3) шетелдік сарапшылардың ұшуы жəне көрсетілетін қыз-
меттері бойынша шығыстарды төлеу респуб-ликалық бюджет 
қаражаты есебінен жүзеге асырылады;

4) шетелдік сарапшылардың көліктік жəне тəуліктік шығыстары, 
сондай-ақ олардың Қазақстан аумағында тұруы шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілерінің меншікті қаражаты есебінен жүзеге 
асырылады.

228. «Басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды енгізу жəне персоналды (аға сеньорларды) оқыту 
мəселелері бойынша біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды 
тарту» құрамдауышын іске асырудың тетігі:

1) қаржы агенттігі, ал 2016 жылдан бастап қаржылай емес қолдау 
операторы Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісімен бірлесіп, 
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерін құрамдауышты іске 
асыру шарттары туралы тікелей жəне/немесе бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы хабардар етеді;

2) өтінім беруші шетелдік мамандарды тартуға өтінімді 
қаржылай емес қолдау операторына береді;

3) қаржы агенттігі, ал 2016 жылдан бастап қаржылай емес 
қолдау операторы өтінімдерді қарап, өтінім білдірушінің Бағдар-
лама шарттарына сəйкестігі тұрғысынан іріктеу жүргізеді (іріктеп 
алынған өтінімдердің ішінен қаржы агенттігі, ал 2016 жылдан 
бастап қаржылай емес қолдау операторы жиынтық өтінімді 
қалыптастырады жəне уəкілетті органға келісуге жолдайды);

4) шетелдік мамандарды тарту бойынша ұйымдастыру іс-
шараларын жүзеге асыру үшін уəкілетті орган қаржы агенттігіне, 
ал 2016 жылдан бастап қаржылай емес қолдау операторына 
қатысушылардың келісілген тізімін жолдайды;

5) қаржылай емес қолдау операторы ХШҰ-ның жəрдемдесуімен, 
шетелдік мамандарды тартуды қамтамасыз етеді;

6) шетелдік мамандардың əрбір миссиясы аяқталған соң ХШҰ 
жəне/ немесе сарапшылар қаржылай емес қолдау операторына 
жұмыс нəтижелері туралы есеп жолдайды.

229. Құрамдауышты іске асыруды қаржыландыру уəкілетті 
орган мен қаржы агенттігі, ал 2016 жылдан бастап қаржылай 
емес қолдау операторы арасында тиісті келісім жасасу жолы-
мен респуб-ликалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге 
асырылады.

230. Қаржылай емес қолдау операторы қаржы жылының 12 айы 
ішінде басқарудың жаңа əдістерін, өндірістік технологияларды, 
жабдықтарды енгізу жəне персоналды (аға сеньорларды) оқыту 
мəселелері бойынша біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды тар-
ту есебінен шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне үздіксіз 
қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді.

231. Уəкілетті орган мен қаржылай емес қолдау операторы 
арасында көрсетілетін қызметтерді өтеулі көрсету туралы шарт 
күшіне енгенге дейін қаржылай емес қолдау операторы көрсеткен 
«Аға сеньорлар» құрамдауышының көрсетілетін қызметтерін 
уəкілетті орган ағымдағы қаржы жылында өтеулі қызмет көрсету 
туралы жасалған шарттың шеңберінде өтейді.

«Кəсіпорындарды технологиялық дамыту» құралы мынадай 
құрамдауыштарды іске асыруды көздейді:

1) «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын 
əзірлеу жəне/немесе сараптау»;

2) «Технологиялық процестерді жетілдіру»;
3) «Өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру»;
4) «Халықаралық стандарттарға (ISO, API, ASTM, GMP, EN 

жəне т.б.) сəйкес өнім мен сапа менеджменті жүйелерін серти-
фикаттау».

232. «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспа-
рын əзірлеу жəне/немесе сараптау» құрамдауышы:

«Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру» бөлімі шеңберінде 
ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды алу үшін индустриялық-
инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеуге;

Индустрияландыру картасы немесе Өңірдің кəсіпкерлігін 
қолдау картасы жобалары үшін техникалық-экономикалық 
негіздемені əзірлеуге жəне/немесе сараптауға бағытталған.

233. «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспа-
рын əзірлеу жəне/немесе сараптау» құрамдауышы шеңберінде 
үшінші тұлғалар көрсеткен қызметтердің шығындарын өтеу 
жүзеге асырылады.

234. «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жос-
парын əзірлеу жəне/немесе сараптау» құрамдауышы бойынша 
шығындардың шарттары, тəртібі мен түрлері индустриялық-
инновациялық дамыту саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
Еңбек өнімділігін арттыруға жəне аумақтық кластерлерді дамы-
туға бағытталған индустриялық-инновациялық қызмет субъек-
тілеріне мемлекеттік қолдау көрсету қағидаларында белгіленеді.

235. «Технологиялық процестерді жетілдіру» құрамдауышы:
1) кəсіпорынның жалпы жұмыс істеуін оңтайландыруға;
2) өнеркəсіптік дизайнды əзірлеуге;
3) инженерлік ой мен шешімді дайындауға, жаңа конструк-

цияларды, технологияларды, жабдықтарды іздестіруге жəне 
оларды өндіріске енгізу мүмкіндіктерін айқындауға;

4) өнімдерді өндіру процестерін қамтамасыз етуге, сүйе-
мелдеуге жəне басқаруға бағытталған.

236. «Технологиялық процестерді жетілдіру» құрамдауышы 
бойынша шығындардың шарттары, тəртібі мен түрлері индус-
трия лық-инновациялық дамыту саласындағы уəкілетті орган 
бекіткен Еңбек өнімділігін арттыруға жəне аумақтық кластерлерді 
дамытуға бағытталған индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету қағидаларында бел-
гіленеді.

237. «Өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру» құрамдауышы 
өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру үшін отандық 
кəсіпорындардың басқарушылық жəне өндірістік деңгейінің өсуін 
ынталандыруға бағытталған.

238. «Өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру» құрамдауышы 
шеңберінде үшінші тұлғалар көрсеткен қызметтер үшін 
шығындарды ішінара өтеу жүзеге асырылады.

239. «Өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру» құрамдауышы 
бойынша шығындардың шарттары, тəртібі мен түрлері 
индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы уəкілетті орган 
бекіткен Еңбек өнімділігін арттыруға жəне аумақтық кластерлерді 
дамытуға бағытталған индустриялық-инновациялық қызмет 
субъек тілеріне мемлекеттік қолдау көрсету қағидаларында 
белгіленеді.

240. «Халықаралық стандарттарға (ISO, API, ASTM, GMP, 
EN жəне т.б.) сəйкес өнім мен сапа менеджменті жүйелерін 
сертификаттау» құрамдауышы халықаралық стандарттарға (ISO, 
API, ASTM, GMP, EN жəне т.б.) сəйкес өнім мен сапа менеджменті 
жүйелерін сертификаттауға бағытталған.

241. Халықаралық стандарттарға (ISO, API, ASTM, GMP, 
EN жəне т.б.) сəйкес өнім мен сапа менеджменті жүйелерін 
сертификаттау жөніндегі шығындардың бір бөлігін өтеу тəртібі 
индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен Ішкі нарықта отандық өңделген тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді ілгерілету жөніндегі 
индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының 
бір бөлігін өтеу қағидаларында белгіленеді.

 «Кəсіпорындарды технологиялық дамыту» құралы «Халық-
аралық стандарттарға (ISO, API, ASTM, GMP, EN жəне т.б.) 
сəйкес өнім мен сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау» 
құрамдауышын іске асыруды көздейді.

«Халықаралық стандарттарға 
(ISO, API, ASTM, GMP, EN жəне т.б.) сəйкес өнім мен сапа 
менеджменті жүйелерін сертификаттау» құрамдауышы

242. «Халықаралық стандарттарға (ISO, API, ASTM, GMP, 
EN жəне т.б.) сəйкес өнім мен сапа менеджменті жүйелерін 
сертификаттау» құрамдауышы.

Халықаралық стандарттарға (ISO, API, ASTM, GMP, EN 
жəне т.б.) сəйкес өнімді сертификаттау жəне сапа менеджменті 
жүйелері шығындарының бір бөлігін өтеу тəртібі индустриялық-
инновациялық даму саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
Ішкі нарықта отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілген қызметтерді ілгерілету жөніндегі индустриялық-
инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін 
өтеу қағидаларында белгіленеді. 

«Іскерлік байланыстарды кеңейту: шетелдік əріптестермен 
іскерлік байланыс орнату» функционалдық бағыты

 243. «Іскерлік байланыстар» құралы Бағдарлама шеңберінде 
өз қызметін экономиканың басым секторларында жүзеге 
асыратын шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне ХШҰ-ның 
қолдауымен шетелдік əріптестермен іскерлік байланыстар орнату 
есебінен қолдау көрсетуге бағытталған.

«Іскерлік байланыстар» құралы

 244. «Іскерлік байланыстар» құралы Бағдарлама шеңберінде 
қызметін экономиканың басым секторларында жүзеге асыратын 
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің жоғары жəне орта 
буын басшыларына ұсынылады.

245. «Іскерлік байланыстар» құралы екі кезеңнен тұрады.
246. Бірінші кезең Қазақстан аумағында жүзеге асырылады. 

Бұл кезеңде кəсіпкерлікті жүргізудің қазіргі заманғы əдістерін, 
маркетингті, бизнес-əріптестермен іскерлік байланыс орнатуды 
жəне басқаларды оқытуға бағытталған бизнес-тренингтер 
ұйымдастыру жолымен Бағдарлама шеңберінде өз қызметін 
экономиканың басым секторларында жүзеге асыратын шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің жоғары жəне орта 
буын басшыларының біліктілігін арттыру жүргізіледі. Оқыту 
процесінде құралға қатысушылар шетелдік жəне отандық бизнес-
жаттықтырушылардың жетекшілігімен өз кəсіпорнының бизнес-
жоспарларын əзірлейді.

 247. Бизнес-тренингтер аяқталғаннан кейін берілген консуль-
тацияларға сəйкес құралға қатысушылар бизнес-жоспарларды 
өз бетінше пысықтайды жəне кейіннен «Шетелдік əріптестермен 
іскерлік байланыстар орнату» құралының екінші кезеңіне 
конкурстық іріктеуге қатыса алады.

 248. Екінші кезең құралға қатысушылар үшін шет елдерде 
тақырыптық бизнес-тағылымдаманы көздейді, ұқсас бейіндегі 
шетелдік кəсіпорындарда тағылымдамадан өту жəне шетелдік 
əріптестерімен мынадай мəселелер бойынша іскерлік қатынастар 
орнатуды қамтиды:

 1) технологиялар трансферті жəне жабдықтар сатып алу;
 2) тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді 

өзара жеткізу;
 3) франшизаларды сатып алу;
 4) халықаралық жəне шетелдік ұйымдардың гранттарын алу;
 5) бірлескен кəсіпорындар құру.
 249. Шетелде өткен бизнес-тағылымдаманың нəтижелері 

бо йынша қатысушы Қазақстанға келген кезден бастап 2 ай-
дың ішінде кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органға бизнес-тағы-
лымдаманың нəтижелері мен жеке бизнесін дамыту жөніндегі 
алдағы жоспарлары туралы есептік ақпарат ұсынады.

 250. Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері үшін шетелдік 
тағылымдамаларды ұйымдастыруға жəрдемдесуді ХШҰ құрал 
қатысушыларының қажеттіліктерін жəне қабылдаушы елдер 
салаларының даму деңгейін ескере отырып көрсетеді.

251. ХШҰ-мен өзара іс-қимыл Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мен ХШҰ арасындағы ынтымақтастық туралы қолда-
ныстағы халықаралық келісімдер шеңберінде жүзеге асырылады.

252. Құралдың іс-шараларын қаржыландыру уəкілетті орган 
мен қаржы агенттігі, ал 2016 жылдан бастап Қаржылай емес 
қолдау операторы арасында тиісті шарт жасасу жолымен респуб-
ликалық бюджет қаражаты есебінен, сондай-ақ ХШҰ байланысты 
жəне байланысты емес гранттары қаражаты есебінен жүзеге 
асырылады.

Құралдың қатысушылары көліктік шығыстарды жəне Қазақстан 
Республикасының аумағында тұруды өзі төлейді.

253. Қаржылай емес қолдау операторы қаржы жылының 12 
айы ішінде халықаралық жəне шетелдік ұйымдардың қолдауымен 
шетелдік əріптестермен іскерлік байланыстар орнату есебінен 
шағын жəне орта бизнес субъектілеріне үздіксіз қолдау көрсетеді.

254. Уəкілетті орган мен қаржылай емес қолдау операторы 
арасында жасалған қызметтерді өтеулі көрсету туралы шарт 
күшіне енгенге дейін қаржылай емес қолдау операторы көрсеткен 
«Іскерлік байланыстар» құралының қызметтерін ағымдағы 
қаржы жылына өтеулі қызмет көрсету туралы жасалған шарттың 
шеңберінде уəкілетті орган өтейді.

255. «Іскерлік байланыстар» құралының бірінші кезеңін іске 
асыру тетігі:

1) қаржылай емес қолдау операторы Қазақстан Республика-
сының қолданыстағы заңнамасына сəйкес білім беру мекемесін 
анықтайды жəне онымен бизнес-тренингтер өткізуге жəне шет 
елдерде тағылымдама ұйымдастыруға жəрдемдесуге шарт 
жасасады;

2) қаржылай емес қолдау операторы Бағдарламаның өңірлік 
үйлестірушісімен бірлесіп тікелей жəне/немесе бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы Бағдарламаға əлеуетті қатысушыларды 
құжаттарды қабылдау басталғаны туралы хабардар етеді;

3) өтінім беруші жобаға қатысуға өтінімді қаржылай емес қолдау 
операторына береді жəне құралды іске асыруға байланысты 
мониторинг немесе өзге де іс-қимыл жүргізуге қажетті, коммер-
циялық құпия болып табылмайтын барлық мəліметтер мен 
деректерді беретіні туралы жазбаша міндеттемеге қол қояды;

4) қаржылай емес қолдау операторы күнтізбелік 15 (он бес) күн 
ішінде өтінімдерді қарап, өтінімдерге іріктеу жасайды жəне құрал 
шарттарына сəйкес келетін өтінім берушілерге оқуға жолдама 
береді (іріктеп алынған өтінімдердің ішінен қаржы агенттігі, 
ал 2016 жылдан бастап қаржылай емес қолдау операторы 
жиынтық өтінім қалыптастырады, оны салалар бойынша 
топтастырып, бизнес-тренингтер жəне кейіннен тақырыптық 
бизнес-тағылымдамалар ұйымдастыру жөніндегі ұсыныспен бірге 
уəкілетті органға келісуге жолдайды);

5) уəкілетті орган күнтізбелік 5 (күн) ішінде құралға қатысушы-
лардың мақұлданған тізімдерін бизнес-тренингтерді дайындау 
бойынша тиісті жұмыстар жүргізу үшін қаржы агенттігіне, ал 2016 
жылдан бастап қаржылай емес қолдау операторына жолдайды;

6) білім беру мекемесі оқу бағдарламасын əзірлеп, оны қаржы 
агенттігімен, ал 2016 жылдан бастап қаржылай емес қолдау 
операторымен келіседі;

7) қаржылай емес қолдау операторы оқу бағдарламасын 
уəкілетті органға келісу үшін жолдайды;

8) уəкілетті орган оқу бағдарламасын бекіткеннен кейін білім 
беру мекемесі құралға қатысушылар үшін бизнес-тренингтер 
ұйымдастырады;

9) білім беру мекемесі бизнес-тренингтер өткізуге осы са-
ла ларда тиісті біліктілігі бар шетелдік жəне отандық оқыту 
орталықтарын, консалтингтік компанияларды, бизнес-жаттық-
тыру шылар мен сарапшыларды тартады;

10) бизнес-тренингтер аяқталғаннан кейін құралдың екінші 
кезеңіне қатысуға ниет білдірген құралға қатысушылар өз бизнес-
жоспарларын тікелей кəсіпорында пысықтайды жəне пысықталған 
бизнес-жоспарларын білім беру мекемесіне ұсынады;

11) білім беру мекемесі қаржы агенттігімен, ал 2016 жылдан 
бастап қаржылай емес қолдау операторымен бірлесіп, құралға 
қатысушылардың бизнес-жоспарларын қорғауды ұйым дас-
тырады;

12) құралдың екінші кезеңіне қатысу үшін «Шағын жəне орта 
кəсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту» құрамдауышы шең-
берінде оқытудан өткен шағын жəне орта кəсіпкерлік субъек тілері 
де өтінім бере алады.

 256. «Іскерлік байланыстар» құралының екінші кезеңін іске 
асыру тетігі:

1) ХШҰ қаржылай емес қолдау операторымен жəне білім 
беру мекемесімен бірлесіп, құралдың бірінші кезеңі шеңберінде 
əзірленген, ұсынылған үздік бизнес-жоспарларға іріктеу жүргізеді 
жəне құралдың екінші кезеңіне қатысу үшін қатысушылар тізбесін 
уəкілетті органға енгізеді;

2) ХШҰ топтық бағдарламалар күнтізбесін жасайды жəне 
тақырыптық бизнес-тағылымдамалар өткізу үшін əріптес-кəсіп-
орындар іздеуді жүзеге асырады жəне құралға қатысушыларды 
шетелдік тағылымдамаға жібереді;

3) тағылымдама қорытындылары бойынша қатысушылар 
өздері алған білімді, тəжірибе мен технологияларды есепке ала 
отырып, Кəсіпорынды дамытудың егжей-тегжейлі жоспарын 
дайындайды;

4) қаржылай емес қолдау операторы ХШҰ-мен бірлесіп 
Бағдарламаға қатысушы-кəсіпорындардың даму жоспарларының 
іске асырылуына мониторинг жүргізеді.

Макроөңірлер аумағында инвестициялық жобаларды 
іске асыратын ірі бизнес айналасында шағын жəне орта 

кəсіпкерлікті дамыту

Мемлекеттің қала түзуші кəсіпорындармен əріптестік бағдар-
ламаларын іске асыруы ірі компаниялардың, мемлекеттің жəне 

қаржы институттарының күш-жігерін біріктіру арқылы өңірлерде 
шағын жəне орта бизнесті (ШОБ) дамытуға жəне қолдауға 
бағытталатын болады.

257. Бағдарлама шеңберінде респуб-ликалық бюджеттен 
мыналарды:

1) кредиттер бойынша субсидиялау мен кепілдік беруді;
2) инфрақұрылым жеткізуді;
3) «Бизнес-Кеңесші» жобасын;
4) «Бизнес-Өсу» жобасын;
5) «ШОБ топ-менеджментін оқыту» құрамдауышын;
6) бизнесті жүргізуді сервистік қолдауды;
7) «Іскерлік байланыс» жобасы шеңберінде квоталар беруді 

қамтитын құралдар топтамасы ұсынылатын болады.
258. Əріптестік бағдарламаларды іске асырудағы ірі 

компаниялардың рөлі:
1) жергілікті өндірушілерді ұзақ мерзімді тапсырыстармен 

қамтамасыз етуден, кəсіпорындар шығаратын өнімдерді ірі 
кəсіпорындарда сұранысқа ие өнімдер тізбесіне қосудан;

2) «келесі өңдеуді» дамыту үшін шикізатқа арналған 
квоталарды ұсынудан;

3) қызметтің баламалы түрлерін дамыту жөніндегі жобаларды 
қолдаудан тұрады.

Халықаралық ұйымдар мыналарға:
1) технологияларды тартуға жəне жабдықтарды сатып алуға;
2) оқыту бағдарламалары мен мамандандырылған тренингтерді 

ұйымдастыруға;
3) консультациялар үшін тікелей кəсіпорындарға шетелдік 

біліктілігі жоғары мамандарды тартуға жəрдем көрсететін болады.
259. Əріптестік бағдарламаларын іске асыру тетігі:
1) ірі компаниялармен əріптестік бағдарламасын іске асыру 

жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспарын əзірлеу;
2) əріптестік бағдарламаларды іске асыру бойынша ірі компа-

ния, жергілікті атқарушы органдар, «Даму» КДҚ» АҚ арасындағы 
өзара түсіністік жəне ынтымақтастық туралы меморандумдарға 
қол қою;

3) кəсіпкерлерді қоғамдық ұйымдарға біріктіру;
4) ірі компаниямен бірге жергілікті ШОБ субъектілерінен сатып 

алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер тізбесі негізінде 
сатып алу үшін пилоттық бағыттарды, жауапты адамдарды жəне 
өзара іс-қимыл форматын айқындау;

5) жергілікті ШОБ субъектілерінің өзекті тізілімін жасау жəне 
жүргізу жəне оларды өнімдердің түрлері бойынша бөлу;

6) жүйе құраушы компаниялардың, əкімдіктің, «Даму» КДҚ» АҚ-
ның қатысуымен ШОБ субъектілерімен мерзімді кеңестерін өткізу;

7) ШОБ мүдделі компанияларының қатарынан əлеуетті 
қатысушыларды іріктеу жəне олар үшін таңдап алынған пилоттық 
бағыттар бойынша мамандандырылған семинарлар мен тре-
нингтер ұйымдастыру, бизнес-тағылымдамалар ұйымдастыру; 
кəсіпкерлерге қызметтің жаңа түрін дұрыс жолға қою, бизнес-
жоспар əзірлеу, технологиялар мен жабдықтар сатып алу, 
маркетингті ұйымдастыру мен өткізу мəселелері жəне басқа да 
мəселелер бойынша жеке консультациялық көмек ұсыну;

8) жергілікті ШОБ субъектілерімен ұзақ мерзімді келісімшарттар 
жасасу;

9) қаржыландыруды ұсыну, жетіспейтін инженерлік инфрақұ-
рылымды жеткізуге жəрдемдесу мəселелерін шешу.

260. «Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорация» (бұдан əрі – ƏКК) 
əріптестік бағдарламаларды іске асыру операторы болып та-
былады.

Оператордың функцияларына:
1) əріптестік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі бірлескен 

іс-қимыл жоспарын əзірлеу;
2) əріптестік бағдарламаларды іске асыру бойынша тұрақты 

жұмыс істейтін жұмыс топтарының қызметін ұйымдастыру;
3) жергілікті ШОБ субъектілерінен сатып алу үшін ірі компа-

ниялармен бірге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер тізбесін 
айқындау;

4) жергілікті ШОБ субъектілерінің – бағдарламаға əлеуетті 
қатысушылардың тізілімін жасау жəне оны жүргізу;

5) ШОБ мүдделі компанияларының қатарынан əлеуетті 
қатысушыларды іріктеу;

6) кəсіпкерлерге мамандандырылған семинарлар мен тре-
нингтер, басқа да мəселелер бойынша консультациялық көмекті 
ұйымдастыру;

7) бағдарламаға қатысушыларға жергілікті ШОБ субъектілерімен 
ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасуға жəрдемдесу жатады.

261. Əріптестік бағдарламаларды іске асыру бойынша ƏКК 
операторлық көрсетілетін қызметтердің ақысы жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен төленетін болады.

Онлайн режимде қаржылай емес қолдау
шараларын ұсыну

262. Шағын жəне орта бизнес субъектілері жəне кəсіпкерлік 
бастамасы бар халық қаржылай емес қолдау шараларын - 
моноқалаларда, шағын қалаларда жəне аудан орталықтарында 
КҚО-да, Астана, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында жəне 
облыс орталықтарында КҚКО-да өзіне-өзі қызмет көрсету 
аймақтары арқылы немесе қаржылай емес қолдау операторының 
веб-порталы арқылы ала алады.

263. Қаржылай емес қолдау шараларын онлайн режимде 
ұсыну мақсатында қаржылай емес қолдау операторының орталық 
аппаратының жанында өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтарын 
басқару орталықтары құрылады.

Өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтарын басқару орталығы 
(ӨҚКАБО) – бұл онлайн режимде оқытуды жүзеге асыруға, 
ақпараттық қамтамасыз етуге, шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілері мен кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа консуль-
тациялық қызмет көрсетуге арналған техникалық жүйеге бірікті-
рілген техникалық құралдармен жəне мамандандырылған 
бағдарламалық өніммен жарақталған мамандардың жеке 
жұмысына арналған арнайы ұйымдастырылған жұмыс орын-
дарының кешені. ӨҚКАБО қаржылай емес қолдау операторының 
орталық аппараты жанында құрылады.

Өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтары – бұл онлайн режим-
де шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік 
бастамасы бар халықтың консультациялық қызмет алуына, 
оқуына, ақпараттық қамтамасыз етілуіне, салықтық жəне статис-
тикалық есепті тапсыруына арналған техникалық жүйе бірік-
тірілген, техникалық құралдармен жəне мамандандырылған 
бағдарламалық өнімдермен жарақталған арнайы жабдықталған 
орын. Өзіне-өзі қызмет көрсету орталықтары кəсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталықтары/кəсіпкерлерді қолдау орталықтары 
базасында құрылады.

«Бизнес-Кеңесші»

264. «Бизнес-мектеп» құрамдауышы моноқалаларда, шағын 
қалаларда жəне аудан орталықтарында КҚО-да, Астана, Алматы, 
Шымкент, Семей қалаларында жəне облыс орталықтарында 
КҚКО-да өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтары арқылы немесе 
қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы 
ұсынылады.

265. Шағын жəне орта бизнес субъектілері мен кəсіпкерлік 
бастамасы бар халық «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша оқу 
үшін өтінімді қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы 
арқылы Бағдарламаға 3-қосымшаға сəйкес электрондық өтінім 
толтырады.

266. Кəсіпкерлік субъектілерінің санаты жөнінде мəлімет 
қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелердің көмегімен автоматты 
түрде анықталады.

267. Құрамдауышқа қатысушының электрондық өтінімі тіркел-
геннен кейін ақпараттық жүйенің көмегімен мынадай іс-шаралар 
жүзеге асырылады:

1) жеке оқу тəсілін таңдаған кезде, өтінім беруші қаржылай 
емес қолдау операторының веб-порталында орналастырылған 
оқу материалдарына қол жеткізе алады;

2) онлайн режимде оқуды таңдаған кезде өтінім беруші 
қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында онлайн 
режимде оқудың өзіне қолайлы уақытын таңдай алады.

268. Оқудан өткеннен кейін қаржылай емес қолдау операторы 
тестілеудің күнін, уақытын жəне өткізілетін орнын көрсете оты-
рып хабарлама жібереді. Оқуды онлайн режимде тыңдаушылар 
жəне жеке оқығандар үшін тестілеу КҚКО/КҚО-да өзін-өзі басқару 
аймағында өтеді. Тестілеуден сəтті өту үшін төменгі шектік мəні 
дұрыс жауаптар сұрақтардың жалпы санынан 70 %-ды жəне одан 
да көп бөлігін құрайды. 

269. Тестілеуден сəтті өткеннен кейін өтінім берушіге «Бизнес-
Кеңесші» жобасы бойынша оқуды өткендігі туралы сертификат 
электрондық форматта беріледі, қажет болған жағдайда оны 
қаржылай емес қолдау операторы куəландырады. 

270. «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша жеке оқу жолымен 
сертификат алу үшін шағын жəне орта бизнес субъектісі жəне 
кəсіпкерлік бастамасы бар халық Бағдарламаға 4-қосымшаға 
сəйкес электрондық өтінім толтырады.

271. Электрондық өтінімді тіркегеннен кейін, қаржылай емес 
қолдау операторы 2 (екі) жұмыс күні ішінде ақпараттық жүйе 
арқылы өтінім берушіге тестілеудің өткізілетін күнін, уақытын жəне 
өткізілетін орнын көрсете отырып хабарлама жібереді.

«Бизнес-Өсу»

272. Шағын жəне орта бизнес субъектілері «Бизнес-Өсу» жо-
басы бойынша оқу үшін өтінімді қаржылай емес қолдау операто-
рының веб-порталы арқылы Бағдарламаға 5-қосымшаға сəйкес 
электрондық өтінім толтырады.

273. Кəсіпкерлік субъектісі бойынша, оның ішінде заңды 
тұлғаның/жеке кəсіпкердің санаты бойынша жəне мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлігі бойынша мəліметтер қаржылай емес 

(Жалғасы 18-бетте) 

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 
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қолдау операторының веб-порталы арқылы тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелердің көмегімен автоматты түрде анықталады.

274. Құралға қатысушының электрондық өтінімін ақпараттық 
жүйе арқылы тіркелгеннен кейін мынадай іс-əрекеттер орын-
далады:

1) жеке оқу тəсілін таңдаған кезде өтінім беруші қаржылай 
емес қолдау операторының веб-порталында орналастырылған 
оқу материалдарына қол жеткізе алады;

2) онлайн режимде оқуды таңдаған кезде өтінім беруші 
қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында онлайн 
режимде оқудың өзіне қолайлы уақытын таңдай алады.

275. Оқудан өткеннен кейін қаржылай емес қолдау операторы 
тестілеудің күнін, уақытын жəне өткізілетін орнын көрсете оты-
рып хабарлама жібереді. Оқуды онлайн режимде тыңдаушылар 
жəне жеке оқығандар үшін тестілеу КҚКО/КҚО-да өзін-өзі басқару 
аймағында өтеді. Тестілеуден сəтті өту үшін төменгі шектік мəні 
дұрыс жауаптар сұрақтардың жалпы санынан 70 %-ды жəне одан 
да көп бөлігін құрайды. 

276. Тестілеуден сəтті өткеннен кейін өтінім берушіге «Бизнес-
Өсу» жобасы бойынша оқуды өткендігі туралы сертификат 
электрондық форматта беріледі, қажет болған жағдайда оны 
қаржылай емес қолдау операторы куəландырады. 

277. «Бизнес-Өсу» жобасы бойынша жеке оқу жолымен серти-
фикат алу үшін шағын жəне орта бизнес субъектісі Бағдарламаға 
4-қосымшаға сəйкес электрондық өтінім толтырады.

278. Электрондық өтінімді тіркегеннен кейін, қаржылай емес 
қолдау операторы 2 (екі) жұмыс күні ішінде ақпараттық жүйе 
арқылы өтінім берушіге тестілеудің өткізілетін күні, уақыты жəне 
өткізілетін орны көрсетілген хабарлама жібереді.

«Жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік қызметке сервистік 
қолдау көрсету»

279. Бағдарламаның 196-тармағында көзделген «Жұмыс істеп 
тұрған кəсіпкерлік қызметке сервистік қолдау көрсету» құралының 
қызметтері КҚКО, КҚО-ның өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтары 
арқылы немесе қаржылай емес қолдау операторының веб-
порталы арқылы онлайн режимде ұсынылады. 

280. Шағын жəне орта бизнес субъектілері сервистік қолдау алу 
үшін қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы 
жүгінген кезде Бағдарламаға 6-қосымшаға сəйкес электрондық 
өтінім толтырады. Бұл өтінімге электрондық цифрлық қолтаңбамен 
қол қойылады немесе тұлғаны сəйкестендіру екі-(үш-) факторлық 
аутентификациялау əдісі арқылы немесе қаржылай емес қолдау 
операторының ақпараттық жүйесінде аудиторлық ізбен растау 
арқылы жүргізіледі.

281. Шағын жəне орта бизнес субъектісінің электрондық өтінімі 
тіркелген кезден бастап ақпараттық жүйе арқылы жүктелуі бо-
йынша түскен өтінімді қаржылай емес қолдау операторының 
консультант-менеджеріне бөлу жүзеге асырылады. 

282. Өтінімді қаржылай емес қолдау операторының ақпараттық 
жүйесі бөлгеннен кейін шағын жəне орта бизнес субъектісіне оның 
жұмысқа алынғандығы туралы электрондық поштаға немесе ұялы 
телефонға хабарлама жіберіледі.

283. Қаржылай емес қолдау операторының консультант-
менеджері алынған өтініммен ақпараттық жүйе арқылы 1 (бір) 
жұмыс күні ішінде танысуды жүзеге асырады жəне берілген 
деректердің анықтығын жəне дұрыстығын тексереді. Егер өтінім 
анық, дұрыс емес немесе толық толтырылмаған болса, менед-
жер-консультант осы өтінімді пысықтауға (қосымша деректерді 
сипаттап нақтылау сипатындағы деректерді алдын ала сұрата 
отырып ) қайтаруға құқылы. 

284. Қаржылай емес қолдау операторының консультант-
менеджер қызметті орындайды жəне қаржылай емес қолдау 
операторының веб-порталында өтінім берушінің жеке кабинетіне 
немесе шағын жəне орта бизнес субъектісі өтінімінің өңдеу 
мəртебесін көрсете отырып, смс-хабарлама жолдайды.

285. Өтінім беруші қаржылай емес қолдау операторының веб-
порталындағы жеке кабинетінде ұсынылған ақпаратпен таныса-
ды, орындалған жұмыстардың электрондық актісіне электрондық 
цифрлық қолтаңбамен қол қойып немесе екі-(үш-) факторлық 
аутентификациялау əдісі арқылы тұлғаны сəйкестендіру арқылы 
жұмыстың орындалғандығын растайды, осыдан кейін ақпараттық 
жүйе Бағдарламаға 7-қосымшаға сəйкес көрсетілген қызметті 
бағалау анкетасын қалыптастырады, онда қаржылай емес қолдау 
операторы консультант-менеджердің көрсеткен қызметінің сапа-
сын бағалайды.

«КҚО-да кəсіпкерлер мен кəсіпкерлік бастамасы бар 
халықты ақпараттық қамтамасыз ету»

 
286. Бағдарламаның 140-тармағында көзделген «Кəсіпкерлер 

мен кəсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық қолдау 
көрсету» құрамдауышының қызметтері КҚКО, КҚО-ның өзіне-өзі 
қызмет көрсету аймақтары арқылы немесе қаржылай емес қолдау 
операторының веб-порталы арқылы онлайн режимде көрсетіледі. 

«Басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды енгізу жəне персоналды (аға сеньорларды) 
оқыту мəселелері бойынша біліктілігі жоғары шетелдік 

мамандарды тарту»

287. «Басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды енгізу жəне персоналды (аға сеньорларды) оқыту 
мəселелері бойынша біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды 
тарту» құрамдауышының қызметтері КҚКО, КҚО-ның өзіне-өзі 
қызмет көрсету аймақтары арқылы немесе қаржылай емес 
қолдау операторының веб-порталы арқылы онлайн режимінде 
көрсетіледі. 

288. «Аға сеньорлар» құралын таңдаған кезде құралдың 
қатысушысы Бағдарламаға 8-қосымшаға сəйкес электрондық 
өтінімді толтырады жəне күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын 
мерзіммен жұмыс орнынан берілетін анықтаманың көшірмесін 
қоса тіркейді.

289. Кəсіпкерлік субъектілерінің санаты жəне ЭҚЖК түрі бойын-
ша мəліметтер автоматты түрде қаржылай емес қолдау операто-
ры веб-порталының шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелердің көмегімен анықталады.

290. Құрал қатысушысының электрондық өтінімін ақпараттық 
жүйе арқылы тіркегеннен кейін мынадай іс-əрекеттер жүзеге 
асырылады:

1) құжаттардың толықтығын тексеру;
2) тіркелген өтінімді қаржылай емес қолдау операторының 

қарауына жолдау;
3) алынған өтінімді қаржылай емес қолдау операторының 5 

(бес) жұмыс күні ішінде қарауы.
Егер шағын жəне орта бизнес субъектісінің жəне кəсіпкерлік 

бастамасы бар халықтың өтінімі мақұлданса, мақұлданған 
өтінімдердің, қалыптастырылған тізбесін қаржылай емес қолдау 
операторы өтінім берушінің жеке кабинетіне жібереді;

4) қаржылай емес қолдау үшін ұсынылған материалдар, 
объектілер, деректер жəне мəліметтер Қазақстан Республика-
сының нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген талаптарға 
сəйкес келмесе, өтінім тiркелген күннен бастап 2 (екi) жұмыс күні 
үшінде қаржылай емес қолдау операторы дəлелді бас тартуды 
жібереді.

291. Бағдарлама қатысушыларының «Аға сеньорлар» құралы 
бойынша одан əрі өзара іс-қимылы қаржылай емес қолдау 
операторының ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге асырылады.

292. Қаржылай емес қолдау операторы қатысушының өтінімін 
қарау туралы хабарламаны өтінім берушінің «жеке кабинетіне» 
жолдайды.

«Іскерлік байланыстар»

293. «Іскерлік байланыстар» құралының қызметтері КҚКО, 
КҚО жанындағы өзіне-өзіне қызмет көрсету аймақтары арқылы 
жəне/немесе қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы 
арқылы онлайн режимде ұсынылады. 

294. «Іскерлік байланыстар» құралын таңдаған кезде құралдың 
қатысушысы Бағдарламаға 9-қосымшаға сəйкес электрондық 
өтінімді толтырады жəне қолданылуы күнтізбелік 10 (он) күннен 
аспайтын мерзіммен жұмыс орнынан берілетін анықтаманың 
көшірмесін қоса тіркейді.

295. Кəсіпкерлік субъектілерінің санаты жəне ЭҚЖК түрі бо-
йынша мəліметтер автоматты түрде қаржылай емес қолдау 
операторы веб-порталының тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерінің көмегімен анықталады.

296. Ақпараттық жүйе арқылы құралға қатысушының элек-
трондық өтінімі тіркелгеннен кейін мынадай іс-шаралар жүзеге 
асырылады:

1) құжаттардың толықтығын тексеру;
2) тіркелген өтінімді қаржылай емес қолдау операторының 

қарауына жолдау;
3) алынған өтінімді қаржылай емес қолдау операторының 5 

(бес) жұмыс күні ішінде қарауы.
Егер құралға қатысушының өтінімі қаржылай емес қолдау 

көрсетуге оқудан өту кестесі келісілгенге дейін мақұлданса, 
қаржылай емес қолдау операторы күту парағына өтінімді орна-
ластырады;

4) қаржылай емес қолдау үшін ұсынылған материалдар, 
объектілер, деректер жəне мəліметтер Қазақстан Республика-
сының нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген талаптарға 
сəйкес келмесе, өтінім тiркелген күннен бастап 2 (екi) жұмыс күн 
үшінде қаржылай емес қолдау операторы, дəлелді бас тартуды 
жібереді.

297. Қаржылай емес қолдау операторының құралға қатысушы-
лардың қаржылай емес қолдау алуға өтінімдерін қарағаннан кейін 
ақпараттық жүйенің көмегімен, оқу бағдарламасын көрсетумен 
қаржылай емес қолдау операторы веб-порталында тіркелу 
реті бойынша кəсіпкерлердің мақұлданған өтінімдерінің тізбесі 
қалыптастырылады.

298. Қаржылай емес қолдау операторы мақұлданған өтінімдер 
үшін оқытудан өту кестесін қалыптастырады.

299. Оқытудан өту кестесін келісу бойынша бұдан арғы 
тəртіп қаржылай емес қолдау операторының ішкі құжаттарында 
регламенттеледі.

300. Оқыту кестесі келісілгеннен кейін қаржылай емес қолдау 
операторы оқыту кестесінің көшірмесін 2 (екі) жұмыс күні ішінде 
жеке кабинетке жолдайды.

301. Оқытудан өткеннен кейін құралға қатысушыға қатысу 
құралының бірінші кезеңі аясында оқытудан өткенін растайтын 
сертификат беріледі.

302. Ақпараттық жүйе арқылы қаржылай емес қолдау опера-
торы білім беру мекемесімен бірлесіп, «Іскерлік байланыстар» 
құралының екінші кезеңі шеңберінде одан əрі тағылымдамадан 
өту мүмкіндігі бар қатысушылардың тізбесін қалыптастырады. 
Тиісті хабарлама ақпараттық жүйе арқылы қатысушылардың 
жеке кабинетіне жолданады. 

303. Оқытудан өткені туралы сертификат алған қатысушылар 
қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы 
Бағдарламаға 10-қосымшаға сəйкес электрондық өтінімді тол-
тырып, конкурстық іріктеуден өту үшін қажетті құжаттардың 
көшірмелерін қоса тіркейді.

304. Құрал қатысушысының электрондық өтінімін ақпараттық 
жүйе арқылы тіркегеннен кейін мынадай іс-əрекеттер жүзеге 
асырылады:

1) құжаттардың толықтығын тексеру;
2) тіркелген өтінімді қаржылай емес қолдау операторының 

қарауына жолдау;
3) қоса тіркелген құжаттарымен келіп түскен өтінімді қаржылай 

емес қолдау операторы 1 (бір) жұмыс күні ішінде білім беру 
мекемесіне жолдайды.

305. Білім беру мекемесі қаржылай емес қолдау операторы-
нан өтінім келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
қатысушылардың өтінімдерін ұсынылған құжаттардың деректері 
мен мəліметтеріне сəйкестігі тұрғысынан қарап, қорытындыны 
қаржылай емес қолдау операторына жібереді.

306. Келіп түскен өтінімдерді қарау барысында білім беру 
мекемесі шағын кəсіпкерлік субъектілерінен жеке байла-
ныс арқылы жоба бойынша қажетті ақпаратты жəне/немесе 
құжаттарды сұратуға құқылы.

307. Білім беру мекемесінің теріс қорытындысы болған 
жағдайда қаржылай емес қолдау операторы құралға қатысушыға 
білім беру мекемесінен қорытынды келіп түскен күннен бастап 1 
(бір) жұмыс күні ішінде дəлелді бас тартуды жолдайды. 

308. Білім беру мекемесінің оң қорытындысын алған 
қатысушыларға қаржылай емес қолдау операторы əңгімелесуден 
өту кестесінің қалыптастырылғаны туралы хабарлама жібереді.

309. Екінші кезеңге арналған əңгімелесуден өту кестесін 
қалыптастыру жəне бекіту қаржылай емес қолдау операторының 
ішкі құжаттарында регламенттеледі.

310. Құралдың екінші кезеңіне арналған əңгімелесуден өту 
кестесі бекітілгеннен кейін қаржылай емес қолдау операторы 2 
(екі) жұмыс күні ішінде құрал қатысушысының жеке кабинетіне 
ақпараттық жүйе арқылы əңгімелесуден өту кестесінің көшірмесін 
жолдайды.

Бағдарламаны іске асыру мониторингі

311.  Бағдарламаны іске асыру мониторингі оның нысаналы 
индикаторларына, міндеттері мен нəтижелер көрсеткіштеріне 
толық жəне уақтылы қол жеткізуді, Бағдарламаны іске асы рудың 
ағымдағы жай-күйі туралы ақпаратты тұрақты алуды, сондай-
ақ Бағдарламаны, оның ішінде Қазақстан Республика сында 
кəсіпкерлікті дамытудың сыртқы жəне ішкі құбылмалы фак-
торларын ескере отырып, оның құралдары мен тетіктерін уақтылы 
өзектілендіруді қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

312. Бағдарлама мониторингі үш деңгейде жүргізіледі:
1) статистикалық көрсеткіштерді талдау кəсіпкерлік санат-

тары, мемлекеттік қолдау түрлері, салалық жəне өңірлік тиесілілік 
бөлінісінде ұсынылатын қызметтер саны мен қолдау құрал-
дарының тізбесі бойынша көрсеткіштерді жинау мен өңдеуге 
бағытталған;

2) Бағдарлама құралдарын іске асыру сапасының аудиті 
Бағдарлама құралдарын алушылардың қанағаттануын, ұсыны-
латын мемлекеттік қолдау құралдарының жеткіліктілігі мен 
толықтығын бағалауды көздейтін Бағдарлама құралдарын іске 
асыру сапасын бағалауға бағытталған;

3) Бағдарлама нəтижелілігінің аудиті мемлекеттік қолдау 
құралдарының кəсіпкерлік субъектілерінің кəсіпкерлік қызметінің 
түпкілікті сапасы мен нəтижелілігіне ықпалын субъективті баға-
лауға, сондай-ақ Бағдарлама құралдарының əлеуметтік, бюд-
жеттік жəне экономикалық тиімділігін объективті бағалауға 
бағытталған.

 313.  Бағдарламаны пайдаланушының портретін сипаттауға, 
кəсіпкерлік қызметі нəтижелілігінің жақсаруын/нашарлауын 
экономикалық немесе басқарушылық тұрғыдан бағалауға, 
сондай-ақ қолдау құралдарын алу жылдамдығы мен сапасын 
анықтайтын Бағдарламаның ішкі факторларына баға беруге 
қабілетті кешенді талдамалық есеп мониторинг қорытындысы 
болып табылады.

314. Мониторинг жүргізу үшін ақпарат көздері:
1) ұлттық жəне ведомстволық статистика;
2) Бағдарлама құралдарын алу кезінде толтырылатын бас-

тапқы нысандар;
3) кəсіпкерлердің көрсетілген қызметтер сапасына қанағат-

тануын бағалауға арналған нысандар;
4) мемлекеттік қолдау алған кəсіпкерлерге телефон арқылы 

жəне тікелей сауалнама жүргізу;
5) кəсіпкерлермен өткізілген семинарлар, кеңестер, кездесулер 

ақпарат көзі болып табылады.
315.  Бағдарламаның бірінші, екінші жəне үшінші бағыттары 

шеңберінде статистикалық көрсеткіштерді талдауды, сапа мен 
нəтижелілік аудитін қаржы агенттігі жүргізеді.

316. Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде статисти-
калық көрсеткіштерді талдауды, сапа мен нəтижелілік аудитін 
қаржылай емес қолдау операторы жүргізеді.

 317.  Бағдарлама құралдарын іске асыру сапасының аудитін 
қаржы агенттігі мен қаржылай емес қолдау операторы телефон-
мен жəне тікелей сауалнама өткізу арқылы жүргізеді. Сауалнама 
жүргізу үшін қаржы агенттігі мен қаржылай емес қолдау операторы 
білікті мамандарды бөледі, олар қызметтерді ұсыну сапасының 
тікелей мониторингін жүзеге асырады. Тікелей сауалнама 
кəсіпкер толтыратын сауалнама парағының негізінде жүргізіледі.

318. Бағдарлама нəтижелілігінің аудиті статистикалық көрсет-
кіштерді талдау, Бағдарлама құралдарының іске асырылу сапасы 
аудитінің нəтижелері, оның ішінде Бағдарлама құралдарын 
пайдаланғаннан кейін өздері алған əлеуметтік, бюджеттік жəне 
экономикалық нəтижелерді көрсетіп, кəсіпкерлер есеп беретін 
семинарлар мен кездесулердің қорытындылары бойынша жүзеге 
асырылады.

319.  Бір жылдық статистикалық көрсеткіштерді, сапа жəне 
нəтижелілік аудитін талдау нəтижелерін қолдана отырып, 
Бағдарламаның тиімділігі туралы кешенді талдамалық есеп 
дайындауды қаржылай емес қолдау операторы жүзеге асырады.

320. Бағдарлама мониторингін жүргізудің тұрақтылығы:
1) статистикалық көрсеткіштерді талдау – уəкілетті органға 

мемлекеттік қолдау құралдарының іске асырылуы бойынша 
ақпарат беру жолымен ай сайын;

2) Бағдарлама құралдарының іске асырылу сапасының аудиті 
– кейіннен уəкілетті органға жиынтық есеп жібере отырып, 
Бағдарлама жұмысының сапасын бағалау сауалнамасының 
деректерін өңдеу жолымен жəне қолдау шараларын алу үшін 
жыл бойы өтініш бергендерінің жалпы санының кемінде 5 %-ы 
мөлшерінде көрсетілетін қызметтерді алған кəсіпкерлерге теле-
фонмен немесе тікелей сауалнама жүргізу жолымен – жыл сайын;

3) Бағдарлама нəтижелілігінің аудиті – КҚКО базасындағы 
форматқа сəйкес семинар өткізу жолымен жыл сайын.

