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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 13 маусым №406 Нұр-Сұлтан,
Үкімет Үйі

2019 жылғы 14 маусым №409 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Иондаушы сәулелендіру әсеріне
байланысты аурулардың тізбесін және
иондаушы сәулелендіру әсері бар
аурулардың себептік байланысын
анықтау ережесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004
жылғы 13 қаңтардағы № 34 қаулысының
күші жойылды деп тану туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Иондаушы сəулелендіру əсеріне байланысты
аурулардың тізбесін жəне иондаушы сəулелендіру əсері
бар аурулардың себептік байланысын анықтау ережесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004
жылғы 13 қаңтардағы № 34 қаулысының (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 1, 18-құжат) күші
жойылды деп танылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А. МАМИН

Ақмола облысы Ерейментау ауданы білім бөлімінің
«№ 2 орта мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік
мекемесіне
Насыр Смағуловтың есімін беру туралы
«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының
10-бабының 4-1) тармақшасына, «Қазақстан Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол вокзалдарына, теміржол
стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да
объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды
тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін
беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996
жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына сəйкес Қазақстан Республикасының
Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ақмола облысы Ерейментау ауданы білім бөлімінің «№ 2 орта мектеплицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Насыр Смағұловтың есімі
берілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 19 маусым №419 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
2020 жылы Қазақстан Республикасы халқының
ұлттық санағын өткізу туралы
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы
Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 3) тармақшасына
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2020 жылғы 1-30 қазан аралығындағы кезеңде Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық санағы өткізілсін.
2. Қоса беріліп отырған 2020 жылы Қазақстан Республикасы
халқының ұлттық санағын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары
(бұдан əрі – Жоспар) бекітілсін.
3. Орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдар:

1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын
қамтамасыз етсін;
2) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей Қазақстан
Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне Жоспар ісшараларының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.
4. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі:
1) есепті жылдан кейінгі 10 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан
Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жоспар іс-шараларының іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін;
2) 2020 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын
дайындау мен өткізуге байланысты ұйымдастырушылық жəне
нұсқаушылық мəселелерді шешу үшін арнайы комиссия құрып,
оған орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың қызметін
үйлестіруді жүктесін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 маусымдағы №419 қаулысымен бекітілген
2020 жылы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары
Р/с
Іс-шара
№
1
2
1. 2020 жылы Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық
санағын дайындау мен өткізуге
байланысты ұйымдастырушылық
жəне нұсқаушылық мəселелерді
шешу үшін арнайы комиссия құру
2. 2020 жылы Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық
санағын өткізуге жəрдемдесу
жөнінде өңірлік комиссиялар құру
3. Санақ парақтарын, 2020 жылы
Қазақстан Республикасы
халқының ұлттық санағын
өткізу бойынша əдіснамалық
құралдарды, сондай-ақ
мемлекеттік органдармен өзара
іс-қимыл туралы бірлескен
актілерді əзірлеу жəне бекіту
4. Əкімшілік-аумақтық бірліктердің
тізбесін жəне шекараларын нақтылау, көше атауларын, квартал, үй жəне пəтер
нөмірлерін ретке келтіру бойынша іс-шаралар өткізу, ПИК, ТҚК,
басқарушы компаниялармен
тұратын халық санын нақтылау
бойынша жұмыстарды жүргізу
1 2
5. Жабдықтарды, ұйымдастыру
техникасын, портативтік-есептеу
құрылғыларын (планшеттер),
бағдарламалық өнімдерді сатып
алу, бағдарламалық қамтамасыз
ету (е-статистика) модульдерін
пысықтау жəне басқалары
6. Картографиялық материалдарды (елді мекендердің карталары
жəне схемалық жоспарларын)
дайындау, бекіту жəне ҰЭМ-ге
ұсыну
7. Картографиялық материалдарды (елді мекендердің карталары
жəне схемалық жоспарларын)
тираждау

8.

Халық арасында 2020 жылғы
Қазақстан Республикасы
халқының ұлттық санағын өткізу
мақсаттары мен тəртібі туралы
жаппай түсіндіру жұмыстарын
жүргізу

9.

Санақ персоналын іріктеу жəне
оқыту

Аяқталу нысаны
3
бұйрық

əкімдердің
өкімдері
бұйрықтар

Орындауға жауаптылар
4
ҰЭМ

Орындалу
мерзімі
5
2019
жылғы
ІІІ – IV
тоқсандар

облыстар,
2019
республикалық маңызы
жылғы
бар қалалар мен астаІІІ – IV
на əкімдіктері
тоқсандар
ҰЭМ
2019
жылғы
ІІІ – IV
тоқсандар

Қаржыландыру көлемі
(мың теңге)
6
-

Қаржыландыру
көздері
7
талап
етілмейді

-

талап
етілмейді

-

талап
етілмейді

(немесе) орналасқан адамдарға
2020 жылғы Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық
санағын өткізу
16. 2020 жылғы Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық
санағының деректер базасын
өңдеу

1 2
17. 2020 жылғы Қазақстан
Республикасы халқының
ұлттық санағының алдын ала
қорытындыларын жариялау
18. 2020 жылғы Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық
санағы қорытындыларын жариялау

2020 жылғы
Қазақстан
Республикасы
халқының
ұлттық
санағының деректер базасы
3
қағаз жəне
электрондық
жеткізгіштердегі
статистикалық
жинақтар

ҰЭМ

қағаз жəне
электрондық
жеткізгіштердегі
статистикалық
жинақтар

ҰЭМ

3
орындалған
жұмыстар актісі

облыстар,
2019
республикалық маңызы
жылғы
бар қалалар мен астаІІІ – IV
на əкімдіктері
тоқсандар

4
ҰЭМ, Қаржымині,
ЦДҚАӨМ

5
2019
жылғы
ІІІ – IV
тоқсандар

бекітілген
облыстар,
2020
картографиялық республикалық маңызы
жылғы
материалдар
бар қалалар мен астаІ – ІІ
на əкімдіктері, АШМ
тоқсандар
картографиялық
материалдар

роликтер, баннерлер, жарнама жəне
басқалар

бұйрық

ҰЭМ

2020
жылғы
І – ІІ
тоқсандар

ҰЭМ, АҚДМ, облыстар,
2020
республикалық маңызы
жылғы
бар қалалар мен астаІІ – IV
на əкімдіктері
тоқсандар

ҰЭМ СК аумақтық органдары

2020
жылғы
ІІ – IV
тоқсандар

10. Санақ персоналын үй-жайлармен
қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат

облыстар,
2020
республикалық маңызы
жылғы
бар қалалар мен астаІІ – IV
на əкімдіктері
тоқсандар

11. Елді мекендердегі тұрғын
үйлердің, ғимараттар мен тұрғын
емес үй-жайлардың тізімін жасау

ҰЭМ-ге ақпарат

ҰЭМ СК аумақтық ор2020
гандары, облыстар,
жылғы
республикалық маңызы
ІІ – III
бар қалалар мен аста- тоқсандар
на əкімдіктері

12. Санақ құралдарын (анықтамалар,
түсіндірмелерді, санақ
персоналының куəліктерін жəне
басқаларды) тираждау

орындалған
жұмыстар актісі

ҰЭМ

2020
жылғы
І – IІ
тоқсандар

13. 2020 жылғы Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын
өткізу бойынша күнтізбелік жоспарды əзірлеу жəне бекіту
14. 2020 жылғы Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық
халық санағын өткізу бойынша ұйымдастыру жоспарларын
əзірлеу, бекіту жəне келісу
15. Əскери бөлімдер аумақтарында
жəне жабық əкімшілікаумақтық бірліктерде тұратын
əскери қызметшілер (əскери
қызметшілердің отбасы
мүшелерін қоса алғанда)
жəне азаматтық халыққа;
бас бостандығынан айыру
түрінде жазасын өтеп жатқан
жəне тергеу изоляторларында отырған адамдарға; өзге де
институционалдық бірліктерде
емдеуде жүрген адамдарға;
қызметтік іссапармен немесе
қызметтік міндеттерін орындауға
байланысты елден тыс жерлерде, оқуда жəне өзге де себептермен жүрген Қазақстан
Республикасының азаматтарына
(олардың отбасы мүшелерін қоса
алғанда); əлеуметтік бейімделу
немесе қамсыздандыру
мекемелерінде тұратын жəне