  Бағдарлама нəтижелілігі аудитінің нəтижелері есепті жылдан 
кейінгі қаржы жылының шілдесінен кешіктірмей қаржылай 
емес қолдау операторы уəкілетті органға беретін Бағдарлама 
тиімділігінің кешенді талдамалық есебіне қосылады.

321. Мониторингті қаржыландыру мынадай түрде:
1) Бағдарламаның бірінші, екінші жəне үшінші бағыттарының 

шеңберінде статистикалық көрсеткіштердің аудиті қаржы 
агенттігінің меншікті қаражатының есебінен; Бағдарламаның 
төртінші бағытының шеңберінде қаржылай емес қолдау опера-
торының меншікті қаражатының есебінен жүзеге асырылады;

2) Бағдарлама құралдарының іске асырылу сапасының 
аудиті – қаржы агенттігінің меншік қаражаты есебінен; Бағдар-
ламаның төртінші бағыты шеңберінде - қаржылай емес қолдау 
операторының меншік қаражаты есебінен;

3) Бағдарлама нəтижелілігінің аудиті – қаржылай емес қолдау 
операторы қаражатының есебінен;

4) «Бағдарламаны іске асыру мониторингі» тақырыбы бойынша 
жұмыс бабындағы қорытынды кеңес өткізу – қаржылай емес 
қолдау операторының қаражаты есебінен жүргізіледі. 

Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимылы
 
 322.   «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын іске асыру 

шеңберінде жасалған банктердің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөл-
шерлемесін субсидиялау жəне банктердің/лизингтік компа-
ниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша 
кепілдік беру жөніндегі келісімдер Бағдарламаны іске асыру 
кезінде қолданылады жəне қайтадан жасалмайды.

323.   Қаржы агенттігі кредиттер/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, кредиттер 
бойынша кепілдік беру жəне мемлекеттік гранттар беру бөлігінде 
Бағдарламаның іске асырылу мониторингін жүзеге асырады.

324. Бағдарлама тиімділігінің жылдық кешенді талдамалық 
жалпы есебін қалыптастыру мақсатында қаржы агенттігі есепті 

жылдан кейінгі жылдың сəуірінен кешіктірмей Бағдарламаның 
бірінші, екінші жəне үшінші бағыттары мониторингінің нəтижелерін 
қаржылай емес қолдау операторы мен уəкілетті органға жібереді.

325. Жұмыскерлердің кірісінің, орташа жылдық санының өсу, 
кəсіпкердің салықтық төлемдерінің ұлғаю серпінін айқындау 
үшін қаржы агенттігі Қазақстан Республикасы Қаржы министр-
лігінің Мемлекеттік кірістер комитетінен алынған ақпаратты 
пайдаланады. Жұмыскерлер кірісінің, орташа жылдық санының 
өсу, кəсіпкердің салықтық төлемдерінің ұлғаю серпінін есептеу 
кезіндегі есепті күн қаржы агенттігі шешімі қабылданған күнге 
қарамастан, келесі қаржы жылының басы болып табылады.

326.   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемле-
кеттік кірістер комитеті «Салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 30-бабының 2-тармағына сəйкес салық 
төлеуші туралы мəліметтерді беру жөнінде кəсіпкерлік субъекті-
лерінің келісуі туралы берілген өтініштердің негізінде салықтар 
мен бюджетке төленген төлемдердің көлемі жəне қаржы агенттігі 
бағдарламасына қатысушылар жұмыскерлерінің саны туралы 
мəліметтерді қаржы агенттігіне жолдайды. Кірістер, салықтар 
мен бюджетке төленген төлемдердің көлемі жəне Бағдарламаға 
қатысушылар жұмыскерлерінің саны туралы соңғы 5 жылдағы 
жылдық деректер кəсіпкерлік субъектілерінің келісуі туралы 
берілген өтініштер негізінде қаржы агенттігінің сұрауы бойынша 
ұсынылады.

327. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі өңірлерде өндірістік 
инфрақұрылымды дамыту бөлігінде Бағдарламаның іске 
асырылуына мониторингілеуді жүзеге асырады.

 
 Бағдарламаның өлшемшарттары

328. Мемлекеттік қолдау алуға үміткер кəсіпкерлердің 
кре диттері/лизингтік мəмілелері/микрокредиттері мынадай 
өлшемшарттарға сəйкес келуге тиіс:

1) Бағдарлама шарттарына сəйкес кəсіпкердің кредиті/лизингтік 
мəмілесі/микрокредиті жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-
ақ өндірістерді жаңғыртуға жəне кеңейтуге, оның ішінде айналым 
қаражатын толықтыруға бағытталған жобаларды іске асыруға 
бағытталуға тиіс;

2) банктердің/лизингтік компаниялардың/микроқаржы ұйым-
дарының кредиттері/ лизингтік мəмілелері/ микрокредиттері 
бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау жəне оларға 
ішінара кепілдік беру:

ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен 
ретінде кəсіпорындарды сатып алуға бағытталған;

даму банкін қоспағанда, мемлекеттік даму институттары 
берген;

банктердің/даму банкінің/ лизингтік компаниялардың сыйақы 
мөлшерлемесі Бағдарлама шеңберінде арзандатылған кредит-
терді/лизингтік мəмілелерді қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі 
бюджет қаражаты есебінен арзандатылған жəне арзандатылатын;

овердрафт түрінде берілген кредиттер/лизингтік мəмілелер/ 
микрокредиттер бойынша жүзеге асырылмайды;

3) ұлттық жəне шетелдік валюталарда кредит беруге жол 
берілетін Бағдарламаның үшінші бағытын қоспағанда, кəсіпкердің 
кредиті/лизингтік мəмілесі/микрокредиті ұлттық валютамен 
берілуге тиіс.

329. Мыналар:
1) кəсіпкерлер моторлы көлік құралдарын жəне өзі өсірген 

жүзімнен шарап өндіруді жəне дəрілік зат ретінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес тіркелген медициналық 
(бальзамнан басқа) мақсаттағы құрамында спирті бар өнім 
шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін та-
уарлар/өнімдер шығаруды жүзеге асыратын;

2) ірі салық төлеушілердің тізбесіне енгізілген металлургия 
өнеркəсібінің жобаларын іске асыратын;

3) қиыршықтас жəне құм карьерлерін өндіруге арналған жо-
баларды қоспағанда, жобаны тау-кен өндіру өнеркəсібінде жəне 
карьерлерді игеруде іске асыруды жоспарлайтын кəсіпкерлер;

4) кəсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъек-
тілері, құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, акцио-
нерлері) мемлекеттік кəсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы 
холдингтер, ұлттық компаниялар мен акцияларының (жарғылық 
капиталына қатысу үлестерінің) елу жəне одан астам пайызы 
мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, 
ұлттық компанияға (əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияны, сондай-
ақ мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы шарт шеңберінде 
құрылған кəсіпкерлерді қоспағанда) тікелей немесе жанама түрде 
тиесілі ұйымдар болып табылатын кəсіпкерлер, сондай-ақ меншік 
нысаны жекеменшік мекеме ретінде ресімделген кəсіпкерлер 
мен коммерциялық емес ұйымдар Бағдарламаға қатысушылар 
бола алмайды.

330. Субсидиялау қайтарымды лизинг, қайталама лизинг, 
қосалқы лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылмайды.

331. Уəкілетті орган Бағдарламаның бірінші, екінші жəне 
үшінші бағыттарын іске асыру мақсатында əрбір облыс, астана, 
респуб-ликалық маңызы бар қала үшін қаржыландырудың жалпы 
лимитін айқындайды.

332. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
кəсіпкерлік əлеуетін тарту Қазақстан Республикасының ресурстық 
əлеуеті жəне Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы 
резиденттерінің бірлесіп қатысуымен кəсіпорындар құру қажеттігі 
бар шекара маңындағы аумақтарында қаржылай жəне қаржылай 
емес қолдау шараларын ұсыну жолымен жүзеге асырылады.

333. Қаржылай жəне қаржылай емес қолдау шаралары кəсіп-
керлерге/Қазақстан Республикасының резиденттері – Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кəсіпкерлерінің 
қатысуымен жаңадан құрылған жəне Қазақстан Республикасының 
аумағындағы жобаларды іске асыратын индустриялық-
инновациялық қызмет субъектілеріне де ұсынылады.

334. Бар жұмыс орындарын сақтау жəне жаңа жұмыс 
орын дарын құру, еңбек өнімділігін арттыру жəне Қазақстан 
Республикасы резиденттерінің жаңа нарықтарға шығуы Бағдар-
лама шарттарының бірі болып табылады.

335. Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері үшін кредиттік 
ресурстардың құнын төмендету жəне банктердің/микроқаржы 
ұйымдарының/лизингтік компаниялардың ұйымдық-техникалық 
мүмкіндіктерін тарту арқылы олардың қаржыландыруға қолжетім-
ділігін арттыру мақсатында даму банкі берген кредиттерді/
қаржылық лизинг шарттарын қоспағанда, қаржы агенттігі арқылы 
халықаралық қаржы институттарының кредиттік ресурстарын 
тарту жөнінде шаралар қабылданады.

336. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері аумақтарды да-
мыту бағдарламаларын əзірлеу кезінде осы Бағдарламаның 
ережелерін ескеретін болады.

337. Кəсіпкерге/индустриялық-инновациялық қызмет субъек-
тісіне Бағдарламаның барлық құралдарының шеңберінде кешенді 
қолдау көрсетілуі мүмкін.

338.     Субсидиялау, кепілдік беру жөніндегі, гранттар беруге 
жəне өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды салуға немесе 
реконструкциялауға арналған, 2015 жылғы 31 наурызға дейін ӨҮК-
те мақұлданған жобаларды қаржыландыру бұған дейін ӨҮК-те 
мақұлдаған талаптарға сəйкес жүзеге асырылады.

6-тарау. Қажетті ресурстар

Бағдарламаны іске асыруға:
1) респуб-ликалық бюджеттен 2015 жылы – 55 960 992 мың 

теңге, 2016 жылы – 53 939 805 мың теңге, 2017 жылы – 16 910 
820 мың теңге, 2018 жылы – 10 374 471 мың теңге, 2019 жылы – 
8 632 977 мың теңге көзделген; 

2) жергілікті бюджеттен 2017 жылы – 30 000 000 мың теңге, 
2018 жылы – 30 000 000 мың теңге, 2019 жылы – 30 000 000 мың 
теңге көзделген;

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен 
2015 жылы – 9 781 530 мың теңге, 2016 жылы – 14 565 048 мың 
теңге, 2017 жылы – 8 561 115 мың теңге көзделген. 

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде) 
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Бірінші бағыт: моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау
1. Банктердің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін 
субсидиялау
1 Банктердің/лизингтік компа-

ниялардың кредиттері/қар-
жылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшер-
ле месінің бір бөлігін суб-
си диялау үшін өңірлік 
үйлес тіру кеңестерінде 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

ЖАО талап етілмейді  

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді  

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның екінші 
деңгейдегі банктерге кəсіп-
керлердің жобалары бойын-
ша субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар 1 

31
5 

70
0

- - - -

респуб-
ликалық 
жəне 
жергілікті 
бюджеттер

2. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру
1 Банктердің/даму банкінің 

кредиттері бойынша 
ішінара кепілдік беру үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

«Даму» 
КДҚ» АҚ оң 
шешімі бар 
хат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша)

талап етілмейді  

2 Кепілдік туралы шарттар 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді  

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
кепілдікті төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО

20
0 

00
0

- - - -

респуб-
ликалық 
жəне 
жергілікті 
бюджеттер

3. Мемлекеттік гранттар беру
1 Конкурстық негізде гранттар 

беру үшін жобаларды қарау 
жəне мақұлдау

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО талап етілмейді  

2 Кəсіпкерлердің жобалары 
бойынша мемлекеттік 
гранттарды төлеу

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО

30
5 

00
0

- - - -

респуб-
ликалық 
жəне 
жергілікті 
бюджеттер

4. Микроқаржы ұйымдарының банктер алдындағы кредиттеріне ішінара кепілдік беру
1 Кепілдік туралы шарттар 

жасасу
бірл. жыл 

сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді

2 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
кепілдік төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

қаражат 
аудару

ҰЭМ

- - -

10
00

00

10
00

00

респуб-
ликалық 
бюджет

5. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарлардың үстеме бағасының бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау

1 Ислам банктерінің кірісі 
болып табылатын тауар-
лар дың үстеме бағасының 
бір бөлігін жəне жалдау 
төлемдерінің бір бөлігін 
суб си диялау үшін кəсіпкер-
лердің жобаларын қарау 
жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

ЖАО талап етілмейді  

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның кəсіп-
керлер жобалары бойынша 
екінші деңгейдегі банктерге 
субсидиялар төлеу

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді

(Жалғасы 19-бетте) 



6 ҚЫРКҮЙЕК 2018 ЖЫЛ 19RESMI

(Жалғасы. Басы 13-18-беттерде) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
1 «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ эмитенттердің 
бағалы қағаздарының 
ресми тізіміне енгізілген 
облигациялары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. алты 
айда 
бір рет 
немесе 
12 
айда 
бір 
рет

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

талап етілмейді

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ-
ның (келісім бой-
ынша), Орталық 
депозитарий

талап етілмейді

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
Орталық депозитарийге 
кəсіпкерлердің жобалары 
бойынша субсидиялар 
төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ-
ның (келісім бой-
ынша), Орталық 
депозитарий

талап етілмейді

Екінші бағыт: экономиканың басым салаларында жəне өңдеуші өнеркəсіп салаларында кəсіпкерлікті дамыту
1. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау
1 Банктердің/лизингтік 

компаниялардың 
кредиттері/ қаржылық 
лизинг шарттары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

ЖАО талап етілмейді

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді

3 Бағдарламаның екінші 
бағыты шеңберінде 
кəсіпкерлердің жобалары 
бойынша екінші деңгейдегі 
банктерге «Даму» КДҚ» АҚ-
ның субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша) 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизинг 
компаниялары 26

 4
84

 2
96

- - - -

респуб-
ликалық 
жəне 
жергілікті 
бюджеттер

2. Банктердің/даму банктерінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру
1 Банктердің кредиттері 

бойынша ішінара кепілдік 
беру үшін кəсіпкерлердің 
жобаларын қарау жəне 
мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша)

талап етілмейді

2 Кепілдік туралы шарттар 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
кепілдік төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ 
ақпараты

ЖАО

1 
00

0 
00

0

- - - -

респуб-
ликалық 
жəне 
жергілікті 
бюджеттер

3. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту
Өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылым жүргізуге 
берілген ЖАО-ның 
бюджеттік өтінімдерін қарау

бірл. жыл 
сайын 

РБК-да 
қарау

ЖАО

4. Индустриялық аймақтарды дамыту
Индустриялық аймақтарға 
өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылым жүргізуге 
берілген ЖАО-ның 
бюджеттік өтінімдерін қарау

бірл. жыл 
сайын

РБК-да 
қарау

ЖАО

5. Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру
Индустриялық-
инновациялық қызмет 
субъектілеріне ұзақ 
мерзімді лизингтік 
қаржыландыру беру

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ИДМ-ге 
ақпарат

«БРК-Лизинг» АҚ

-

10
00

0

17
50

0

10
00

0

19
00

0

респуб-
ликалық 
бюджет

6. Ислам банктерінің табысын құрайтын тауарлардың үстеме бағасының бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін 
субсидиялау
1 Ислам банктерінің кірісін 

құрайтын тауарлардың 
үстеме бағасының бір 
бөлігін жəне жалдау 
төлемінің бір бөлігін 
субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

ЖАО талап етілмейді

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
екінші деңгейдегі банктерге 
кəсіпкерлердің жобалары 
бойынша субсидиялар 
төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді

7. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
1 «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ эмитенттердің бағалы 
қағаздардың ресми тізіміне 
енгізілген облигациялары 
бойынша тауарлардың 
үстеме бағасының бір 
бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. алты 
айда 
бір рет 
немесе 
12 
айда 
бір 
рет

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

ЖАО

- - -

та
ла
п 
ет
іл
ме

йд
і

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ-
ның (келісім бо-
йынша), Орталық 
депозитарий

- - - -

та
ла
п 

ет
іл
ме

йд
і

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
Орталық депозитарийге 
кəсіпкерлердің жобалары 
бойынша субсидиялар 
төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ-
ның (келісім бо-
йынша), Орталық 
депозитарий

- - - -

та
ла
п 

ет
іл
ме

йд
і

Үшінші бағыт: кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету
1. Банктердің/даму банктерінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау
1 Банктердің/лизингтік 

компаниялардың 
кредиттері/қаржылық 
лизинг шарттары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

ЖАО

- - - - -

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

3 Бағдарламаның үшінші 
бағыты шеңберінде 
кəсіпкерлердің жобалары 
бойынша екінші деңгейдегі 
банктерге «Даму» КДҚ» АҚ-
ның субсидиялар төлеуі

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

2. Ислам банктерінің кірісі болып табылатын тауарлардың үстеме бағасының бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігі 
субсидиялау
1 Ислам банктерінің кірісін 

құрайтын тауарлардың 
үстеме бағасының бір 
бөлігін жəне жалдау 
төлемінің бір бөлігін 
субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. жыл 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

ЖАО

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
кəсіпкерлердің жобалары 
бойынша екінші деңгейдегі 
банктерге субсидиялар 
төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Төртінші бағыт: кəсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шараларын ұсыну
1. «Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету» функционалдық бағыты
1 «Бизнес-Насихат» жобасы 

бойынша мемлекеттік 
қолдау шараларын түсіндіру

бірл. жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісім 
бойынша)

72
 2

69

72
 2

69

10
4 

60
8

11
0 

10
5

11
0 

10
5 респуб-

ликалық 
бюджет

2 Дəрістер, семинарлар, 
мастер-кластар 
ұйымдастыру

бірл. жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісім 
бойынша)

3 Моноқалаларда, 
шағын қалалар мен 
аудан орталықтарында 
кəсіпкерлерді ақпараттық 
қамтамасыз ету

бірл. жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісім 
бойынша)

55
2 

87
4

58
0 

00
0

58
0 

00
0

58
0 

00
0

58
0 

00
0 респуб-

ликалық 
бюджет

2. «Кəсіпкерлердің құзыретін арттыру» функционалдық бағыты
1 Кəсіпкерлерді оқыту адам

өт
ін
ім
де
р 

тү
су
ге

 
қа
ра
й ҰЭМ-ге 

ақпарат
ҰКП (келісім 
бойынша)

19
2 

25
9

20
0 

00
0

20
0 

00
0

20
0 

00
0

20
0 

00
0 респуб-

ликалық 
бюджет

2 Сервистік қызметтер 
көрсету

адам

өт
ін
ім
де
р 

тү
су
ге

 
қа
ра
й ҰЭМ-ге 

ақпарат
ҰКП (келісім 
бойынша)

1 
61

3 
36

8

1 
61

4 
37

6

1 
62

1 
67

9

1 
62

1 
67

9

1 
62

1 
67

9

респуб-
ликалық 
бюджет

3 Рұқсат беру құжаттары 
мен техникалық 
шарттар алу мəселелері 
бойынша кəсіпкерлерге 
консультациялар беру

адам

өт
ін
ім
де
р 

тү
су
ге

 
қа
ра
й

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісім 
бойынша)

3. «Кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру» функционалдық бағыты
1 Басқарудың жаңа əдістерін, 

өндіріс технологияларын 
енгізу, кəсіпорындардың 
өнімділігі мен энергия 
үнемдеуін арттыру 
мəселелері бойынша 
сыртқы консультанттарды 
тарту

адам жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісім 
бойынша)

51
 7

46

10
7 

02
8

74
 4

90

95
 9

94

95
 9

94

респуб-
ликалық 
бюджет

4. «Іскерлік қатынастарды кеңейту: шетелдік серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату» функционалдық бағыты
1 Халықаралық жəне 

шетелдік ұйымдардың 
қолдауымен шетелдік 
əріптестермен іскерлік 
байланыстар орнату

адам жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісім 
бойынша)

16
3 

77
2

16
3 

77
2

16
3 

77
2

15
3 

77
2

16
3 

77
2 респуб-

ликалық 
бюджет

5. Өзге іс-шаралар
1 Қаржы агенттігінің 

Бағдарлама шеңберінде 
көрсетілетін қызметтеріне 
ақы төлеу

бірл. жыл 
сайын

көрсетілетін 
қызметтерді 
мемлекеттік 
сатып алу 
туралы шарт

ҰЭМ, «Даму» 
КДҚ»АҚ (келісім 
бойынша), 
«АШҚҚҚ» (келісім 
бойынша)

72
0 

00
0

72
0 

00
0

72
0 

00
0

72
0 

00
0

72
0 

00
0 респуб-

ликалық 
бюджет

2 Бағдарламаның екінші 
бағыты шеңберінде 
кəсіпкерлік əлеуетті 
сауықтыру жəне күшейту 
жобалары бойынша екінші 
деңгейдегі банктерге 
«Даму»КДҚ» АҚ-ның 
субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ 
ақпараты

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісім бойынша) 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

20
2 

29
0

12
 0

75 - - -

респуб-
ликалық 
бюджет

 

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 2-қосымша

Бағдарламаға əлеуетті қатысушыларға арналған 
экономиканың басым секторларының тізбесі

ЭҚЖК 
коды

Атауы

Агроөнеркəсіптік кешен
01 Өсімдік жəне мал шаруашылығы, аңшылық жəне 

осы салаларда көрсетілетін қызметтер, 01.11 «Дəнді 
дақылдар (күрішті қоспағанда) бұршақ дақылдары 
жəне май тұқымдарын өсіру»

03 Балық шаруашылығы жəне акваөсіру
10 Тамақ өнімдері өндірісі
11.06 Жарма өндірісі
11.07 Минералды су жəне басқа да алкогольсіз сусындар 

өндірісі
Тау-кен өндіру өнеркəсібі

08.12.1 Қиыршықтас жəне құм карьерлерін қазу
09 Кен өндіру өнеркəсібі саласындағы техникалық 

қызметтер
Жеңіл өнеркəсіп жəне жиһаз өндіру

13 Тоқыма өнімдерінің өндірісі
14 Киім өндірісі
15 Былғарыдан тігілген жəне оған қатысты өнімдер 

өндірісі
16 Жиһаздан басқа, ағаштан жəне тоздан жасалған 

бұйымдар өндіру; сабаннан жəне өруге арналған 
материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17 Қағаз жəне қағаз өнімдерінің өндірісі
18 Баспа жəне жазылған материалдарды қалпына 

келтіру
20 Химия өнеркəсібі өнімдері өндірісі
21 Негізгі фармацевтік өнімдер мен препараттар 

өндірісі
22 Резеңке жəне пластмасса бұйымдары өндірісі
31 Жиһаз өндірісі

Құрылыс материалдарын жəне өзге де металл емес 
минералдық өнімдер өндірісі

23 Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі
Металлургия, металл өңдеу, машина жасау өнеркəсібі

24 Металлургия өнеркəсібі
25 Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын 

металл бұйымдары өндірісі
26 Компьютерлер, электрондық жəне оптикалық 

бұйымдар өндірісі
27 Электр жабдықтары өндірісі
28 Басқа санаттарға қамтылмаған машиналар мен 

жабдықтар, өндірісі
29 Автокөлік құралдары, трейлерлер жəне жартылай 

тіркемелер өндірісі
30 Басқа да көлік құралдары өндірісі
33 Машиналар мен жабдықтарды жөндеу жəне орнату

Өнеркəсіптің басқа да секторлары
32 Өзге де дайын бұйымдар өндірісі
35.11.4 Басқа электр станцияларының электр энергиясы 

өндірісі
35.11.2 Гидроэлектр станцияларының электр энергиясы 

өндірісі
38 Қалдықтарды жинау, өңдеу жəне жою, қалдықтарды 

кəдеге жарату
39 Рекультивация жəне қалдықтарды жою 

саласындағы өзге де қызметтер
Көлік жəне қоймаға жинау

45.2 Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу

49.3 Құрлықта жүретін басқа да жолаушылар көлігі
49.41 Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау
50 Су көлігі
52 Қойма шаруашылығы жəне қосалқы көлік қызметі
53 Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті 

қоспағанда, пошта жəне курьерлік қызмет
Туризм

55.10 Қонақ үйлердің қызмет көрсетуі
55.20 Демалыс күндеріне жəне қысқа мерзімді тұрудың 

өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру
55.30 Кемпинг, рекреациялық автопарктер жəне трейлер 

паркіне арналған алаңдар
Ақпарат жəне байланыс

59.14 Кинофильмдер көрсету жөніндегі қызмет
61 Байланыс
62 Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар 

беру жəне басқа да ілеспе көрсетілетін қызметтер
Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет

69.2 Бухгалтерлік есеп жəне аудит саласындағы қызмет; 
салық салу жөніндегі консультациялар

71 Сəулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар 
мен талдау саласындағы қызмет

72 Ғылыми зерттеулер жəне əзірлемелер

74 Өзге де кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет
75 Ветеринариялық қызмет
81 Ғимараттар мен аумақтарға қызмет көрсету 

саласындағы қызмет
Білім беру

85 Білім беру
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер

86 Денсаулық сақтау саласындағы қызмет
87 Тұратын жермен қамтамасыз ете отырып əлеуметтік 

қызмет ұсыну
88 Тұратын жермен қамтамасыз етпей əлеуметтік 

қызметтер көрсету
Өнер, ойын-сауық жəне демалыс

91 Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің жəне 
бас қа да мəдени қызмет көрсету мекемелерінің 
қызметі

93 Спорт, ұйымдастыру жəне ойын-сауық 
(дискотекаларды қоспағанда) саласындағы қызмет

Өзге де қызмет түрлерін ұсыну
95 Компьютерлерді, жеке пайдалану заттарын жəне 

тұрмыстық бұйымдарды жөндеу
96.01 Тоқыма бұйымдары мен тері бұйымдарын жуу жəне 

тазалау (химиялық)
 

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 3-қосымша

кімнен ______________________________
                      (қызмет алушының Т.А.Ə.)

Өтініш
Мені _______________________________________________
    (Т.А.Ə. толық көрсету)
кəсіпкерлік бастамасы бар халықты жəне кəсіпкерлерді кəсіп-

керлік негіздеріне оқытуға бағытталған «Бизнес-Кеңесші» жобасы 
шеңберінде оқу үшін тыңдаушылар қатарына қосуыңызды 
сұраймын.

 
Төменде берілген деректерімнің дұрыс екенін растаймын.

1. Туған күні:    

2. ЖСН:  

3. Жынысы (ЖК):         əйел                   ер

4. Мүгедектік: жоқ  бар          мүгедектік тобы  

5. Ұйымдық-құқықтық нысаны: 

          жеке тұлға     ЖК    ШҚ     ЖШС    басқа  

6. Заңды тұлғаның атауы (егер ЖК, ШҚ, ЖШС т.б.) 
__________________________________________________

7. Заңды тұлғаның қызметіне қысқаша сипаттама
___________________________________________________

8. Пошталық мекенжайы: пошта индексі________________
облысы ____________________ қала_______________ 
аудан ________________________ кенті/ауыл
______________ көше/немесе шағын аудан
______________________________ үй № ___ пəтер № ___

9. Байланыс телефондары: 
Үй телефоны (______) __________________________
(елді мекеннің кодын көрсету керек)
Жұмыс телефоны (______) ______________________ 
(елді мекеннің кодын көрсету керек)
Ұялы телефоны(______) _________________________
(ұялы байланыс операторының кодын көрсету)

10. Электрондық мекен-жайы (e-mаil:)_____________________
11. Қай тілде оқыту курсын таңдар едіңіз: 
 
              қазақ       орыс   

12. «Бизнес-Кеңесші» тренингтерін өткізу күні: 
201__ж «____» _______________.

Өтінішке қосымша жеке басты куəландыратын құжаттың 
көшірмесін ұсынамын.

Толтыру күні: 201__жылғы «____» ________________.
Қолы_______________
Қабылдады: _________________________________________
                                               Т.А.Ə. (толық көрсету)
Қабылдау күні: 201__жылғы «_____» ______________________ 

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 4-қосымша

кімнен ______________________________
   (қызмет алушының Т.А.Ə.)

Тестілеуге өтініш-тіркеу
 Мені_______________________________________________
                                    (Т.А.Ə. толық көрсету)
«Бизнес-Кеңесші/ Бизнес-Өсу» жобасы шеңберінде тестілеуден 

өту үшін тіркеуді сұраймын.

(Соңы 20-бетте) 
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Төменде берілген деректердің дұрыстығын растаймын.
 
1. Туған күні:    

2. ЖСН:  

3. Жынысы (ЖК):         əйел                   ер

4. Мүгедектік: жоқ  бар          мүгедектік тобы  

5. Ұйымдық-құқықтық нысаны: 

                        ЖК    ШҚ     ЖШС    басқа  

6. Заңды тұлғаның атауы (егер ЖК, ШҚ, ЖШС т.б.) 
__________________________________________________

7. Заңды тұлғаның қызметіне қысқаша сипаттама (ЭҚЖЖ) 
___________________________________________________

8. Пошталық мекенжайы: пошта индексі _________________
облысы ____________________ қала _______________ 
аудан ________________________ кенті/ауыл ______________ 
көше/немесе шағын аудан _____________________________
үй № ____ пəтер № ____

9. Байланыс телефондары: 
Үй телефоны (______) _______________________
(елді мекеннің кодын көрсету керек)
Жұмыс телефоны (______) __________________________ 
(елді мекеннің кодын көрсету керек)
Ұялы телефоны (______) _________________________
(ұялы байланыс операторының кодын көрсету)

10. Электрондық мекен-жайы (e-mаil:)_____________________

11. Қай тілде тестілеуден өтуді қалайсыз: 
   
                        қазақ      орыс    
 
12. Вебинарға қатысу күні/ өз бетінше зерделеу үшін тіркелу: 
201__жылғы «________» _______________ .

Тіркеу күні: 201__ жылғы «____» ________________.

Қолы _______________
Қабылдады: _______________________________________
        Т.А.Ə. ( толық көрсету)

Қабылдау күні: 201__ жылғы «_____» ________________ .

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 5-қосымша

кімнен_______________________________
    (қызмет алушының Т.А.Ə.)

Өтініш
Мен ________________________________________________
   (Т.А.Ə. толық көрсету)
кəсіпкерлерді кəсіпкерлік қызмет негіздеріне «Бизнес-Өсу» 

жобасы шеңберінде оқыту жөніндегі тыңдаушылар қатарына 
қосуыңызды сұраймын.

Төменде берілген деректердің дұрыстығын растаймын.

1. Туған күні:    

2. ЖСН:  

3. Жынысы (ЖК):         əйел                   ер

4. Мүгедектік: жоқ  бар          мүгедектік тобы  

5. Ұйымдық-құқықтық нысаны: 

                        ЖК    ШҚ     ЖШС    басқа  

6. Заңды тұлғаның атауы (егер ЖК, ШҚ, ЖШС т.б.) 
__________________________________________________

7. Заңды тұлғаның қызметіне қысқаша сипаттама (ЭҚЖЖ) 
___________________________________________________

8. Пошталық мекенжайы: пошта индексі _________________
облысы ____________________ қала _______________ 
аудан ________________________ кенті/ауыл ______________ 
көше/немесе шағын аудан _____________________________
үй № ____ пəтер № ____

9. Байланыс телефондары: 
Үй телефоны (______) _______________________
(елді мекеннің кодын көрсету керек)
Жұмыс телефоны (______) __________________________ 
(елді мекеннің кодын көрсету керек)
Ұялы телефоны (______) _________________________
(ұялы байланыс операторының кодын көрсету)

10. Электрондық мекен-жайы (e-mаil:)_____________________

11. Қай тілде тестілеуден өтуді қалайсыз: 
   
                        қазақша      орысша    

12. «Бизнес- Өсу» тренингтерін өткізу күні: 
«____» _______________ 201__ж.
Өтінішке куəландыратын құжаттың көшірмесін қоса ұсынамын.

Толтыру күні: 201__ жылғы «____» ________________.
 
 Қолы _______________
Қабылдады: _______________________________________
       (Т.А.Ə. толық көрсету)
Қабылдау күні: 201__ жылғы «_____» __________________ .

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 6-қосымша

Сервистік қызметтер көрсетуге
САУАЛНАМА-ӨТІНІШ 

ТОЛТЫРЫЛҒАН КҮНІ
КЛИЕНТ 
(консультация алуға 
жүгінген респон дент-
тің немесе компания 
өкілінің Т.А.Ə.)
ЛАУАЗЫМЫ
СЕРВИСТІК 
ҚЫЗМЕТТІҢ АТАУЫ

 3. Кəсіпкерлер мен кəсіпкерлік 
бастамалары бар халықтың: 

 мемлекеттік органдарда 
лицензиялар мен рұқсаттар алу;

 екінші деңгейдегі банктерде қарыз 
алу;

 даму институттарында мемлекеттік 
қолдау шараларын алу мəселелерін 
қамтитын өтініштерін сүйемелдеу 
бойынша көрсетілетін қызметтер.

Сервистік қызметті алушы туралы жалпы мəліметтер
ҰЙЫМДЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНЫ

 ДК  ШҚ  ЖШС   АҚ 
басқа ____________________ 

КƏСІПКЕРЛІК 
СУБЪЕКТІСІ

 шағын

 орта
ҰЙЫМНЫҢ АТАУЫ
ЖСН/БСН 
ТІРКЕЛГЕН ОРНЫ 
(облыс, аудан, елді 
мекен)
ЭҚЖЖ бойынша сала
ЭҚЖЖ бойынша кіші 
сала 
ТУҒАН КҮНІ 
(консультация 
алу ға жүгінген 
респонденттің)
ЖЫНЫСЫ (ДК)     ер    əйел
МҮГЕДЕКТІК   I топ   II топ   III топ   жоқ
ТЕЛЕФОН НӨМІРІ 
(ЖҰМЫС)

ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН 
НӨМІРІ (өкілдің)

ЭЛЕКТРОНДЫҚ 
ПОШТА

 Күні _________ ж. 

«___»________________ _____________________ (қолы) 

Т.А.Ə. _____________________________________________ 

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 7-қосымша

Көрсетілген қызметтердің сапасын 
бағалау сауалнамасы

Клиенттің тегі, аты жəне 
əкесінің аты (болған 
жағдайда)
___________________

Қызмет көрсеткен сервистік 
компанияның атауы:
_______________________

Көрсетілген мамандандырылған қызмет түрінің жəне кіші түрінің ата-
уын көрсетіңіз:___________________________________________

Көрсетілген қызметтің/консультацияның сапасын бағалаңыз:
Аспектілер Баға

Алынған консультацияның пайдалылық дəрежесі 1 2 3 4 5
Консультация беру процесін ұйымдастыру сапасы 1 2 3 4 5
Алынған консультация үмітіңізді қаншалықты 
ақтады?

1 2 3 4 5

Қызметтердің сапасына қанағаттануыңыздың 
дəрежесі

1 2 3 4 5

Жүгіну мақсатыңыз (қажеттісінің астын сызыңыз):
 Бизнесте жаңа бағыт ашу;
 Өндіріс көлемін ұлғайту;
 Жаңа нарықтарды игеру;
 Тауарлар мен қызметтердің сапасын арттыру.

Қандай қаржылай қолдау алғыңыз келеді (қажеттісін белгілеңіз)?

Сыйақының 
пайыздық 

мөлшерлемесін 
субсидиялау

Кредит 
алу үшін 

кепілдіктер 
беру

Гранттық 
қаржы-
ландыру 

алу

Ісін жаңа 
бастаған 

кəсіпкерлерге 
кепілдіктер беру

Қандай қаржылай емес қолдау алғыңыз келеді (қажеттісін 
белгілеңіз)?
Кəсіпкерлікті қолдау бағдарламаларына қатысу 
жөнінде консультация алу
«Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша кəсіпкерлік 
қызметті жүргізу негіздерін қысқа мерзімде оқыту
«Бизнес-Өсу» жобасы бойынша кəсіпкерлік 
қызметті дамытудың функционалдық бағыттары 
бойынша қысқа мерзімде оқыту
«Жас кəсіпкер мектебі» жобасына қатысу
Кəсіпорындар мамандарының, топ-
менеджерлерінің біліктілігін арттыру
Шетелдік əріптестермен іскерлік байланыстар ор-
нату
Жаңа басқару əдістерін, өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды жəне персоналды оқыту əдістерін 
енгізу мəселелері бойынша жоғары білікті шетелдік 
мамандарды тарту («Аға сеньорлар»)
Сырттан консультанттар тарту арқылы жетекші 
кəсіпорындардың консультациялық жобаларын 
қоса қаржыландыру

Толтырылған күні:   Клиенттің тегі, аты жəне
   əкесінің аты (болған жағдайда) жəне қолы:
_______________      ____________________________________

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 8-қосымша

 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 

басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды енгізу жəне персоналды оқыту мəселелері 

бойынша жоғары білікті шетелдік мамандарды 
(аға сеньорлар) тарту» құрамдауышы шеңберінде 
сараптамалық көрсетілетін қызметтерді алуға

ӨТІНІШ

«Аға сеньорлар» құрамдауышын қаржыландыру 
шарттары 

Шетелдік сарапшылардың ұшуы мен қызметтеріне ақы төлеу 
шығыстарына ақы төлеу респуб-ликалық бюджет қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады. 
Көліктік жəне тəуліктік шығыстары, сондай-ақ Қазақстан 
аумағында тұруы кəсіпкердің өз қаражаты есебінен 
жүзеге асырылатын болады.* 

*«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын іске асы-
ру жəне бизнесті дамытудың бірыңғай бағдарламасын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 
жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысынан.

 ▪  Барлық жолдарды толтыру міндетті

1. Компанияның атауы: 

1.1 Компанияның БСН

2.1. Құрылған күні: 2.2. меншіктің ұйымдық-құқықтық 
нысаны: 

күні айы жылы  
ЖК

 
ЖШС

 АҚ басқа
_____

3.1. Компанияның заңды мекенжайы: 3.2. Облыс:

3.3. Қала (ауданы 
көрсетілген елді - 
мекен):

3.4. Компанияның нақты мекенжайы 
(заңды мекенжайынан айырмашылығы 
болған жағдайда) 

3.5. Пошталық 
индекс: 

4.1 Компания басшысының Т.А.Ə.:
    4.2 Компания басшысының ЖСН:

5.1. «Аға сеньорлар» құрамдауышы бойынша 
жауапты тұлға 

5.2. Жауапты тұлғаның Т.А.Ə.: 

5.3. Компания басшысының 
жынысы
                 ер      əйел

5.4. Компания басшысының 
туған күні/айы/жылы:

5.5. Лауазымы: 5.6. Ұялы телефоны:

5.7. Телефон (факс): 5.8. Электрондық поштасы:

6.1. Компания қызметінің негізгі 
саласы (экономика саласы): 
___________________________________

6.2. ЭКЖЖ коды
«Бизнестің жол 
картасы 2020» 
бағдарламасына 
əлеуетті 
қатысушыларға 
арналған 
экономиканың 
басым 
секторлары 
тізбесіне сəйкес 

6.3. Шығарылатын өнімнің 
(ұсынылатын қызметтің) атауы: 
___________________________________

7. Штаттағы 
жұмыскерлер саны: 

Орташа есеппен алғанда өткен 
жылдағы табыс, (мың теңге): 

9.1. Сараптамалық көмекті қажет ететін сала: 

    Менеджментті         
        ұйымдастыру

   Өндірістік процесті
        ұйымдастыру

    Жұмыс техникаларын
         пайдалану

    Қызметкерлердің 
         біліктілігін арттыру

   Қаржы саласындағы       
        қызметтер

    Өнім сапасын бақылау

    Сату жəне маркетинг

    Басқа

Нақтылау: _________________

9.2. Сұратылған сараптамалық көмекті толық сипаттау: 
____________________________________________________

10. «Аға сеньорлар» құрамдауышы бойынша 
сараптамалық көмектің негізгі мақсаты: 

11. Күтілетін нəтижелер: 

12. Сарапшының қалаған кəсіби біліктілігі (білім, қызмет 
саласы, жұмыс тəжірибесі, ерекше дағдылары жəне т.б.):

13. Сарапшының миссиясына қатысты ақпарат

13.1. 
Миссияны 
бастау 
ниеттелген 
уақыты (күні/
айы):

13.4. Миссияны жүзеге асыру жері: 

13.5. Сарапшы қамтамасыз етілетін 
тұрғын үй түрі: 
____________________________________

13.2. Күтілетін 
ұзақтығы:

13.6. Сарапшыға ұсынылатын көліктің 
түрі:

13.3. 
Аудармашы 
ұсынуға 
дайын болу

14. Сіздің компанияда шет тілдерін білетін жұмыскер бар 
ма? 

Бар               Жоқ          (қоршау)

Егер Сіз «Бар» деп жауап берсеңіз, тиісті тілді жəне меңгеру 
деңгейін нақтылаңыз:

15. Сіздің компанияңыз бұрын «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы бойынша қандай да бір 
көмек алды ма?

Бар           Жоқ          (қоршау)

«Иə» деп жауап берсеңіз, тиісті құрал / компоненттің қолдау 
түрін (қаржылық немесе қаржылай емес) көрсетіңіз:

16. Қосымша бизнес 
(стратегиялық) 
даму / жаңғырту        
жоспары  бар болған 
жағдайда, белгілеңіз

17. «Аға сеньорлар» 
құрамдауышын жүзеге 
асыру шарттарымен»       
танысқан жəне келіскен 
жағдайда белгілеңіз

Өтінім берушінің Т.А.Ə.          Өтінім берушінің лауазымы

Өтінім берушінің қолы           Өтінімді алған күн 
_____________________

Жұмыскердің Т.А.Ə. 
мен лауазымы      Жұмыскердің қолы 
(Өтінімді қабылдаған)

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 9-қосымша

 «Іскерлік байланыстар» жобасына қатысу үшін
ӨТІНІМ

1. Өтінім берушінің Т.А.Ə.
Өтінім берушінің ЖСН

2. Жынысы Ер.___________ 
Əйел.________

3. Туған күні/айы/жылы _______________ (күні.
айы.жылы)

4. Кəсіпорынның атауы 
Кəсіпорынның БСН

5. Лауазымы
6. ЭКЖ сəйкес экономика 

секторы
(саланың атауы мен коды)

7. Кəсіпорынның ағымдағы 
қызметі

8. Негізгі тауарлар, жұмыстар 
мен қызметтер 
номенклатурасы

9. Кəсіпорынның 
жоспарланған қызметі

10. Кəсіпорынның құрылған 
күні 

____ / ____ / 
________________

11. Орташа есеппен алдыңғы 
жылғы жұмыскерлер саны, 
адам.

12. Орташа есеппен алдыңғы 
жылғы кіріс, мың теңге.

13. Жобаға қатысудың 
мақсаты

14. Қалауы бойынша оқудан 
өту қаласы 

Астана қ.______; 
Алматы қ._______
Атырау қ.______; 
Қостанай қ.______
Шымкент қ._____; 
Өскемен қ.______ 

15. Шетелдік сарапшыларды 
тартқыңыз келе ме?
(«Аға сеньорлар»)

16. Байланыс деректері:
Мекенжайы
Аудан 
Телефон/факс
e-mail

Осы арқылы:
1) мəліметтердің жəне оған қоса берілген құжаттардың дұрыс 
екенін растаймын;
2) «Іскерлік байланыстар» жобасын іске асыру үшін қажетті 
ақпаратты үшінші тұлғаларға пайдалануға жəне беруге 
келісемін;
3) «Іскерлік байланыстар» жобасының мониторингіне 
қатысты барлық қажетті мəліметтер мен құжаттарды ұсынуға 
міндеттенемін.

Толтырылған 
күні

____ / ____ / 
_______________ Өтінім берушінің қолы 

_____________________

Осы өтініштің нысанына жұмыс орнынан берілген 
анықтаманы тіркеу қажет

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 10-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрлігі мен Германия Федеративтік Республикасының 

Экономика жəне энергетика министрлігі арасындағы 
ынтымақтастық шеңберінде шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілерінің жоғары жəне орта буын басшыларының 

біліктілігін арттыру тағылымдамасына қатысуға
ӨТІНІМ

1. Өтінім беруші туралы ақпарат 

Өтінім берушінің Т.А.Ə.:

Туған күні:

Жынысы: Ер______ Əйел_______

Компанияның атауы:

Лауазымы: 

Компанияның ағымдағы 
қызметі:

Компанияның 
жоспарланған қызметі:

Компания құрылған күн:

Компанияның 
мекенжайы:
Заңды мекенжайы:
Компанияның 
тұрақты мекенжайы 
(заңды мекенжайынан 
айырмашылығы болған 
жағдайда):

Облыс:

Қала (ауданы көрсетілген 
елдімекен):

Пошталық индекс

Меншіктің ұйымдық-
құқықтық нысаны:

ЖК___ ЖШС___ АҚ____ 

Басқа______

Компанияның ресми 
сайты (егер бар болса):

Байланыс: Ұялы телефоны:

Электрондық пошта:
Телефон (факс):

2. Тағылымдамаға қатысу мақсаты

Сіздің кəсіпорынның Германиямен жоспарланған 
ынтымақтастық нысаны:

Импорт_____ Экспорт______ Дистрибуция______

Бірлескен кəсіпорын құру_______ Франшиза______ 

Лицензиялау_____ Көрме_________ 

Басқа:________________________________________

Сіз неге тағылымдамаға қатысқыңыз келеді? 
(Сіздің кəсіпорныңыздың Германиямен экономикалық 
ынтымақтастығына қатысты жоспарыңызды сипаттап 
беріңіз)

Бизнес – жоспарыңыздың қысқаша сипаттамасы

Өтінімді толтыруға уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет! 

Осы өтінімге төмендегі құжаттарды тіркеңіз:
1. Сауалнама.
2. Кооперациялық жоба.
3. Жеке деректерді қорғау туралы өтініш.
4. «Іскерлік қатынастар» жобасының екінші кезеңін іске асыру 

шеңберіндегі қатысушының міндеті.
5. Сіздің кəсіпорныңыздың органграммасы.
6. Сіздің кəсіпорныңыз туралы ақпаратты қамтитын буклет/

презентация.
7. Сіз сатып алғыңыз / сатқыңыз келетін өнімнің, жабдықтың 

жəне т.б. техникалық сипаттамалары.
8. Сіздің ұсыныстарыңызға / өтініштеріңізге қызығушылық 

танытатын неміс фирмаларының хаттары.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 25 тамыздағы №522 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі

1. «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамы тудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, «Бизнестің жол 
картасы-2020» іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы 
№556 қаулысына өзгерістер енгізу жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№168 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., 
№16-17, 91- құжат). 

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдар-
ламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» 2010 
жылғы 10 маусымдағы №556 жəне «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, 
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 
маусымдағы №556 қаулысына өзгерістер енгізу жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп 
тану туралы» 2015 жылғы 31 наурыздағы №168 қаулыларына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 28 сəуірдегі №368 қаулысы.

3. «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамыту-
дың бірыңғай бағдарламасын іске асыру жөніндегі шаралар тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 шілдедегі 
№599 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., 
№41-42, 308-құжат).

4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдар-
ламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» 2010 
жылғы 10 маусымдағы №556 жəне «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, 
«Бизнестің жол картасы-2020» іске асыру жөніндегі кейбір шара-
лар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 
маусымдағы №556 қаулысына өзгерістер енгізу жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп 
тану туралы» 2015 жылғы 31 наурыздағы №168 қаулыларына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №1001 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №68-
69, 507-құжат).

5. «Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шара-
лары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 
19 сəуірдегі №234 қаулысының 2-тармағы (Қазақстан Республи-
касының ПҮАЖ-ы, 2016ж., №25-26, 139 -құжат).

6. «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамыту-
дың бірыңғай бағдарламасын іске асырудың кейбір мəселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 23 
маусымдағы №370 қаулысының 1 жəне 2-тармақтары (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №37-38, 220-құжат).

7. «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, «Бизнестің жол 
картасы-2020» іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы 
№556 қаулысына өзгерістер енгізу жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№168 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 тамыздағы 
№515 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., 
№46, 291-құжат).

8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 15 маусымдағы №373 қаулысының кейбір шешімдеріне 
енгізілген өзгерістердің 1 жəне 3-тармақтары (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №23, 186-құжат).

9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 2017 жылғы 31 шілдедегі №459 қаулы сының 
кейбір шешімдеріне енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың 
1 жəне 2-тармақтары.

10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдар-
ламасын бекіту, «Бизнестің жол картасы-2020» іске асыру 
жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы №556 қаулысына өзгеріс-
тер енгізу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешім дерінің күші жойылды деп тану туралы» 2015 жылғы 31 
нау рыз дағы №168 жəне «Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау-
дың кейбір шаралары туралы» 2016 жылғы 19 сəуірдегі №234 
қау лыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы 
№940 қаулысы 1-тармақтың 1) тармақшасы (Қазақстан Респуб-
ликасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №68-69-70, 435-құжат).

(Соңы. Басы 13-19-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 қазан             №553           Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру 
мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік 

оқу жоспарларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 113-114, 118-120, 129-130, 133, 135-136, 
138-140, 143-149, 151-156, 158-166-нөмірлерде)

АА 01 Аралық аттестаттау 144
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

1505022 «Балықшы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1272 386 310 576 4-6
КМ 04 Балық аулауға арналған құрал-

жабдықтарды дайындау
+ + + +

КМ 05 Балықтар мен теңіз өнімдерін 
кəсіпшілік аулауды жүргізу

+ + + + +

КМ 06 Аулау құралдарына күтім жасау, 
жөндеу жəне жүзу құралдарын 
басқару

+ + + + + +

Б¦АМ Білім беру ұйымдары анықтайтын мо-
дульдер

+ 3-6

АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін 
міндетті оқытуға жиыны

4320

Орта буын маманы
150543 «Техник-балық өсіруші» 
біліктілігі

БМ Базалық модульдер 264 184 80 7-8
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне 

жетілдіру
+ + + +

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеумет-
тену жəне бейімделу үшін əлеуметтік 
ғылымдар негіздерін қолдану

+ + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың 
базалық білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 1068 326 166 576 7-8
КМ 07 Су сапасын бақылау + + + +
КМ 08 Балық шаруашылығы 

кəсіпорындарында технологиялық 
процесті ұйымдастыру

+ + + + +

КМ 09 Қондырғыларды, механизмдерді жəне 
басқа да құрал-жабдықтарды бақылау

+ + + + +

КМ 10 Диплом алды практика + +
Б¦АМ Білім беру ұйымдары анықтайтын мо-

дульдер
+ 7-8

АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті 
оқытуға жиыны

1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып 
жұмыс оқу жоспарларын əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктірілуі мүмкін.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге 
бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді 
Қолданылған аббревиатуралар : 
ЖБП - жалпы білім беру пəндері; 
БМ - базалық модульдер; 
КМ - кəсіптік модульдер; 
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; 
ДЖ - дипломдық жобалау;
АА - аралық аттестаттау; 
ҚА - қорытынды аттестаттау; 
К - консультациялар; 
Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 392-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің
«Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша

үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды жəне бейіні:      1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария жəне экология
Мамандығы:   1505000 - Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)
Біліктілік*:    1505012 - Балық өсіруші
   1505022 - Балықшы
   1505043 - Техник-балық өсіруші

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай
жалпы орта білім беру негізінде
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 420 94 326 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лекси-

каны қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
құрастыру

+ + + + +

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне 
жетілдіру

+ + + +

БМ 06 Қазақстанның тарихын, əлемдік қа-
уымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

+ + +

1505012 «Балық өсіруші» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1008 274 230 504 1-2
КМ 01 Балықтарды аулау, ауыстыру, 

сұрыптау жəне күтіп-ұстау бойынша 
жұмыстарды орындау

+ + + + +

КМ 02 Азық дайындау жəне балықтарды 
азықтандыру

+ + + + + +

КМ 03 Су қоймаларын мелиорациялау 
жұмыстарын жəне емдік-профи-
лактикалық іс-шараларды жүргізу 

+ + + + + +

Б¦АМ Білім беру ұйымдары анықтайтын мо-
дульдер

+

АА 01 Аралық аттестаттау 72
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

1505022 «Балықшы» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 1272 386 310 576 3-4
КМ 04 Балық аулауға арналған құрал-

жабдықтарды дайындау
+ + + +

КМ 05 Балықтар мен теңіз өнімдерін 
кəсіпшілік аулауды жүргізу

+ + + + +

КМ 06 Аулау құралдарына күтім жасау, 
жөндеу жəне жүзу құралдарын басқару

+ + + + + +

Б¦АМ Білім беру ұйымдары анықтайтын мо-
дульдер

+

АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін 
міндетті оқытуға жиыны

2880

Орта буын маманы
150543 «Техник-балық өсіруші» 
біліктілігі

БМ Базалық модульдер 264 184 80 5-6

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне 
жетілдіру

+ + + +

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеумет-
тену жəне бейімделу үшін əлеуметтік 
ғылымдар негіздерін қолдану

+ + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың 
базалық білімдерін қолдану

+ + +

КМ Кəсіптік модульдер 1068 326 166 576 5-6
КМ 07 Су сапасын бақылау + + + +
КМ 08 Балық шаруашылығы 

кəсіпорындарында технологиялық 
процесті ұйымдастыру

+ + + + +

КМ 09 Қондырғыларды, механизмдерді жəне 
басқа да құрал-жабдықтарды бақылау

+ + + + +

КМ 10 Диплом алды практика + +
Б¦АМ Білім беру ұйымдары анықтайтын мо-

дульдер
+

АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып 
жұмыс оқу жоспарларын əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге 
бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар: 
БМ - базалық модульдер; 
КМ - кəсіптік модульдер; 
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; 
ДЖ - дипломдық жобалау;
АА - аралық аттестаттау; 
ҚА - қорытынды аттестаттау; 
К - консультациялар; 
Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 393-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің 
«Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша үлгілік 

оқу бағдарламасы

Білім беру коды  1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария жəне экология
жəне бейіні:  
Мамандығы:  1505000 - Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)
Біліктілік:   1505012 - Балық өсіруші
  1505022 - Балықшы
  1505043 - Техник-балық өсіруші
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Бұл модуль кəсіби 
қызметте қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінде ауыз-
ша жəне жазбаша түрде 
қарым-қатынас жасауға 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар іскерлік 
қазақ (орыс) жəне ше-
тел тілінің жəне кəсіби 
лексиканың негіздерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алу-
шылар кəсіптік бағыттағы 
мəтіндерді оқу жəне 
аудару үшін (сөздікпен) 
қажетті қазақ (орыс) жəне 
шетел тілінің лексикалық 
жəне грамматикалық ми-
нимумын меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Өзінің кəсіптік қызметі са-
ласында тілдесу үшін қазақ (орыс) жəне ше-
тел тіліндегі грамматика мен терминологияны 
меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті 
мамандық бойынша лексика-
грамматикалық материалды 
меңгереді. 
2. Мамандығы бойынша термино-
логияны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді 
аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді 
оқиды жəне аударады (сөздікпен).

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел 
тіліндегі кəсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды 
жəне ретті пікір айта алады. 
2. Кəсіби қарым-қатынас 
үдерісінде диалог жүргізе біледі.
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Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын құрастыруға 
жəне рəсімдеуге қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
мемлекеттік тілде іс 
жүргізу негіздерін; 
іскерлік құжаттарды 
жасау тəсілдері 
мен функцияларын; 
құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштар, 
мақсатын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
компьютерлік техно-
логияларды қолдана 
отырып, кəсіптік 
қызметте қажетті 
қызметтік құжаттарды 
мемлекеттік тілде 
құрастыруды үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Компьютерлік технология-
ларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік жəне 
ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс 
істеу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен 
жіктелуін сипаттайды. 
2. Құжаттардың ақпараттық жəне 
коммуникативтік функциясын 
түсінеді. 
3. Құжаттардың құрылымын 
анықтайды. 
4. Қызметтік құжаттардың негізгі 
деректемелерін қолданады. 
5. Құжаттың мəтініне қойылатын 
талаптарды сақтайды. 
6. Компьютерлік технологиялар-
ды қолдана отырып, ұйымдық-
өкімдік жəне ақпараттық-
анықтамалық құжаттармен жұмыс 
жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын 
реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексіне сəйкес, еңбек 
қатынастарын реттейтін құжаттар 
туралы білімі бар. 
2. Еңбек шартының қажетті та-
лаптары туралы ақпаратты 
меңгереді. 
3. Түйіндемені, өмірбаянды, 
мінездемені, өтінішті, арызды, 
сенімхатты, қолхатты мемлекеттік 
тілде құрастырады.
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Бұл модуль жеке 
қасиеттерді жəне 
олармен байланыс-
ты қабілеттерді 
жетілдіру үшін қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: дене 
тəрбиесінің əлеуметтік-
биологиялық жəне 
психофизиологиялық 
негіздерін, жеке жəне 
спорттық өзін-өзі 
жетілдіру негіздерін, са-
ламатты өмір салтының 
негіздерін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
қозғалыс қабілеттері 
мен дағдыларын ұдайы 
жетілдіру жағдайында 
денсаулықты нығайтуды; 
кəсіби тұрғыда 
маңызды физикалық 
жəне психомоторлық 
қабілеттерді дамытуды; 
өзін-өзі бақылау жəне 
ағзаның функционалдық 
жай-күйін бағалау 
дағдыларын үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне 
салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Де
не
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сі

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері 
мен мəдениетін ұғынады. 
2. Бұлшық етке жүктеме түскен 
кездегі тыныс алу, қан айналым 
жəне энергиямен қамтамасыз 
ету жүйелері қызметінің 
физиологиялық негіздерін сипат-
тайды. 
3. Жалпы дене дайындығы бой-
ынша жаттығулар кешенін орын-
дайды. 
4. Күнделікті өмірде салауатты 
өмір салты мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Командалық спорттық ойын 
қағидаларын сақтайды. 
2. Дене тəрбиесі жүктемесінің 
негіздерін жəне оны реттеу 
тəсілдерін сипаттайды. 
3. Жаттығуларды орындау техни-
касын меңгереді. 
4. Үйренген ойын тəсілдері мен 
жеке тактикалық міндеттерді оқу 
ойынында қолданады. 
5. Бағдарламада көзделген 
бақылау нормативтері мен 
тестілерін орындайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттану жəне жа-
затайым оқиғалар кезінде дəрігерге дейінгі 
медициналық көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дене тəрбиесі жаттығуларымен 
айналысу кезінде жарақаттардың 
туындау себептерін, жарақаттану-
дың алдын алу тəсілдерін 
түсінеді. 
2. Жарақаттар кезінде дəрігерге 
дейінгі көмек көрсетеді.
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Бұл модуль əлемнің 
философиялық 
бейнесін зерттеу, 
мəдениеттің болмы-
сы мен арналуын 
түсіну; азаматтық 
құқықтар мен 
міндеттерді сақтау; 
қоғамның даму 
заңдылықтары мен 
перспективаларын, 
қазіргі замандағы 
əлемнің əлеуметтік-
саяси үдерістердің 
даму үрдістерін 
түсіну негізінде ой-
лау мəдениетін 
қалыптастыруға 
қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды 
сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім 
алушылар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарды жəне 
заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, 
діндерді жəне 
өркениетті; 
мемлекеттік құқықтық 
қарым-қатынастар 
мен құбылыстардың 
жүйесін; азамат-
тар мен қоғамдағы 
саясаттың басқа да 
субъектілерінің өзара 
қарым-қатынастары 
жүйесінің жұмысын 
меңгереді. 
Модульді зерде-
леу кезінде білім 
алушылар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарға сүйенуді; 
философияның 
негізгі мəселесі 
мен диалектика 
заңдарын түсінуді; 
əлемдік өркениеттегі 
Қазақстан 
Республикасы 
халықтары 
мəдениетінің рөлі 
мен орнын талдауды; 
жалпы адамгершілік-
адами құндылықтар 
мен гуманистік 
дүниетаным негізінде 
толеранттылық таны-
та білуді; адам ба-
ласын жеккөрушілік, 
экстремистік, 
радикалдық жəне 
террористік иде-
ологияларды 
мойындамауды; 
құқық нормаларын 
сақтауды; əлеуметтік 
өзара қарым-
қатынастар бары-
сында қалыптасатын 
əлеуметтік жəне 
саяси қатынастар 
жүйесінде 
бейімделуді 
үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық 
мəселелерді жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды 
меңгереді. 
2. Философия тарихындағы таным 
үдерісінің мəнін жəне таным үдерісіне 
əр түрлі пікірлерді түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика 
заңдары», «тұрмыс», «материя», 
«қозғалыс», «кеңістік жəне уақыт» 
ұғымдарының мəндерін сипаттайды. 
4. Философияның негізгі 
категорияларының мəні мен өзара 
байланысын анықтайды. 
5. Əлемнің ғылыми, философиялық 
жəне діни көріністерінің 
ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен 
жауапкершілік, материалдық жəне рухани 
құндылықтар сияқты философиялық санаттардың 
арақатынасын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің 
жəне қоршаған табиғи ортаның 
сақталуына жауапкершілік деңгейін 
сезінеді. 
2. Ғылымның, техника мен 
технологиялардың дамуымен 
жəне пайдаланылуымен байла-
нысты əлеуметтік жəне этикалық 
проблемалардың мəнін түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне 
рухани құндылықтардың қатынасы 
туралы жеке пікірін тұжырымдайды. 
4. Өмір шындығы мен мəні тура-
лы əртүрлі пікірлерді талдайды, 
осы түсініктерге қатысты өз пікірін 
қалыптастырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы 
мəдениетінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын 
түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Отандық мəдениеттің тари-
хын, дəстүрлі қазақ мəдениетінің 
құндылықтарын біледі. 
2. Қазақстан Республикасы халқы 
мəдениетінің əлемдік өркениеттегі 
рөлі мен орнын түсінеді. 
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени 
жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді 
тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-
адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен 
өркениеттердің нысандарын жəне 
түрлерін, тарихын сипаттайды. 
2. Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің 
тарихын біледі жəне қазіргі жағдайын 
түсінеді. 
3. Экстремисттік, радикалдық жəне 
террористтік идеологияны ажырата 
алады. 
4. Əлеуметтік, этникалық, 
конфессиялық жəне мəдени 
ерекшеліктерді толеранттылықпен 
қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Құқық жəне мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі 
белгілерін түсінеді. 
2. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп 
ұғымын біледі жəне қағидаттарын 
сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары тура-
лы мəліметтерді меңгереді.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасы 
Конституциясының ережелеріне 
сəйкес азаматтың жеке тұлғалық 
қалыптасуының құқықтық мəртебесін 
түсінеді. 2. Əкімшілік реттеу 
əдістерін сипаттайды. 3. Əкімшілік 
жəне сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар үшін 
жауапкершіліктің қажеттілігін 
түсінеді. 4. Азаматтық жəне 
отбасылық құқықтың негізгі 
ережелерін меңгереді. 5. Салық 
түрлері туралы ақпаратты меңгереді. 
6. Қылмыстық жауапкершілікті жəне 
оның туындау негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің 
құқықтарын қорғау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне 
сəйкес құқықтары мен міндеттерін 
түсінеді. 2. Жұмысшы мен жұмыс 
берушінің материалдық жəне тəртіптік 
жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нəтижесі: 8) Əлеуметтанудың жəне 
саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгереді.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды 
меңгереді: билік, саяси жүйе, сая-
си режим, мемлекет, мемлекеттік 
басқару формалары, мемлекеттік 
құрылыс формалары, саяси партия-
лар, партиялық жүйелер, саяси элита, 
саяси көшбасшылық, геосаясат. 
2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын 
меңгереді: əлеуметтік қарым-қатынас, 
əлеуметтік құбылыс, əлеуметтік 
үдеріс, əлеуметтік ілгерілеу. 3. Жалпы 
əлеуметтік жəне саяси үдерістерді 
жеке фактілермен арақатынасын 
біледі.

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, 
геосаяси ахуалды түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазіргі əлемдегі Қазақстанның 
орны мен рөлін түсінеді. 2. Қазақстан 
Республикасының саяси жүйесінің 
құрылымын сипаттайды. 3. Саяси 
мəдениеттің жұмыс істеу мəні мен 
заңдылықтарын түсінеді.
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Бұл модуль қазіргі 
экономикалық 
жүйенің 
заңдылықтары мен 
тетіктері туралы, 
нарық тетіктері мен 
мемлекеттік рет-
теу əдістері тура-
лы кешенді түсінік 
қалыптастыру үшін 
қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
игеру нəтижесінде 
білім алушылар: 
экономикалық те-
ория негіздерін; 
экономикалық 
жүйелердің жалпы 
негіздерін; макроэ-
кономика негіздерін; 
экономиканың 
өзекті мəселелерін; 
«Жасыл 
экономиканың» 
негізгі міндеттерін 
меңгереді. Білім 
алушылар модульді 
зерделеу кезінде: 
негізгі экономикалық 
мəселелерді, эконо-
мика теориясы мен 
бизнес негіздерінің 
тұжырымдық 
ережелерін түсінуді; 
елдің əлеуметтік-
экономикалық 
дамуының ба-
сым бағыттарын 
анықтауды үйренеді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория 
саласындағы негізгі мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Экономикалық терминдерді 
меңгереді, нарықтық экономика 
заңдылықтары мен қағидаттарын 
түсінеді. 2. Өндіріс жəне тұтыну 
экономикасының негіздерін меңгереді. 
3. Мемлекеттің салықтың саясатын 
сипаттайды. 4. Инфляция көздерін 
жəне оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік форма-
сы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық 
көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері 
мен мазмұнын сипаттайды. 
2. Математикалық əдістерді қолдана 
отырып, қажетті экономикалық 
есептеулерді орындайды. 
3. Кəсіпорынның негізгі экономикалық 
көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Əлемдік экономиканың даму 
үрдістерін, мемлекеттің «жасыл» экономикаға 
өтуінің негізгі міндеттерін түсіну. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əлемдік экономиканың даму 
үрдістерін сипаттайды. 2. Мемлекеттің 
«жасыл» экономикаға өтуінің негізгі 
міндеттерін түсінеді. 
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық 
өнімді есептеудің негізгі əдістерін 
қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) Кəсіпкерлік қызметтің табысқа ие 
болу жəне тəуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпкерліктің мақсаттарын, 
даму факторлары мен шартта-
рын сипаттайды. 2. Қазақстандағы 
кəсіпкерлік қызметтің заманауи 
ұйымдастырушылық-құқықтық фор-
маларын сипаттайды. 3. Кəсіпкерлік 
қызметтің жетістігін анықтайтын фак-
торларды түсінеді. 
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін 
меңгереді.

(Жалғасы 22-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 21-бетте) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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Бұл модуль ұлттық 
сананы дамытуға, 
ежелгі дəуірден 
қазіргі кезеңге дейін 
орын алған тарихи 
оқиғалардың мəні 
мен заңдылықтарын 
түсінуге қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды 
сипаттайды. 
Модульді зерде-
леу нəтижесінде 
білім алушылар: 
Қазақстанның негізгі 
тарихи кезеңдерінің 
хронологиялық шека-
ралары мен маңызын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге 
дейінгі тарихи оқиғалар хро-
нологиясын біледі жəне мəнін 
түсінеді. 2. Қазақ халқының 
жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі 
өркениет жүйесіндегі, Еуразия 
əлемі халықтарының тарихи-мəдени 
қауымдастығының дамуындағы рөлі 
мен орнын аша біледі. 
3. Тəуелсіздік алғаннан кейінгі 
Қазақстан Республикасында бо-
лып жатқан саяси жəне қоғамдық 
өзгерістердің мəні мен бағытын 
түсінеді. 4. Тəуелсіз Қазақстанның 
жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-сал-
дар байланысын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққан-
дылығы мен жүйелілігін көрсететін 
жəне сипаттайтын фактілерді, 
үдерістер мен құбылыстарды 
анықтайды. 
2. Тарихи оқиғалардың арасында бай-
ланыс орнатады.

Кəсіптік модульдер
1505012 «Балық өсіруші» біліктілігі
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Бұл модуль жұмыс 
нəтижелілігін, 
балықтарды аулау, 
ауыстыру, сұрыптау 
жəне күтіп-ұстау бой-
ынша жұмыстарды 
орындауға қажетті 
дағдылар мен 
білімдерді сипаттай-
ды. Модульді зерде-
леу нəтижесінде білім 
алушылар: əртүрлі 
жастағы шабақтар 
мен толықтырғыш 
балықтарды ау-
лау, ауыстыру, 
сұрыптау жəне есеп-
теу тəсілдерін; ұрық 
пен уылдырықтарды, 
тірі балықтарды та-
сымалдау əдістерін; 
арнайы тірі балық 
тасымалдай-
тын көліктермен 
балықтарды 
тасымалдаудың 
нормативтерін; 
тасымалдау 
ұзақтығын; тасымал-
дау қағидаларын 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде 
білім алушылар: 
өндіргіш балықтарды 
іріктеу, бөлек өсіру, 
тасымалдау жəне 
күтіп-ұстау бой-
ынша операция-
ларды орындауы; 
сұрыптау тəсілдерін; 
сұрыптауға арналған 
құрылғыларды; 
жас жəне тауарлық 
балықтарды 
аулауға арналған 
құралдардың 
түрлерін; ау-
лау əдістері; 
уылдырықтар мен 
өндіргіш балықтарды 
тасымалдауға 
арналған 
ыдыстардың 
түрлерін; жас 
шабақтарды 
жіберуге арналған 
құрылғыларды, 
шабақтарды есептеу 
əдістерін меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Өндіріс ерекшелігін білу.
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 Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өндірісте қауіпсіздік ережесін 
сақтайды. 2. Негізгі өндірістік 
процестерді жіктейді. 
3. Өндірістің барлық бағыттарының 
құрылымдарын сипаттайды. 
4. Балық шаруашылығын жүргізудің 
қағидалары мен бағыттарын 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Су қоймаларында балық аулау-
ды жəне оларды сұрыптауды жүргізу.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əртүрлі жастағы шабақтарды, 
толықтырғыш жəне тауарлық 
балықтарды аулау, сұрыптау 
жəне есептеудің қағидалары мен 
тəсілдерін, технологиялық сыз-
баларын меңгереді. 2. Жасанды 
уылдырықтамалардың түрлерін 
жəне олардың субстраттарын си-
паттайды. 3. Балықтарды көбейту 
жəне жайылтумен байланы-
сты тəсілдер мен қағидаларды 
меңгереді. 
4. Өндіргіш балықтарды аулауды 
жүргізеді. 5. Жыртқыш балықтарды 
аулауды жүргізеді. 6. Балықтарды 
түрлері жəне өлшемдік-салмақтық 
топтары бойынша сұрыптап, ауы-
стыруды жүргізеді. 7. Түрлі жастағы 
шабақтар мен толықтырғыш 
балықтарға есептеу жүргізеді. 
8. Балық өсіру шаруашылығындағы 
түрлі жастағы балықтарды көбейту 
мен жайылту бойынша жұмыстарды 
жүргізеді, шаруашылыққа кірген 
жəне шыққан балықтарға есеп 
жүргізеді. 9. Сырттай қарау арқылы 
ауру балықты анықтап, оны су 
қоймасынан алып тастайды. 
10. Балық аулағыш түрлерін си-
паттайды. 11. Балық аулағышпен 
жұмыстар жүргізеді. 12. Торлы 
аулау құралдарын дайындау 
қағидаларын меңгереді. 13. Тор 
концентраторы жұмысының 
принципін сақтайды. 14. Аулаудың 
коллекторлық əдісін қолданады. 
15. Аулау құралдарының түрлерін 
сипаттайды. 16. Тік бұрыш пішінді 
емес пішілген жəне бөліктері 
өрілген тор құралдарын дай-
ындайды. 17. Қолданылатын 
механизмдер мен балық өсіру 
жабдықтарының құрылысы мен пай-
далану қағидаларын сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Уылдырықтарды, отырғызу ма-
териалдарын жəне өндіргіш балықтарды жеткізу.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тірі балықты тасымалдауға 
қойылатын ветеринариялық талап-
тарды сипаттайды. 2. Уылдырықтар 
мен өндіргіш балықтарды тасымал-
дау тəсілдерін жіктейді. 
3. Залалсыздандыру ерітіндісімен 
балықтарды өңдеуді орындайды. 
4. Уылдырықтар мен балықтарды 
тасымалдауды жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 4) Технологиялық режимді сақтай 
отырып, арнайы ыдыстарда балықтарды күтіп-
ұстау бойынша жұмыстарды орындау.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Балықтарды азықтандыруды 
жүргізеді. 2. Балықты отырғызудың 
нормативтік тығыздығын сақтайды. 
3. Су көрсеткіштерін бақылайды.
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Бұл модуль жұмыс 
нəтижелілігін, азық 
дайындау жəне 
балыққа азық беру 
жұмыстарын орын-
дау үшін қажетті білім 
мен дағдыларды 
сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім 
алушылар: қоспа 
жем өндірісінде 
ферменттік препа-
раттар жəне антибио-
тиктер қолдануды; 
авитаминоз жəне 
гиповитаминоздың 
алдын алу бойынша 
шараларды; азық 
сапасы бойынша 
МемСТ талапта-
рын; түйіршіктелген 
қоспа жем дайын-
дау технология-
сын; индустриялық 
шаруашылықтарда 
тұқым өсіру үшін 
қоспа жем рецептін 
меңгеруі тиіс. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар: азықтандыру 
үшін азық дай-
ындауды; жасын, 
салмағын жəне өсіру 
əдісін ескере оты-
рып, балықтың əр 
түрі үшін қоспа азық 
дайындауды; балық 
ағзасындағы кейбір 
минерал заттардың 
жəне дəрумендердің 
мəнін анықтауды; 
брикеттелген 
азық дайындауды; 
балықты тоғанда 
қоректендіруді; 
балықты 
индустриялық 
жағдайда 
қоректендіруді 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Материалдарды жинау жəне 
өңдеу бойынша практикалық дағдыларды меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қауіпсіздік қағидаларын сақтайды 
2. Уылдырық, қабыршақ жинауды 
жəне консервілеуді, балыққа био-
талдауды жүргізеді. 3. Гидрология, 
гидрохимиялық режим, азықтық 
базаның даму деңгейі бойынша 
материалдар жинауды жүзеге асы-
рады. 4. Фито жəне зоопланктон 
түрлерін анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Құрғақ, қамыр тəрізді жəне 
паста тəрізді азық дайындау.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қоспа азықтардың негізгі 
құрамын сипаттайды. 
2. Бастапқы жəне өнімдік қоспа 
азықтар алу тəсілдерін жіктейді.  
3. Қоспа азық шикізатын өңдеудің 
заманауи тəсілін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Тірі азық өсіре алу.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тірі азық: олигохет, дафний, 
артемий жəне басқа да азықтық 
ағзаларды өсіру технологиясын 
меңгереді. 
2. Тірі азықты сұрыптауды орындай-
ды. 3. Тірі азықты қоректендіруді 
жүргізеді. 
4. Тірі азықты өсіруге арналған 
ыдыстар түрлерін сипаттайды. 
5. Тірі азықтарға қойылатын та-
лаптарды сақтайды. 6 . Азықты 
сақтауға жəне тасымалдауға 
қойылдатын талаптарды сақтайды. 
7. Сақтау жағдайларын ескере оты-
рып, жарамдылық мерзімдеріне 
мониторинг жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 3) Балықты азықтандыра алу.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Азық түрлері мен оларды дайын-
дау тəсілдерін, қолданылатын азық 
құрамын сипаттайды. 
2. Балыққа азық беру нормала-
рын, қағидаларын, тəсілдерін жəне 
жүйелілігін сақтайды. 3. Балықтың 
тəуліктік рационын есептейді. 
4. Азық берудің тəуліктік нор-
маларын анықтайды. 5. Азық 
таратқыштарды қолдана отырып, 
балыққа азық беруді жүргізеді. 
6. Балыққа тоғанда азық беруді 
жүргізеді. 7. Балықты индустриялық 
жағдайда қоректендіруді жүргізеді. 
8. Азық беру орындарының жаб-
дықталуын сипаттайды. 
9. Қорек тендіру үшін азық дайын-
дайды. 10. Азықтың желінуін тексе-
реді, өлі балықты алып тас тайды.
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Бұл мо-
дуль жұмыс 
нəтижелілігін, 
су қоймаларын 
мелиорациялау 
жұмыстарын 
жəне балықты 
емдік-
профилактикалық 
өңдеу жүргізу 
үшін қажетті 
дағдылар мен 
білімдерді си-
паттайды. 
Модульді зерде-
леу нəтижесінде 
білім алушылар: 
мелиорациялау 
іс-шараларын 
жүргізу сызба-
ларын; ағымдық 
жəне түбегейлі 
іс-шараларды 
жүргізуді; 
аэрациялық 
қондырғылардың 
қолданысын 
жəне жұмыс жа-
сау принципін, 
гидротехникалық 
құрылыстардың 
қолданысын 
жəне жұмыс жа-
сау принципін; 
сүзгілер мен тор-
лар қолданысын 
мен жұмысын; 
қамысшапқыны 
пайдалану 
қағидаларын 
меңгереді. 
Модульді зер-
делеу кезінде 
білім алушылар: 
қамысшапқыны 
басқаруды; 
аэрациялық 
қондырғыларды 
басқаруы жəне 
жөндеуді; 
суды тазарту 
үшін сүзгілер 
орнатуды; 
тоғандар түбін 
тегістеуді; қыстау 
бассейндерін 
дайындауды; 
балық өсіретін 
бассейндерді 
тазалауды; 
балықтарды 
дəрілік препарат-
тармен өңдеуді; 
емдік азық 
дайындауды; 
балықтарға инъ-
екция жүргізуді 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Мелиорациялау іс-шараларды 
жəне гидротехникалық құрылыстарға ағымдық қызмет 
көрсету жəне жөндеу жұмыстарын жүргізу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Балық шаруашылығы 
мелиорациясының міндеттері мен 
жіктелуін сипаттайды. 2. Өсімдіктерді 
шауып алуды жəне жұлып тастауды 
жүргізеді. 3. Су жіберу алаңын кептіруді 
жүргізеді. 4. Жағалау жолағында 
қорғайтын шалғындық жолақтарды 
төсеу арқылы топырақты нығайтуды 
жүргізеді. 5. Су аэрациясын жүргізеді. 
6. Сөндірілмеген əкпен тоғандарды 
əктеуді жүргізеді. 7. Тоғандардың 
табиғи балық өнімділігін арттыру үшін 
тоғандарды тыңайтуды (органикалық, 
минералдық тыңайтқыштар) жүргізеді. 
8.Зертханалық талдаулар деректері бой-
ынша тоғандар мен бассейндерде, аста-
уларда, инкубациялық аппараттарда су 
алмасуын реттейді. 9. Гидротехникалық 
құрылыстарға жөндеу жүргізеді. 10. Су 
бөгеттерінде түрлі сүзгілер мен тор-
ларды орналастыруды орындайды. 
11. Гидротехникалық құрылыстарға 
ағымдық қызмет көрсету жəне жөндеу, 
су қоймаларын техникалық мелиора-
циялау бойынша жұмыстарды орындау 
қағидалары мен тəсілдерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Балықтың тоғандар мен бассейндер-
де қыстауымен байланысты жұмыстарды орындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қыстайтын тоғандарды дай-
ындауды жүргізеді. 2. Қыстайтын 
балықтардың массасын жəне қоңдылық 
коэффициентін анықтайды. 
3. Тоғанда тұрақты гидрологиялық жəне 
гидрохимиялық жағдайларды ұстайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Балықты емдік-профилактикалық 
өңдеуді жүргізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Балық өсіру шаруашылықтарында 
жүргізілетін профилактикалық іс-
шараларды сипаттайды. 
2. Құрылыстарға, құралдарға, тоғандар 
түбіне профилактикалық дезинфекция 
жəне дезинвазия жүргізеді. 
3. Терапевттік іс-шараларды жүргізеді. 
4. Балық аруларының түрлерін жіктейді. 
5. Балық өсіру жəне мелиорациялық 
іс-шараларды жүргізеді. 6. Балыққа 
паразитке қарсы өңдеу жүргізеді. 
7. Балықтардың инвазиялық жəне 
инфекциялық ауруларының негізгі 
көздерін сипаттайды. 8. Балықты 
өңдеу үшін емдік-профилактикалық 
ерітінділердің құрамы мен концентраци-
ясын таңдайды.

Оқыту нəтижесі: 4) «Балық өсіруші» біліктілігін алу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өндірісте қауіпсіздік техникасын 
сақтайды. 2. Балық аулауды, бақылау 
мақсатында аулауды, ауыстыруды, 
түрлері жəне өлшемдік-салмақтық топ-
тары бойынша сұрыптауды жəне əр 
жастағы шабақты, жөндеу балығын 
есептеуді жүргізеді. 3. Балықты 
тірі жəне құрғақ бастапқы азықпен 
қоректендіреді. 4. Шыны-пластикалық 
астаулар мен бассейндерді ластанудан 
тазалайды. 5. Зертханалық талдаулар 
деректері бойынша тоғандар мен бас-
сейндерде, астауларда, инкубациялық 
аппараттарда су алмасуын реттейді. 
6. Тоғандарда, қыстайтын тоғандарда, 
бассейндерінде қыстауымен байланы-
сты жұмыстарды орындайды.

1505022 «Балықшы» біліктілігі
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Бұл модуль жұмыс 
нəтижелілігін, кəсіпшілік 
құрал-жабдықтарды 
балық жəне теңіз 
өнімдерін аулауға 
дайындық жағдайына 
келтіру бойынша 
жұмыстарды орындау 
үшін қажетті дағдылар 
мен білімдерді сипат-
тайды. Модульді зер-
делеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
арқандарды, бау-
ларды, тор кенептерін 
ашу, тор кенептерінің 
өру жəне жалғау; ау-
лау құралдарын орнату 
үшін орындарды таңдау; 
аулау құралдарының 
параметрлері мен 
техникалық жай-күйін 
бағалау; қоймадан 
жəне басқа да сақтау 
орындарынан аулау 
құралдарын, желкенді- 
есу кемелерін, аулау 
құралдары үшін сайман-
дарды жəне құралдарды 
алу қағидалары мен 
тəсілдерін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алу-
шылар: балық аулау 
қағидаларын, аулау 
құралдарын дайындау 
схемасын оқуды; ке-
меде еңбек қорғауды 
білуі, өнеркəсіптік балық 
аулау құралдарын 
жабдықтауы жəне олар-
ды нақты кəсіпшілік схе-
масына келтіруі; аулау 
құралдарының жекеле-
ген бөліктерін жалғауды 
орындауды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Аулау құралдарын 
таңдай алу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Аулау құралдарының 
негізгі түрлерін жіктейді. 
2. Аулау құралдарының 
қолданылу саласы, 
олардың құрылымдық 
элементтері туралы 
ақпаратты меңгереді. 
3. Балық пен теңіз 
өнімдерін аулау ауданын 
таңдайды. 4. Өндірілетін 
балық пен теңіз өнімдерінің 
түрлерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Аулау құралдарының 
дайындығын тексере алады.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Аулау құралдарының 
жұмысқа жарақтылығын 
анықтайды. 2. Тор кенебі 
көздерінің үзілуіне, 
төзімділігін жоғалтуына, 
көздерінің айқасуына 
тексереді. 3. Қалдық 
деформациялардың, 
үзілудің, беріктігін 
жоғалтудың бол-
мауына арқан-бау 
элементтерін тексереді. 
4. Қалтқы мен батырғыны 
деформацияларға, 
сынуларға, ылғалға 
қанығу,а, даттануға 
тексереді.

Оқыту нəтижесі: 3) Аулау құралдарын 
жабдықтай алу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Аулау жабдығын 
қажетті материалдармен 
жабдықтауды орындай-
ды. 2. Аулау құралдарын 
жинау жəне жабдықтау 
кезінде қолданылатын 
құралдармен жəне сай-
мандармен жұмыс жасау 
дағдыларын меңгереді. 
3. Жүзу құралдарын 
аулауға арналған жабдық-
тармен жабдықтайды.
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Бұл модуль 
жұмыс нəтиже-
лілігін, аулау 
жабдығын ор-
нату, күтім 
жасау жəне 
бақылау бойын-
ша жұмыстарды 
орындау үшін 
қажетті дағдылар 
мен білімдерді 
сипаттайды. 
Модульді зерде-
леу нəтижесінде 
білім алушы-
лар: балықты 
кəсіпшілік ау-
лау жүргізу 
қағидаларын; 
қауіпсіздік 
техникасының 
қағидаларын; ау-
лау жабдығымен 
жұмыс 
жасаудың негізгі 
тəсілдерін жəне 
амалдарын; 
кəсіпшілік жур-
налын жүргізу 
қағидаларын; 
аулау техника-
сын меңгеруді; 
аулау ауданын; 
оның су түбінің 
рельефіне, 
ағысына жəне 
өндірілетін 
балық пен теңіз 
өнімдерінің 
түрлеріне 
қатысты

Оқыту нəтижесі: 1) Қауіпсіздік жəне еңбекті 
қорғаудың жалпы мəселелерін меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Аулау құралдарымен жұмыс жа-
сау кезінде қауіпсіздікті сақтайды. 
2. Экологиялық қауіпсіздіктің 
құқықтық мəселелерін меңгереді. 
3. Су ортасын қорғау жəне табиғи 
ресурстарды дұрыс пайдалану 
принциптері туралы ақпаратты 
меңгереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Балық пен теңіз өнімдерін ау-
лау процесіне бақылау жүргізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өндірілетін балық пен теңіз 
өнімдерінің түрлерін сипаттайды. 
2. Толысу жəне қайту ағыстарын, су 
температурасын, толқын жəне жел 
бағыты мен күшін, керме аудың, 
жүзу құралдарының жəне басқа да 
кəсіпшілік жабдығының жай-күйін 
бақылайды. 
3. Аулау құралдарын түсіруді 
жəне орналастыруды жүргізеді. 
4. Аулау құралдарын кестемен 
белгіленген мерзімдерді жинауға, 
таңдауға бақылау жүргізеді. 5. Аулау 
құралдарын жəне жүзу жабдықтарын 
бөлшектеу жəне оларды қоймаға 
немесе кəсіпшілік жабдықтарын 
сақтайтын басқа да орындарға тап-
сыру бойынша жұмыстарды орын-
дайды. 6. Балық аулау қағидаларын 
сипаттайды. 
7. Қолдануға рұқсат етілген 
кəсіпшілік жəне кəсіпшілік емес 
құралдар түрлерінің тізбесіне 
енгізілген аулау құралдарын, 
əдістерін жəне тəсілдерін жіктейді.

Оқыту нəтижесі: 3) Балықты жəне теңіз өнімдерін 
қабылдау-тапсыру құжаттарын дұрыс рəсімдеуге 
жəне тапсыру үшін белгіленген мерзімде 
жүргізілуіне бақылау жасау.

айрықша 
ерекшеліктерін 
меңгереді. 
Модульді зер-
делеу кезінде 
білім алушы-
лар: кəсіпшілік 
аулаудың 
технологиялық 
схемасын; балық 
жəне теңіз 
өнімдерін өндіру 
үшін анағұрлым 
тиімді кəсіпшілік 
схемаларын 
оқуды; балық пен 
теңіз өнімдерін 
үйренеді.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпшілік журналын жүргізу 
қағидаларын сақтайды. 2. 
Балықты жəне теңіз өнімдерін 
тапсыруды рəсімдейді, олдардың 
қабылдау пункттеріне жеткізілу 
мерзімдерін сақтайды.
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Оқыту нəтижесі: 4) Балық өндіру процесінің 
əдістері жəне тəсілдері бойынша практикалық 
дағдыларды меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Аулау құралдарымен жұмыс 
жасау кезінде қауіпсіздікті 
сақтайды. 2. Аулау құралдарын 
жəне кемелерді жабдықтау 
аспаптарын жабдықтауды 
жүргізеді. 
3. Аулау құралдарының жекеле-
ген бөлшектерін жалғауды орын-
дайды. 4. Аулау құралдарының 
ақауларын айқындайды жəне 
жояды. 5. Аулау құралдарын 
жөндеудің əр түрлерін орын-
дайды.
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Бұл модуль жұмыс 
нəтижелілігін, аулау 
құралдарын жəне жүзу 
құралдарын жөндеу 
жəне басқару бойын-
ша жұмыстарды орын-
дау үшін қажетті білім 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: аулау 
құралдарына жəне жүзу 
құралдарына күтім жа-
сау қағидаларын, аулау 
құралдарын құрастыру 
жəне жөндеудің 
технологиялық 
процестерін; аулау 
құралдарын жөндеу 
кезінде қолданылатын 
құрылымдық 
материалдардың негізгі 
қасиеттерін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар: аулау құралдарын 
жөндеудің əр түрлерін 
орындауды; аулау 
құралдарының жұмысын 
бақылауды, олардың 
ақауларын айқындау 
жəне жоюды; аулау 
құралдарының сақтау 
орындарына тапсы-
ру үшін дайындауды; 
аулау құралдарын 
демонтаждауды; ау-
лау құралдарын 
профилактикалық 
тексеруді жəне ағымдық 
жөндеуді; тор матери-
алдарын пішуді жəне 
жөндеуді үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Аулау құралдарының 
əр түрлеріндегі ақау түрлерін анықтай 
алу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тозудың негізгі түрлерін 
жіктейді. 2. Тозуды 
бағалаудың əдістерін 
қолданады. 3. Тор 
кенебінің, арқан-баулы 
элементтердің, қалтқының 
жəне батырғылардың 
жарақтылығын тексереді.

Оқыту нəтижесі: 2) Аулау құралдарына 
күтім жасау жəне жөндеу жүргізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Аулау құралдарын 
жөндеу тəсілдерін сипат-
тайды. 
2. Аулау құралдарын 
жинау жəне жабдықтау 
кезінде қолданылатын 
құралдармен жəне сай-
мандармен жұмыс жасау 
дағдыларын меңгереді. 3. 
Аулау құралдарының за-
манауи күтімін мен тиісінше 
сақталуын қамтамасыз 
етеді.

Оқыту нəтижесі: 3) Жүзу құралдарына 
жөндеу жүргізу жəне жүзу құралдарын 
басқару.
Бағалаудың 
өлшем 
шарттары:

1. Жүзу құралдарын 
жөндеу тəсілдерін сипат-
тайды. 
2. Балық аулау кемелерін, 
механизмдерді басқарады. 
3. Шағын көлемді флот 
құралдарын басқарады. 
4. Шағын көлемді кеме-
лерге техникалық қызмет 
көрсетуді жүргізеді.

Оқыту нəтижесі: 4) «Балықшы» біліктілігін 
алу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өндірісте қауіпсіздік тех-
никасын сақтайды. 
2. Арқандарды, баулар-
ды, ау торларын ашады. 
3. Ау торларын өруді жəне 
біріктіруді жүргізеді. 4. Тор 
материалдарын пішуді 
жəне жөндеуді жүргізеді. 
5. Аулау құралдарын суға 
түсіреді жəне орнатады. 

150543 «Техник-балық өсіруші» біліктілігі
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Бұл модуль жұмыс 
нəтижелілігін, су сапа-
сын бақылау бойынша 
жұмыстарды орындау 
үшін қажетті дағдылар 
мен білімдерді сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алу-
шылар: су сынамасын 
алу тəсілдерін; аспап-
тарды жұмыс қалпына 
келтіруді; аспаптар 
сызбасын; су сапасына 
қойылатын талаптарды; 
аспаптардың құрылысы 
мен техникалық сипат-
тамасын; су ортасын 
өлшеу əдістері мен 
құралдарын, жабдықтың 
сипаттамасы мен режим 
деректерін; бақылау-
өлшеу аспаптарының 
қолданыс мақсатын 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде 
білім алушылар: 
бақылау аспапта-
рын жұмыс қалпына 
келтіруді, аэрациялық 
қондырғыларды 
басқаруды; су сына-
масын алуға арналған 
құралдарды іске 
келтіруді үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Суды тестілеу арқылы 
жəне өлшеу құралдарының көмегімен 
нұсқаулықтарға жəне белгіленген 
қолайлы көрсеткіштерге сəйкес 
балықтың тіршілік ету ортасын тексеріп, 
параметрлерін тіркей алу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Су сынамасын алу 
əдісін қолданады. 2. Су 
қоймалары мен бассейн-
дерден су сынамаларын 
алу үшін сынама алғыш 
типтерін сипаттайды. 3. Су 
сынамасын алуға арналған 
жабдыққа қойылатын та-
лаптарды, жабдықтардың 
типтерін, су сынама-
ларын бастапқы өңдеу 
құрылғыларын, су сына-
маларын сақтауды сипат-
тайды. 4. Су сынамасын 
алуға арналған жабдықпен 
жұмыс жасау дағдыларын 
меңгереді. 5. Балықтың 
тіршілік ету ортасының 
параметрлерін тіркеу 
құжаттамасын жүргізеді. 
6. Гидробиологиялық жəне 
гидрохимиялық талдаулар 
үшін су сынамаларын алу-
ды орындайды. 7. Су тал-
дауы үшін зертханаларға 
су сынамаларын жеткізуді 
жүзеге асырады.

Оқыту нəтижесі: 2) Су көрсеткіштерін 
бақылауға арналған жабдықтар мен 
құрылғылардың жұмысына бақылауды 
жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Су сапасын бақылау 
үшін аспаптар типтері 
мен құрылысын сипаттай-
ды. 2. Термооксиметрлер 
қолданысын сипаттайды. 
3. рН-метрлер қолданысын 
сипаттайды. 4. 
Ионометрлер мен басқа да 
аспаптардың қолданысын 
сипаттайды. 
5. Су сапасын бақылау үшін 
аспаптарды қолданады. 
6. Аспаптар құрылысын си-
паттайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Қажетті жағдайда 
қамтамасыз ете отырып (температура, 
оттегі мөлшері, рН жəне тағы басқа), 
балық түріне жəне көлеміне қарай суды 
өңдеу жəне аэрацияға арналған арнайы 
жабдықтың көмегімен су ағынына əсер 
ете отырып, балықтардың тіршілік ету 
ортасын реттей алу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Судың физикалық-
химиялық қасиеттерін си-
паттайды. 2. Судың ласта-
ну түрлерін, судағы ласта-
ушы заттардың шекті жол 
берілген концентрациясын 
жіктейді. 
3. Оттегі деңгейін артты-
ру бойынша шараларды 
жүргізеді. 4. рН ортаны 
бейтараптандыру бойынша 
шараларды жүргізеді. 
5. Бассейндерде су алма-
суын жүзеге асырады. 
6. Тоғандарда су алмасуын 
жүзеге асырады. 
7. Аэрациялық 
қондырғыларды басқарады. 
8. Оксигенератор жұмысын 
бақылайды. 9. Тұншығу 
құбылыстарын анықтайды. 
10. Бассейндер мен су 
тоғандарында балықтың 
қимыл-əрекеттерін 
бақылайды.
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Бұл модуль 
жұмыс нəти-
желілігін, бағалы 
кəсіпшілік 
балық түрлерін 
жəне басқа да 
гидробионттерді 
өсіру жəне 
көбейту бойынша 
технологиялық 
процестерді 
бақылау бойын-
ша жұмыстарды 
орындау үшін 
қажетті дағдылар 
мен білімдерді 
сипаттайды. 
Модульді зерде-
леу нəтижесінде 
білім алушылар: 
жануарлар əлемін 
қорғау, өсіру 
жəне пайдала-
ну саласындағы 
заңнаманы; балық 
шабақтарын 
жəне ересек 
балықтарды 
күту, өсіру жəне 
қоректендіру 
технологиясын; 
тірі азықты өсіру 
технологиясын; 
арнайы жəне 
анықтамалық 
əдебиетте 
қолданылатын 
терминология-
ны, жұмыс 
бағдарламалары 
мен нұсқауларын 
меңгереді. 
Модульді зер-
делеу кезінде 
білім алушылар: 
толықтырғыш 
жəне өндіргіш 
балықтарды 
қыстатуды; 
балықты отырғызу 
тығыздағын 
реттеуді; 
өндірушілерді 
көбейтуге дайын-
дауды; өндіргіш 
балықтарды ау-
лауды жүргізуді; 
сырттай қарау 
негізінде өндіргіш 
балықтарды 
іріктеуді; 
өндіргіштердің 
жынысын ажы-
ратуды; қолайлы 
гидрохимиялық 
режимді сақтауды; 
өндіргіштерден 
жыныстық 
өнімдерді алу-
ды; əр жастағы 
балыққа азық 
беруді жүргізуді 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Балық шаруашылығы 
кəсіпорындарында технологиялық процестің сəйкестігіне 
бақылау жүргізу.
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Бағалау 
дың өлшем-
шарттары:

1. Аква мəдениетінің негізгі объектілерін, 
оның ішінде тоғандық, байссейндік балық 
өсіруді сипаттайды. 
2. Жабайы өндіргіштерді аулау жəне 
тасымалдау процесін, оның ішінде 
өндіргіштерді дайындау орындары мен 
мерзімдерін, өндіргіштерді аулауға 
жəне тасымалдауға қойылатын талап-
тарды, жабайы өндіртерді таңбалауды, 
жабайы өндіргіштердің негізгі балық 
көбейту көрсеткіштерін сипаттайды. 
3. Өндіргіштер мен жас шабақтарды 
күту, оның ішінде күзгі сұрыптауды, 
өндіргіштерді қыстатуды, көктемгі 
сұрыптауды, өндіргіштердің уылдырық 
шашу алдындағы күтімі дағдыларын 
меңгерген. 4. Өндіргіштердің уылдырығын 
гормондық күшейтуді жүргізеді, оның 
ішінде инъекция үшін гипофиздер дай-
ындайды жəне гипофизарлық инъекция 
жасайды. 5. Уылдырықты гормондық 
күшейтуге жалпы ұсынымдарды, 
инъекциялау бойынша жалпы 
ұсынымдарды меңгереді. 6. Жетілген 
жыныстық өнімдерді алады, шоғал са-
пасын анықтайды. 7. Уылдырықты 
ұрықтандыруды жүргізеді. 8. Уылдырық 
инкубациясын бақылайды, инкубация 
процесін қадағалайды, ауру жəне өлген 
дернəсілдерді, уылдырықтарды іріктейді. 
9. Дернəсілдерді өсіреді, оның ішінде 
дернəсілдерді экзогендік қоректендіруге 
көшуді жүзеге асырады, дернəсілдерді 
тірі азықпен қоректендіре алады. 
10. Одан əрі тоғандарда өсіру жəне 
табиғи су қоймаларына жіберу 
үшін дернəсілдерді бассейндік 
өсіру ерекшеліктерін сипаттай-
ды. 11. Дернəсілдер жарып шығу 
мерзімдерін сақтайды, дернəсілдерді 
күту жағдайларын, дернəсілдердің 
сарыуыз қабынан морфогенез 
ерекшеліктерін, дернəсілдердің фото-
таксис түр ерекшеліктерін, эмбриондық 
кезеңнен кейінгі маңызды даму сатыла-
рын; эндогендік қоректендіру кезіндегі 
дернəсілдердің қасиеттік ерекшеліктерін, 
аралас қоректендіруге өту кезеңіндегі 
функционалдық ерекшеліктерін сипаттай-
ды. 12. Шабақты өсіруді жүргізеді жəне 
шабақты табиғи су қоймаларына жіберуді 
ұйымдастырады. 13. Бір жаздықтарды, 
бір жылдықтарды, тауарлық балықты 
өсіру технологиясын сипаттайды. 
14. Толықтырғыш жəне өндіргіш та-
бынды өсіру дағдыларын меңгереді. 
15. Өндіргіш балық табынын күту 
қағидаларын сақтайды, қалыптасуын си-
паттайды. 16. Жынысын анықтайды жəне 
жарақаттанған жəне ауру балықтарды 
алып тастайды. 17 Балық шоғалының 
сапасына қойылатын талаптарды, сақтау 
талаптарын сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тірі азықты өсіру бойынша 
жұмыстарды ұйымдастырады жəне басқарады.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тірі азықты өсіру жəне көбейту техно-
логиясын сипаттайды. 2. өсірілетін тірі 
азықтар түрлерін жіктейді. 3. Тірі азықты 
өсіру үшін жағдайлар жасайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Селекциялық жəне тұқымдық 
жұмыстар жүргізеді.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Гибридизация жүргізу тəсілдерін 
сипаттайды. 2. өсірілетін балықтың 
өнімдік сапасын арттыруға бағытталған 
іс-шараларды жүргізу дағдыларын 
меңгереді. 3. Селекциялық жəне 
тұқымдық жұмыстар жүргізу үшін 
жағдайлар жасайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Тамақ өнімін өндіру процесінде оның 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тəуекелдер мен НАССР 
бақылау нүктелерін талдау жүйелерін əзірлеу жəне 
енгізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. НАССР жүйесінің негізгі принциптері 
мен талаптарын сипаттайды. 2. Өндіру 
(дайындау) процесінде нормативтік 
құжаттар талаптарына сəйкес келмейтін 
тамақ өнімінің айналымға шығарылуына 
себеп болуы мүмкін қауіпті фактор-
лар тізбесін анықтайды. 3. Өндіру 
(дайындау) процесінің шекті бақылау 
нүктелерінің тізбесін - тамақ өнімін (оның 
бөлігін) өндіру (дайындау) процесінің 
технологиялық операцияларының 
параметрлерін; азық-түлік шикізатының 
жəне қауіпті факторларды болдыр-
мау үшін бақылау міндетті түрде 
қажет қаптау материалдарының 
қауіпсіздік параметрлерін 
(көрсеткіштерін) анықтайды. 4. Шекті 
бақылау нүктелерінде бақыланатын 
параметрлердің шекті мəндерін 
анықтайды. 5. Өндіріс процесінің шекті 
бақылау нүктелерінің мониторингін 
жүргізеді. 6. Қауіпсіздік көрсеткіштері 
мəндерінің белгіленген шекті мəндерден 
ауытқуы жағдайында тиісті түзетуші жəне 
алдын алу іс-əрекеттерін жүргізеді. 
7. Өндірістің барлық кезеңдерінде тамақ 
өнімдерінің бақылануын қамтамасыз 
етеді. 8. Тамақ өнімінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында жеке бас ги-
гиенасы қағидаларын сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Гидробионттарды өсіру бойынша 
практикалық дағдыларды меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өндірісте қауіпсіздік техникасын 
сақтайды. 2. Су сынамаларын іріктеу 
тəсілдерін зерделейді. 3. Аспаптарды іске 
келтіруді орындайды. 4. Толықтырғыш 
жəне өндіргіштері қыстату тəсілдерін 
зерделейді. 5. Балықтарды отырғызу 
тығыздығын реттеу əдістерін зерделейді. 
6. Өндіргіштерді көбеюге дайындау 
тəсілдерін зерделейді. 7. Қолайлы 
гидрохимиялық режимді ұстау əдістерін 
зерделейді.
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Бұл модуль жұмыс 
нəтижелілігін, 
қондырғыларды, 
механизмдерді жəне 
басқа да құрал-
жабдықтарды бақылау 
бойынша жұмыстарды 
орындау үшін қажетті 
дағдылар мен білімдерді 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
тоғандарда аулаудың 
технологиялық процесін; 
балық аулағышпен 
балықты аулау сызбасын; 
тор концентраторының 
жұмыс жасау принципін; 
балықты сұрыптау сыз-
басын; азық таратқыштар 
жұмысының принципін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алу-
шылар: технологиялық 
жабдықтың техникалық 
жай-күйіне тексеру 
жүргізуді; жабдыққа 
кəсіптік қарап тексеру 
жəне ағымдық жөндеу 
ұйымдастыруды; 
жұмыстардың орындалу 
көлемін жəне сапасын 
бақылау жоспарларын, 
кестелерін жасауды; 
тетіктерді басқаруды 
үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Аулау құралдарының 
жұмысқа жарамдылығын тексере алу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Аулау құралдарының 
жұмысқа жарамдылық 
жағдайын жəне 
жарамсыздығын анықтайды. 
2. Аулау құралдарының істен 
шығу түрлерін сипаттайды. 
3. Аулау құралдарының негізгі 
түрлерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Балық өсіру үшін құрал-
сайманды дайындау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Балық өсіру ыдыстарының 
негізгі түрлерін сипат-
тайды. 2. Балық өсіру 
сыйымдылықтарының 
құрылымдық элементтерін 
сипаттайды. 3. Балық өсіру 
бассейндерін дайындауды 
жүзеге асырады. 
4. Қолданылатын жабдықтар 
мен құрал-сайманды шаю, 
дезинфекциялау жəне жөндеу 
тəсілдерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Механизмдердің 
жұмысын бақылауды жүзеге асыру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі механизмдер 
түрлерін сипаттайды. 
2. Қолданылатын механизм-
дер мен жабдықтардың пай-
далану қағидаларын сипат-
тайды. 3. Негізгі механизмдер 
жұмысын бақылайды. 
4. Механизмдерге күрделі 
емес жөндеу жүргізеді.
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Бұл модуль жұмыс 
нəтижелілігін, техник-
балық өсіруші ретінде 
жұмыс істеу жəне орта 
буын маманы біліктілігін 
алу үшін қажетті дағдылар 
мен білімдерді сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар: балық шаруашылығы 
кəсіпорындарындағы 
технологияны жəне 
технологиялық процесті 
ұйымдастыруды; 
объектілерде 
жабдықтарды тексе-
ру тəсілдерін; аспап-
тар мен тетіктердің 
жай-күйін бақылауды 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алу-
шылар: технологиялық 
процесті ұйымдастыруды; 
қызмет көрсету бойын-
ша құжаттар хаттама-
сын жасауды; жұмыс ор-
нында нұсқама өткізуді; 
қажетті материалдармен 
жабдықтауды; қауіпсіздік 
техникасы талаптарын 
білуді үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) «Техник-балық өсіруші» 
біліктілігін алу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Өндірісте қауіпсіздік техни-
касын сақтайды. 
2. Су ортасының 
параметрлерін өлшеу 
құралдарын басқарады. 
3. Аппаратураның, 
құрылғылардың, 
механизмдердің жəне басқа 
да жабдықтардың толықтай 
жүктемеленуін жəне дұрыс 
қолданылуын қамтамасыз 
етеді. 
4. Түрлік, салмақтық жəне 
жас құрамының талдауын 
жүргізеді. 
5. Су сапасын жақсарту 
бойынша жұмыстарды 
орындайды. 
6. Тірі балықтарды қорек-
тендіру рецептурасын, 
нормалар есебін жəне 
кестесін құрайды. 
7. Тірі азықты өсіру бойынша 
жұмыстарды басқарады. 
8. Орындалатын 
жұмыстардың сапасын 
бақылайды.

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар: 
БҚ - базалық құзыреттілік; 
КҚ - кəсіптік құзыреттілік; 
БМ - базалық модульдер; 
КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 394-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің
«Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы» мамандығы бойынша

үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария жəне экология
жəне бейіні: 
Мамандығы:  1507000 - Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы 
Біліктілік*:   150701 2 - Ара өсіруші
  1507033- Техник

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай; 

2 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 260 10 250 3-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік 

лексиканы қолдану
+ + + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
жасау

+ + + +

БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне 
жетілдіру

+ + +

«150201 2 –Ара өсіруші» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер  992 188 228 576 3-4
КМ 01 Омартадағы бал араларын күту бой-

ынша барлық жұмыстар кешенін 
орындау, бал ара ұяларының ба-
сты бал жинауға дайындығын жəне 
көктемгі жəне күзгі тексеру жүргізу, 
жыл бойы мықты бал ара ұяларының 
ұсталуын қамтамасыз ету

+ + + + + +

КМ 02 Бал ара ұяларын бал шырынды 
өсімдіктердің үлкен алқабы өсетін 
жерлерге көшіруді ұйымдастыру жəне 
өткізу жəне бал араларының шырын-
ды тиімді жинауын қамтамасыз ету

+ + + + + +

КМ 03 Омартада жəне бал ара 
шаруашылығы кешенінде бал ара 
шаруашылығы өнімдерінің толық 
тізбесін алуды ұйымдастыру

+ + + + + +

КТ 01 Таныстырушылық тəжірибе + + +
КТ 02 «1502012- Ара өсіруші» біліктілігі 

бойынша практикалық жұмыс 
дағдыларын жəне білім алу

+ + +

БҰАМ 
01

Білім беру ұйымдары анықтайтын 
модульдер

+

АА 01 Аралық аттестаттау 144
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін 
міндетті оқытуға жиыны

2880

Орта буын маманы
«1507033- Техник» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 264 180 84 5-6
БМ 04 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне 

жетілдіру
+ + + + +

БМ 05 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеумет-
тану жəне бейімделу үшін əлеуметтік 
ғылымдар негіздерін қолдану

+ + +

БМ 06 Кəсіптік қызметте экономиканың 
базалық білімін қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 1032 238 254 540 5-6
КМ 04 Бала ара ұялары дарақтарының 

жылдың əртүрлі кезеңіндегі мақсатқа 
бағытталған селекциялық жұмысын 
жүргізу, дифференциациялау 
жəне бағалау, бал ара ұяларының 
өнімділігін арттыру бойынша іс-
шаралар əзірлеу 

+ + + + + +

КМ 05 Бал шырынды конвейер ұйымдастыру + + + + + +
КМ 06 Өндірістің жалпы рентабельділігін 

арттыра отырып, бал ара 
шаруашылығының негізгі, қосымша 
жəне дəстүрлі емес өнімдерін алу

+ + + + + +

КМ 07 Омарталық əдістермен бала 
арасының негізгі жəне жиі кездесетін 
ауруларына диагностика жасау, омар-
тада ғылыми-зерттеу жəне емдеу-ал-
дын алу іс-шараларын ұйымдастыру 
үшін патологиялық материалдың сы-
намасын ала білу

+ + + + + +

КМ 08 Шағын механикаландыру құралдарын, 
пайдалану, заманауи технологиялық 
жабдықты басқару, омарталық есептің 
барлық түрлерін жүргізу, омарта 
шаруашылығын дамытудың пер-
спективаларын жоспарлау, саланың 
менеджментін жəне маркетингін білу

+ + + + + +

КТ 03 Технологиялық (диплом алдындағы) 
практика

+ + +

БҰАМ 
02

Білім беру ұйымдары анықтайтын мо-
дульдер

+

АА 03 Аралық аттестаттау 72
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

1440

Міндетті оқытуға жиыны 4320
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 4960

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып 
жұмыс оқу жоспарларын əзірлейді.

** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктірілуі мүмкін.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге 
бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді 
Қолданылған аббревиатуралар : 
ЖБП - жалпы білім беру пəндері; 
БМ - базалық модульдер; 
КМ - кəсіптік модульдер; 
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; 
ДЖ - дипломдық жобалау;
АА - аралық аттестаттау; 
ҚА - қорытынды аттестаттау; 
К - консультациялар; 
Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 395-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің
«Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы» мамандығы бойынша

үлгілік оқу жоспары

Білім беру коды 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария жəне экология
жəне бейіні: 
Мамандығы:  1507000- Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы 
Біліктілік*:   150701 2 - Ара өсіруші
  1507033- Техник

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

1 жыл 10 ай жалпы орта білім беру базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 340 90 250 1-2
БМ 01 Кəсіптік қызмет аясында кəсіптік лек-

сиканы қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау + + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне 

жетілдіру
+ + + +

БМ.06 Қазақстанның тарихын, əлемдік қа-
уымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

+ + + +

«150201 2 – Ара өсіруші» біліктілігі
КМ Кəсіптік модульдер 992 188 228 576 1-2
КМ 01 Омартадағы бал араларын күту бо-

йынша барлық жұмыстар кешенін 
орындау, бал ара ұяларының ба-
сты бал жинауға дайындығын жəне 
көктемгі жəне күзгі тексеру жүргізу, 
жыл бойы мықты бал ара ұяларының 
ұсталуын қамтамасыз ету

+ + + + + +

КМ 02 Бал ара ұяларын бал шырынды 
өсімдіктердің үлкен алқабы өсетін 
жерлерге көшіруді ұйымдастыру жəне 
өткізу жəне бал араларының шырын-
ды тиімді жинауын қамтамасыз ету

+ + + + + +

КМ 03 Омартада жəне бал ара 
шаруашылығы кешенінде бал ара 
шаруашылығы өнімдерінің толық 
тізбесін алуды ұйымдастыру

+ + + + + +

КТ 01 Таныстырушылық тəжірибе + + +
КТ 02 «1502012- Ара өсіруші» біліктілігі 

бо йынша практикалық жұмыс 
дағдыларын жəне білім алу

+ + +

БҰАМ 
01

Білім беру ұйымдары анықтайтын мо-
дульдер

+

АА 01 Аралық аттестаттау 72
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін 
міндетті оқытуға жиыны

1440

Орта буын маманы
«1507033- Техник» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 264 180 84 3-4
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне 

жетілдіру
+ + + + +

БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеумет-
тану жəне бейімделу үшін əлеуметтік 
ғылымдар негіздерін қолдану

+ + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың 
базалық білімін қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 1032 238 254 540 3-4
КМ 04 Бала ара ұялары дарақтарының жыл-

дың əртүрлі кезеңіндегі мақсатқа 
бағытталған селекциялық жұмысын 
жүргізу, дифференциациялау жəне 
бағалау, бал ара ұяларының өнімділі-
гін арттыру бойынша іс-шаралар 
əзірлеу 

+ + + + + +

КМ 05 Бал шырынды конвейерді 
ұйымдастыру

+ + + + + +

КМ 07. Өндірістің жалпы рентабельділігін 
арттыра отырып, бал ара 
шаруашылығының негізгі, қосымша 
жəне дəстүрлі емес өнімдерін алу

+ + + + + +

КМ 06 Омарталық əдістермен бала 
арасының негізгі жəне жиі кездесетін 
ауруларына диагностика жасау, омар-
тада ғылыми-зерттеу жəне емдеу-ал-
дын алу іс-шараларын ұйымдастыру 
үшін патологиялық материалдың сы-
намасын ала білу

+ + + + +

КМ 07 Шағын механикаландыру құралдарын, 
пайдалану, заманауи технологиялық 
жабдықты басқару, омарталық есептің 
барлық түрлерін жүргізу, омарта 
шаруашылығын дамытудың перс-
пективаларын жоспарлау, саланың 
менеджментін жəне маркетингін білу

+ + + + + +

КТ 03 Технологиялық (диплом алдындағы) 
практика

+ +

БҰАМ 
02

Білім беру ұйымдары анықтайтын мо-
дульдер

+

АА 02 Аралық аттестаттау 72
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 72
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

1440

Міндетті оқытуға жиыны 2880
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 3312

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып 
жұмыс оқу жоспарларын əзірлейді.
** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге 
бөлінеді. 
*** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар: 
БМ - базалық модульдер; 
КМ - кəсіптік модульдер; 
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; 
ДЖ - дипломдық жобалау;
АА - аралық аттестаттау; 
ҚА - қорытынды аттестаттау; 
К - консультациялар; 
Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы №553 бұйрығына 396-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің
«Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы» мамандығы бойынша үлгілік оқу 

бағдарламасы

Білім беру коды жəне бейіні: 1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария жəне экология
Мамандығы:  1507000 - Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы 
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(Жалғасы. Басы 21-23-беттерде) 

(Жалғасы бар) 

Біліктілік:   150701 2 - Ара өсіруші
  1507033 - Техник
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Оқыту нəтижелері жəне бағалаудың 
өлшемшарттары
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 қо
лд
ан
у Бұл модуль кəсіби 

қызметте қазақ (орыс) 
жəне шетел тілінде ауыз-
ша жəне жазбаша түрде 
қарым-қатынас жасауға 
қажетті білімдерді, икем-
дер мен дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар іскерлік 
қазақ (орыс) жəне ше-
тел тілінің жəне кəсіби 
лексиканың негіздерін 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алу-
шылар кəсіптік бағыттағы 
мəтіндерді оқу жəне ау-
дару үшін (сөздікпен) 
қажетті қазақ (орыс) жəне 
шетел тілінің лексикалық 
жəне грамматикалық ми-
нимумын меңгереді. 

Оқыту нəтижесі: 1) Өзінің кəсіптік қызметі са-
ласында тілдесу үшін қазақ (орыс) жəне ше-
тел тіліндегі грамматика мен терминологияны 
меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіптік қатынасу үшін қажетті 
мамандық бойынша лексика-
грамматикалық материалды 
меңгереді. 2. Мамандығы бойын-
ша терминологияны қолданады.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіби бағыттағы мəтіндерді 
аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіби бағыттағы мəтіндерді 
оқиды жəне аударады (сөздікпен);

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақ (орыс) жəне шетел 
тіліндегі кəсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды 
жəне ретті пікір айта алады. 
2. Кəсіби қарым-қатынас 
үдерісінде диалог жүргізе біледі.
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Мемлекеттік тілде 
іс қағаздарын 
құрастыруға жəне 
рəсімдеуге қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: 
мемлекеттік тілде іс 
жүргізу негіздерін; 
іскерлік құжаттарды 
жасау тəсілдері 
мен функцияларын; 
құжаттардың жіктелуін, 
тасымалдағыштар, 
мақсатын, құрамдас 
бөліктерін, рəсімдеу 
ережелерін меңгереді. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушы-
лар: компьютерлік тех-
нологияларды қолдана 
отырып, кəсіптік 
қызметте қажетті 
қызметтік құжаттарды 
мемлекеттік тілде 
құрастыруды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Компьютерлік технология-
ларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік жəне 
ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс 
істеу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін 
сипаттайды. 
2. Құжаттардың ақпараттық жəне 
коммуникативтік функциясын 
түсінеді. 3. Құжаттардың құрылымын 
анықтайды. 
4. Қызметтік құжаттардың негізгі 
деректемелерін қолданады. 
5. Құжаттың мəтініне қойылатын та-
лаптарды сақтайды. 
6. Компьютерлік технологияларды 
қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік 
жəне ақпараттық-анықтамалық 
құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін 
құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексіне сəйкес, еңбек 
қатынастарын реттейтін құжаттар 
туралы білімі бар. 2. Еңбек 
шартының қажетті талаптары туралы 
ақпаратты меңгереді. 3. Түйіндемені, 
өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, 
арызды, сенімхатты, қолхатты 
мемлекеттік тілде құрастырады.
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Бұл модуль жеке 
қасиеттерді жəне 
олармен байланыс-
ты қабілеттерді 
жетілдіру үшін қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеу нəтижесінде 
білім алушылар: дене 
тəрбиесінің əлеуметтік-
биологиялық жəне 
психофизиологиялық 
негіздерін, жеке жəне 
спорттық өзін-өзі 
жетілдіру негіздерін, 
салауатты өмір 
салтының негіздерін 
меңгереді. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар: қозғалыс 
қабілеттері мен 
дағдыларын ұдайы 
жетілдіру жағдайында 
денсаулықты 
нығайтуды; кəсіби 
тұрғыда маңызды 
физикалық жəне 
психомоторлық 
қабілеттерді да-
мытуды; өзін-өзі 
бақылау жəне ағзаның 
функционалдық 
жай-күйін бағалау 
дағдыларын үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Денсаулықты нығайту жəне са-
лауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Де
не

 тə
рб
ие
сі

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері 
мен мəдениетін ұғынады. 
2. Бұлшық етке жүктеме түскен 
кездегі тыныс алу, қан айналым 
жəне энергиямен қамтамасыз ету 
жүйелері қызметінің физиологиялық 
негіздерін сипаттайды. 3. Жалпы 
дене дайындығы бойынша 
жаттығулар кешенін орындайды. 
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір 
салты мəдениетін сақтайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді жəне 
психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Командалық спорттық ойын 
қағидаларын сақтайды. 2. Дене 
тəрбиесі жүктемесінің негіздерін 
жəне оны реттеу тəсілдерін сипат-
тайды. 3. Жаттығуларды орындау 
техникасын меңгереді. 
4. Үйренген ойын тəсілдері мен жеке 
тактикалық міндеттерді оқу ойынын-
да қолданады. 
5. Бағдарламада көзделген бақылау 
нормативтері мен тестілерін орын-
дайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Жарақаттану жəне жазатайым 
оқиғалар кезінде дəрігерге дейінгі медициналық 
көмек көрсету. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Дене тəрбиесі жаттығуларымен 
айналысу кезінде жарақаттардың 
туындау себептерін, жарақаттанудың 
алдын алу тəсілдерін түсінеді. 
2. Жарақаттар кезінде дəрігерге 
дейінгі көмек көрсетеді.
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Бұл мо-
дуль əлемнің 
философиялық 
бейнесін зерт-
теу, мəдениеттің 
болмысы мен 
арналуын түсіну; 
азаматтық 
құқықтар мен 
міндеттерді 
сақтау; 
қоғамның даму 
заңдылықтары 
мен перспекти-
валарын, қазіргі 
замандағы 
əлемнің 
əлеуметтік-
саяси 
үдерістердің 
даму үрдістерін 
түсіну 
негізінде ой-
лау мəдениетін 
қалыптастыруға 
қажетті 
білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды 
сипаттайды. 
Модульді зерде-
леу нəтижесінде 
білім алушы-
лар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарды жəне 
заңдылықтарды; 
мəдениеттерді, 
діндерді жəне 
өркениетті; 
мемлекеттік 
құқықтық қарым-
қатынастар мен 
құбылыстардың 
жүйесін; аза-
маттар мен 
қоғамдағы 
саясаттың 
басқа да 
субъектілерінің 
өзара қарым-
қатынастары 
жүйесінің 
жұмысын 
меңгереді. 
Модульді зер-
делеу кезінде 
білім алушы-
лар: негізгі 
философиялық 
ұғымдарға 
сүйенуді; 

Оқыту нəтижесі: 1) Жалпы философиялық мəселелерді 
жақсы білу.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды 
меңгереді. 2. Философия тарихындағы та-
ным үдерісінің мəнін жəне таным үдерісіне 
əр түрлі пікірлерді түсінеді. 
3. «Диалектика», «диалектика заңдары», 
«тұрмыс», «материя», «қозғалыс», «кеңістік 
жəне уақыт» ұғымдарының мəндерін си-
паттайды.
 4. Философияның негізгі 
категорияларының мəні мен өзара байла-
нысын анықтайды. 
5. Əлемнің ғылыми, философиялық жəне 
діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен 
жауапкершілік, материалдық жəне рухани құндылықтар 
сияқты философиялық санаттардың арақатынасын 
анықтау.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мəдениеттің жəне 
қоршаған табиғи ортаның сақталуына 
жауапкершілік деңгейін сезінеді. 
2. Ғылымның, техника мен 
технологиялардың дамуымен жəне пайда-
ланылуымен байланысты əлеуметтік жəне 
этикалық проблемалардың мəнін түсінеді. 
3. Адам өміріндегі материалдық жəне руха-
ни құндылықтардың қатынасы туралы жеке 
пікірін тұжырымдайды. 
4. Өмір шындығы мен мəні туралы əр 
түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге 
қатысты өз пікірін қалыптастырады. 

Оқыту нəтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы 
мəдениетінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Отандық мəдениеттің тарихын, дəстүрлі 
қазақ мəдениетінің құндылықтарын біледі. 
2. Қазақстан Республикасы халқы 
мəдениетінің əлемдік өркениеттегі рөлі мен 
орнын түсінеді. 
3. Тəуелсіз Қазақстанның мəдени 
жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 4) Толеранттылықты жəне белсенді 
тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-
адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əртүрлі мəдениеттер мен 
өркениеттердің нысандарын жəне түрлерін, 
тарихын сипаттайды. 
2. Əлемдік жəне дəстүрлі діндердің тари-
хын біледі жəне қазіргі жағдайын түсінеді. 
3. Экстремисттік, радикалдық жəне 
террористтік идеологияны ажырата алады. 
4. Əлеуметтік, этникалық, конфессиялық 
жəне мəдени ерекшеліктерді 
толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нəтижесі: 5) Құқық жəне мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Құқықтың мəнісін жəне негізгі белгілерін 
түсінеді. 
2. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп ұғымын 
біледі жəне қағидаттарын сақтайды. 

Оқыту нəтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы 
мəліметтерді меңгереді.

философияның 
негізгі мəселесі 
мен диалекти-
ка заңдарын 
түсінуді; əлемдік 
өрнениеттегі 
Қазақстан 
Республикасы 
халықтары 
мəдениетінің 
рөлі мен ор-
нын талда-
уды; жалпы 
адамгершілік-
адами 
құндылықтар 
мен гуманистік 
дүниетаным 
негізінде 
толеранттылық 
таныта білуді; 
адам баласын 
жек көрушілік, 
экстремистік, 
радикалдық 
жəне 
террористік иде-
ологияларды 
мойындамауды; 
құқық нормала-
рын сақтауды; 
əлеуметтік 
өзара қарым-
қатынастар 
барысында 
қалыптасатын 
əлеуметтік 
жəне саяси 
қатынастар 
жүйесінде 
бейімделуді 
үйренеді.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан Республикасы 
Конституциясының ережелеріне сəйкес 
азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының 
құқықтық мəртебесін түсінеді. 2. Əкімшілік 
реттеу əдістерін сипаттайды. 3. Əкімшілік 
жəне сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің 
қажеттілігін түсінеді. 4. Азаматтық жəне 
отбасылық құқықтың негізгі ережелерін 
меңгереді. 5. Салық түрлері туралы 
ақпаратты меңгереді. 6. Қылмыстық 
жауапкершілікті жəне оның туындау 
негіздемесін түсінеді. 

Оқыту нəтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сəйкес өзінің 
құқықтарын қорғау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне 
сəйкес құқықтары мен міндеттерін 
түсінеді. 2. Жұмысшы мен жұмыс 
берушінің материалдық жəне тəртіптік 
жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нəтижесі: 8) Əлеуметтанудың жəне саясаттанудың 
негізгі ұғымдарын меңгереді.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды 
меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, 
мемлекет, мемлекеттік басқару форма-
лары, мемлекеттік құрылыс формалары, 
саяси партиялар, партиялық жүйелер, са-
яси элита, саяси көшбасшылық, геосая-
сат. 2. Əлеуметтанудың негізгі ұғымдарын 
меңгереді: əлеуметтік қарым-қатынас, 
əлеуметтік құбылыс, əлеуметтік үдеріс, 
əлеуметтік ілгерілеу. 3. Жалпы əлеуметтік 
жəне саяси үдерістерді жеке фактілермен 
арақатынасын біледі.

Оқыту нəтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, гео-
саяси ахуалды түсіну.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазіргі əлемдегі Қазақстанның 
орны мен рөлін түсінеді. 2. Қазақстан 
Республикасының саяси жүйесінің 
құрылымын сипаттайды. 3. Саяси 
мəдениеттің жұмыс істеу мəні мен 
заңдылықтарын түсінеді.
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Бұл модуль қазіргі 
экономикалық 
жүйенің 
заңдылықтары мен 
тетіктері туралы, 
нарық тетіктері мен 
мемлекеттік рет-
теу əдістері тура-
лы кешенді түсінік 
қалыптастыру үшін 
қажетті білімдерді, 
икемдер мен 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
игеру нəтижесінде 
білім алушылар: 
экономикалық те-
ория негіздерін; 
экономикалық 
жүйелердің жалпы 
негіздерін; макроэ-
кономика негіздерін; 
экономиканың 
өзекті мəселелерін; 
«Жасыл 
экономиканың» 
негізгі міндеттерін 
меңгереді. Білім 
алушылар модульді 
зерделеу кезінде: 
негізгі экономикалық 
мəселелерді, эконо-
мика теориясы мен 
бизнес негіздерінің 
тұжырымдық 
ережелерін түсінуді; 
елдің əлеуметтік-
экономикалық 
дамуының ба-
сым бағыттарын 
анықтауды үйренеді.

Оқыту нəтижесі: 1) Экономикалық теория 
саласындағы негізгі мəселелерді меңгеру.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Экономикалық терминдерді 
меңгереді, нарықтық экономика 
заңдылықтары мен қағидаттарын 
түсінеді. 2. Өндіріс жəне тұтыну 
экономикасының негіздерін меңгереді. 
3. Мемлекеттің салықтың саясатын си-
паттайды. 4. Инфляция көздерін жəне 
оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нəтижесі: 2) Кəсіпорынның меншік форма-
сы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық 
көрсеткіштерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері 
мен мазмұнын сипаттайды. 2. 
Математикалық əдістерді қолдана 
отырып, қажетті экономикалық 
есептеулерді орындайды. 3. 
Кəсіпорынның негізгі экономикалық 
көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нəтижесі: 3) Əлемдік экономиканың даму 
үрдістерін, мемлекеттің «жасыл» экономикаға 
өтуінің негізгі міндеттерін түсіну. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Əлемдік экономиканың даму 
үрдістерін сипаттайды. 2. Мемлекеттің 
«жасыл» экономикаға өтуінің негізгі 
міндеттерін түсінеді. 3. Жалпы 
ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді 
есептеудің негізгі əдістерін қолданады.

Оқыту нəтижесі: 4) Кəсіпкерлік қызметтің табысқа ие 
болу жəне тəуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Кəсіпкерліктің мақсаттарын, 
даму факторлары мен шартта-
рын сипаттайды. 2. Қазақстандағы 
кəсіпкерлік қызметтің заманауи 
ұйымдастырушылық-құқықтық фор-
маларын сипаттайды. 3. Кəсіпкерлік 
қызметтің жетістігін анықтайтын фак-
торларды түсінеді. 4. Бизнес жоспар-
ды құру негіздерін меңгереді.
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Бұл модуль ұлттық 
сананы дамытуға, 
ежелгі дəуірден 
қазіргі кезеңге дейін 
орын алған тарихи 
оқиғалардың мəні 
мен заңдылықтарын 
түсінуге қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды 
сипаттайды. 
Модульді зерде-
леу нəтижесінде 
білім алушылар: 
Қазақстанның негізгі 
тарихи кезеңдерінің 
хронологиялық 
шекаралары мен 
маңызын меңгеред.

Оқыту нəтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.
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н 
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге 
дейінгі тарихи оқиғалар хро-
нологиясын біледі жəне мəнін 
түсінеді. 2. Қазақ халқының 
жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі 
өркениет жүйесіндегі, Еуразия 
əлемі халықтарының тарихи-мəдени 
қауымдастығының дамуындағы рөлі 
мен орнын аша біледі. 
3. Тəуелсіздік алғаннан кейінгі 
Қазақстан Республикасында бо-
лып жатқан саяси жəне қоғамдық 
өзгерістердің мəні мен бағытын 
түсінеді. 4. Тəуелсіз Қазақстанның 
жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нəтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-сал-
дар байланысын анықтау.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Қазақстан тарихының толық-
қандылығы мен жүйелілігін көрсететін 
жəне сипаттайтын фактілерді, 
үдерістер мен құбылыстарды 
анықтайды. 2. Тарихи оқиғалардың 
арасында байланыс орнатады.

Кəсіптік модульдер
«1507012 Ара өсіруші» біліктілігі
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Бұл модуль жыл бойы бал 
араларын күту үшін қажетті 
білімдерді, икемдер мен 
дағдыларды сипаттай-
ды. Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім алушы-
лар: 1. Бала араларымен 
қауіпсіз жұмыс қағидаларын 
2. Байқап қарау түрлерін - 
қысқаша жəне толық байқап 
қарауды, олардың техни-
касын 
3. Омартадағы көктемгі 
жұмыстарды 4. Омартадағы 
жазғы жұмыстарды 
5. Омартадағы күзгі 
жұмыстарды 6. Бал ара 
ұяларын сақтау бойынша 
бал ара шаруашылығының 
қысқы жұмыстарын 
меңгереді. Модульді зер-
делеу кезінде білім алушы-
лар бал ара ұяларын қарау 
техникасын меңгеруді, 
қарау мақсатын дұрыс 
қалыптастыруды, қарау 
нəтижелерін омарта жур-
налында тіркеуді, бал 
ара ұяларының, аналық 
бал араның жай-күйін, 
ұяларының күшін, зиянке-
стермен жəне аурулармен 
зақымдануын, азықтарының 
сапасын жəне олардың 
сапасын анықтауды, 
бал ара ұяларына 
қажетті көмек көрсету 
əдістемесін үйренеді. Білім 
алушылардың мынаған: 
омартада жыл бойы күшті 
ұяларды ұстауға қол 
жетуіне мүмкіндік беретін 
жұмыстарды орындауы 
маңызды.

Оқыту нəтижесі: 1) Бал ара ұяларына байқап 
қарау жүргіуі.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бал ара ұясындағы 
дарақтардың: аналық, 
аталық жұмыс араларының 
биологиялық ерекшеліктеріне 
жəне сыртқы белгілеріне 
сүйенеді, оларды жастық ди-
ференциациясын таниды. 
2. Бала арасымен жұмыс 
кезіндегі қауіпсіздік техни-
касын біледі. 3. Əртүрлі 
түрлендірілген ара ұясының 
қондырғысына жəне ды-
марь мен қашауды қолдану 
қағидаларына сүйенеді. 
4. Арнайы киімді дұрыс пайда-
ланады. 5. Бал ара ұяларын 
байқап қарау техникасын 
меңгерген, алдын ада байқап 
қарау мақсатын қояды. 
6. Бал араларын байқап қарау 
үшін жабдықты пайдаланады, 
ұя жеріне жөндеу жүргізеді, 
жақтауларды дайындау техни-
касын біледі, ұяларды молайту 
үшін жақтауларды сымдар-
мен байлайды жəне балау-
ыздайды. 7. Шағып алған кез-
де зардап шегушіге алғашқы 
көмек көрсету амалдарын 
біледі. 8. Бал ара ұясының 
күшін, аналық бал арасының 
физиологиялық жай-күйін, 
дəрнəсіл жасын жəне олар-
ды азықтандыру шартта-
рын анықтайды. 8. Бал ара 
ұяларының ауруларымен жəне 
зиянкестермен зақымдануына 
диагностика жасайды. 9. Бал 
ара ұяларына көмек көрсету 
амалдарын, саламатты емес 
бал ара ұяларын түзету 
əдістемесін меңгереді. 10. 
Байқап қарау нəтижелерін 
омарта журналына тіркейді. 

Оқыту нəтижесі: 2) Омартада көктемгі 
жұмыстарды жүргізу.

Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бал араларын қыстаудан 
шығару техникасына талап-
тарды меңгереді. 2. Бала 
арасын шығаруға шытты 
жəне жабдықты дайындау 
қағидаларын орындайды.  

3. Көктемгі кезеңде бал ара 
ұяларына көмек көрсету əдісін: 
таза бал ара ұяларына ауыстыру-
ды, ұяларын жылытуды, ұяларын 
қысқарту, əлсіз ұяларды қосу жəне 
біріктіруді, ұя орнын дезифекциялау 
мен тазалауды жəне бал араларына 
азық беруді меңгереді 
4. Бал ара ұясының үш биологиялық 
даму кезеңдері туралы түсінігі бар. 
5. Шығаруға шыттарды дайындай-
ды жəне бал араларын қыстаудан 
шығарады. 6. Бал ара ұяларына 
көмек көрсетеді жəне саламатты 
емес ұяларды түзетеді. 
7. Бал араларының өлу себептерін 
анықтайды, емдеу-алдын алу іс-
шараларын жүргізеді. 8. Омартаға 
көктемгі тексеру жүргізу қағидаларын 
түсінеді, көктемгі тексеру актісін 
рəсімдейді. 9. Ұяларды таза ұяларға 
ауыстырады жəне ұя орнын əртүрлі 
амалдармен дезинфекциялайды. 
10. Бала аралары үшін қосым-
ша азық: канди, шəрбат, бал ара-
тоңазынан жапа дайындайды. 
11. Бал ара ұяларының күшін арт-
тыру мақсатында бал ара ұяларын 
кеңейту амалдарын меңгерген, 
ұяларды біріктіруді жүргізеді. 
12. Көктемгі тексеру жүргізеді, 
көктемгі тексеру актісін рəсімдейді.

Оқыту нəтижесі: 3) Бал жинауды тиімді пайдала-
ну мақсатында омартаға жазғы жұмыстар кешенін 
жүргізу. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Аналық бал араларын ауы-
стыру жəне отырғызу амалдары 
мен қағидаларын біледі. 2. Бал 
араларының аурушаңдығына мони-
торинг жүргізеді. 
3. Өсімдіктерді химиялық өңдеу 
кезінде бал араларының улануын 
алдын алу бойынша шараларды 
меңгереді. 4. Бал араларының қазу 
себептерін жəне биологиялық мəнін 
меңгереді. 5. Аналық бал араларын 
отырғызу мен ауыстыруды жүзеге 
асырады, «аналық бал араны тыныш 
ауыстырудың» биологиялық мəнін 
біледі. 6. Күшті бал ара ұяларын 
өсірудің əртүрлі амалдарын: балшы-
лар ұяларын қалыптастыруды, бал 
жинау кезінде омартаны пайдала-
нуды, аналық бал арасының ұрық 
тасығыштығын шектеуді, пакеттік бал 
араларын пайдалануды меңгереді. 
7. Қазуға қарсы іс-шараларды 
жүргізеді. 8. Əртүрлі тəсілдермен 
жаңа ұяларды қалыптастырады. 
9. Бал араларын бір жерге жинайды, 
оларды жаңа ұяларға отырғызады 
жəне оларға күтімді жүзеге асырады. 

Оқыту нəтижесі: 4) Омартада күзгі жұмыстарды 
жүргізу.
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бал арал ұяларының күзгі 
кезеңдегі жай-күйінің биологиялық 
мəнін жəне бал ара ұяларын 
қыстауға дайындау қағидаларын 
біледі. 
2. Ұяларды əртүрлі тəсілдермен 
жинау қағидаларын біледі. 3. Күзгі 
тексеру жүргізу қағидаларын жəне 
күзгі тексеру актісін толтыру əдісін 
меңгереді. 4. Азықтық балда падидің 
болу сапасына деген талаптарға, 
ұяларды жинауға арналған ұя 
жақтауларына талаптарға сүйенеді. 
5. Қыстаудағы микроклиматқа 
талаптарды, оларды дезинфек-
циялау жəне дератизациялау 
қағидаларын меңгереді. 6. Бал ара 
қыстауларының əртүрлі амалдары-
на жəне олардың ерекшеліктеріне 
сүйенеді, осы шаруашылықтағы 
қыстаудың аса оңтайлы нұсқасын 
таңдайды. 7. Бал араларының улану 
себептерін жəне белгілерін таниды, 
бала араларының токсикоздарын 
алдын алу амалдарын меңгереді. 
8. Ауру белгілері бойынша бала 
араларының жай-күйіне диагностика 
жасайды, аралардың жұқпалы ауру-
ларын алдын алу жəне емдеу амал-
дарын меңгереді. 
9. Бал араларының зиянкестерін 
таниды, бал араларының 
зиянкестерімен жəне жауларымен 
күресу əдістерін біледі, жабдыққа де-
зинфекциялауды жəне қыстауға де-
ратизацияны жүзеге асырады. 
10. Бал араларын емдеу үшін препа-
раттарды қолданады. 
11. Нұсқаулыққа сəйкес: дезинфек-
циялаушы ерітінділерді дайындай-
ды. 12. Азықтық балдың сапасын 
анықтайды, спирттік жəне əкті сына-
масын жүргізеді. 
13. Ұяларды жинауды жүзеге асыра-
ды, күзгі тексеру жүргізеді, күзгі тек-
серу актісін толтырады. 14. Бал ара-
ларын қыстауға жеткізу қағидаларын 
сақтайды, бал араларының қыстауға 
жеткізілуін жүзеге асырады. ұяның 
ішінде дұрыс желдетуді қамтамасыз 
ету амалдарын біледі. 

Оқыту нəтижесі: 5) Бал ара ұяларына қыстауда 
көмек көрсетеді. 
Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Бал ара ұяларының қыстағы 
жүріс-тұрысының биологиялық мəнін 
біледі. 
2. Қыстаудағы микроклиматтың 
нормативтерін, онда болу ретін 
жəне қағидаларын сақтайды. 3. Бал 
араларының жүріс-тұрысынан жəне 
бүрісуінен қыстаудағы проблемалар-
ды анықтайды. 4. Бал ара ұяларына 
көмек көрсету амалдарын . жəне 
қыстауда микроклиматты қалыпқа 
келтіру тəсілдерін меңгереді.
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Бұл модуль бал ара-
ларын бал жинауға 
апару үшін қажетті 
білімдерді, икемдер 
мен дағдыларды жəне 
оларды тиімді пайда-
лануды сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
нəтижесінде білім 
алушының: омарта-
ны орнатуға талаптар 
туралы нақты түсінігі 
болады; бал ара 
шаруашылығы сала-
сында нормативтік-
құқықтық базасы бо-
лады; дақылдардың 
шырындық өнім ділігіне 
əсер ететін балды 
тасымалдаушылар 
мен тозаңды тасымал-
даушылардың 
ерекшеліктерін біледі.

Оқыту нəтижесі: 1) Бал ара ұяларының 
бал шырынды өсідіктерге уақытылы көшуін 
ұйымдастыру, бал шырынды өсімдіктерді 
тиімді пайдалану.
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Бағалаудың 
өлшем-
шарттары:

1. Омартаны орналастыру 
қағидаларын біледі. 2. Омартаны 
«желде» орналастырғаны 
үшін жауапкершілік туралы 
түсінігі бар. 3. Энтомофильді 
дақылдарды инсектицидтер-
мен алдағы өңдеу қағидаларын 
меңгереді. 4. Мына нормативтік 
құжаттарды: «Бал ара 
шаруашылығы саласындағы 
ветеринариялық заңнаманы», 
«ҚР бал ара шаруашылығы ту-
ралы заңды» меңгереді 5. Негізгі 
бал шырынды жəне тозаң шы-
рынды өсімдіктерді таниды, 
олардың гүлдеу мерзімдерін 
жəне ұзақтығын, шырын 
өнімділігін жəне 1 гектардағы 
бал арасының жүктемесін біледі. 
6. Омартаны қонысқа дайындау 
амалдарын меңгереді 7. Бал 
араларын демдеу себептерін 
анықтайды, демдеуді алдын алу 
шараларын меңгереді. 8. Бал 
араларын тасымалдау кезінде 
жүктеу, тасымалдау жəне ҚТ 
қағидаларына сүйенеді. 
9. Энтомофильді дақылдардың 
тозаңдануында бал араларын 
бал шырынға үйрету үшін хош 
иістендірілген шəрбат дайын-
дайды. 