бұйрық

ҰЭМ

2019
жылғы
IV тоқсан

бұйрықтар

ҰЭМ

2020
жылғы
III тоқсан

2020 жылғы
Қазақстан
Республикасы
халқының
ұлттық санағы
деректер
базасын
қалыптастыру

ҰЭМ, Қоғанысмині,
2020
Қаржымині, ІІМ,
жылғы
ҰҚК (келісу бойын1-30 қазан
ша), СІМ, ДСМ, БҒМ,
Еңбекмині, облыстар,
республикалық маңызы
бар қалалар мен астана əкімдіктері

бөлінген қаражат
шегінде

жергілікті бюджет

6
«Статистикалық
ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету»
081 бюджеттік
бағдарламасы аясында бөлінген қаражат
шегінде
бөлінген қаражат
шегінде

7
республикалық
бюджет

«Статистикалық
ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету»
081 бюджеттік
бағдарламасы аясында бөлінген қаражат
шегінде
«Статистикалық
ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету»
081 бюджеттік
бағдарламасы аясында бөлінген қаражат
шегінде
«Статистикалық
ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету»
081 бюджеттік
бағдарламасы аясында бөлінген қаражат
шегінде
«Статистикалық
ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету»
081 бюджеттік
бағдарламасы аясында бөлінген қаражат
шегінде
«Статистикалық
ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету»
081 бюджеттік
бағдарламасы аясында бөлінген қаражат
шегінде
«Статистикалық
ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету»
081 бюджеттік бағдарламасы аясында бөлінген қаражат шегінде
-

республикалық
бюджет

жергілікті бюджет

республикалық
жəне (немесе)
жергілікті бюджеттер

республикалық
бюджет

АҚДМ
АШМ
БҒМ
ДСМ
Еңбекмині
Қаржымині
Қорғанысмині
СІМ
ҰҚК
ҰЭМ
СК
ЦДҚАӨМ
ІІМ
ПИК
ТҚК

-

республикалық
бюджет

республикалық
бюджет

талап
етілмейді

-

талап
етілмейді

«Статистикалық
ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету»
081 бюджеттік
бағдарламасы аясында бөлінген қаражат
шегінде

республикалық
бюджет
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Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі;
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі;
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі;
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі;
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтiк қорғау министрлігі;
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi;
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі;
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті;
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті;
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі;
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;
үй-жайлар (пəтерлер) меншік иелерінің кооперативі;
тұрғын үй кооперативі (тұрғын үй-құрылыс кооперативі).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 20 маусым №421 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесін
бекіту туралы
«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы»
2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
10-бабының 1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының
Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесі бекітілсін.
2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа
енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 20 маусымдағы №421қаулысымен бекітілген
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі
медициналық көмектің тізбесі

1. Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан əрі –
МƏМС) жүйесіндегі медициналық көмек – əлеуметтік медициналық
сақтандыру қорының активтері есебінен медициналық көрсетілетін
қызметтерді тұтынушыларға ұсынылатын медициналық көмек
көлемі.
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ оралмандар, егер
«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтарымен МƏМС жүйесіндегі құқықтарды тең
дəрежеде пайдаланады жəне міндеттерді атқарады.
Егер заңдар мен халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе,
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен олардың отбасы мүшелері МƏМС жүйесіндегі құқықтарды Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шарттардың талаптарына сəйкес Қазақстан Республикасының
азаматтарымен тең дəрежеде пайдаланады жəне міндеттерді
атқарады.
Шетелдіктердің бірге тұратын жұбайы (зайыбы) жəне балалары
олардың отбасы мүшелері болып табылады.
2. МƏМС жүйесіндегі медициналық көмек халықтың денсаулығын
сақтауға жəне қалпына келтіруге бағытталған дəрі-дəрмектік көмекті
қамтитын медициналық көрсетілетін қызметтердің кешені түрінде
ұсынылады.
3. МƏМС жүйесінде:
1) алғашқы медициналық-санитариялық көмек (бұдан əрі – МСАК)
маманының жəне бейінді мамандардың жолдамасы бойынша
консультациялық-диагностикалық көмек;
2) МСАК маманының немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша ауруларды тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемі (бұдан əрі – ТМККК) шеңберінде емдеу жағдайларын
қоспағанда, стационарды алмастыратын көмек;
3) ауруханаға жатқызу жағдайларының жоспарланған саны
шеңберінде МСАК маманының немесе медициналық ұйымның
жолдамасы бойынша ауруларды ТМККК шеңберінде емдеу
жағдайларын қоспағанда, жоспарлы стационарлық көмек;
4) уəкілетті орган айқындайтын аурулар (жай-күйлер) тізбесі
бойынша МСАК маманының немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша медициналық оңалту жəне қалпына келтіру емі;
5) ТМККК кірмейтін аурулардың патологиялық-анатомиялық диагностикасы ұсынылады.
2-тарау. МƏМС жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесі

республикалық
жəне (немесе)
жергілікті бюджеттер

4
ҰЭМ

2020
жылғы
IV тоқсан,
2021 жыл

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

1-тарау. Жалпы ережелер
ҰЭМ-ге ақпарат
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4. МСАК маманының жəне бейінді мамандардың жолдамасы
бойынша консультациялық-диагностикалық көмек:
1) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс)
155-бабының 7-тармағына сəйкес он сегіз жасқа дейінгі балаларды жəне он сегіз жастан үлкен адамдарды уəкілетті орган бекіткен
тəртіппен жəне кезеңділікпен профилактикалық медициналық
қарап-тексерулер;
2) бейінді мамандардың ТМККК шеңберінде динамикалық
байқауға жатпайтын аурулары бар адамдарды қабылдауы жəне
консультациясы, оның ішінде:
диагностикалық көрсетілетін қызметтер, оның ішінде көрсетілімдер
бойынша, уəкілетті орган бекіткен тəртіппен маманның жолдамасы
бойынша, зертханалық диагностика;
Кодекстің 42-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен тəртіппен жоғары технологиялық медициналық көрсетілетін
қызметтерді қолдану;
уəкілетті орган бекітетін тəртіппен бейінді мамандардың медициналық манипуляциялар мен ем-шараларды орындауы;
осы Тізбенің 5-тармағына сəйкес стационарды алмастыратын
көмек көрсету;
Кодекстің 88-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес дəрілік
заттарға жəне медициналық бұйымдарға, оның ішінде белгілі бір
аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттарына
рецепт жазу, уəкілетті орган бекіткен тізбеге сəйкес амбулаториялық
деңгейде дəрілік заттармен қамтамасыз ету;
Кодекстің 59-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган
бекіткен тəртіппен жүргізілетін еңбекке уақытша жарамсыздыққа
сараптама;
3) уəкілетті орган бекіткен тізбе бойынша халықтың жекелеген
санаттарына шұғыл жəне жоспарлы стоматологиялық көмек көрсету.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 24 маусым №429 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру
қағидаларын бекіту туралы
«Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау
жасау туралы» 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 28-бабының 3-1) тармақшасына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын
қалыптастыру қағидалары бекітілсін.
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау

5. Ауруларды ТМККК шеңберінде емдеу жағдайларын қоспағанда,
стационарды алмастыратын көмек МСАК маманының немесе
медициналық ұйымның жолдамасы бойынша ұсынылады жəне
мыналарды:
1) бейінді мамандардың қарап-тексеруін, консультацияларын;
2) диагностикалық көрсетілетін қызметтерді, оның ішінде зертханалық диагностиканы;
3) медициналық манипуляцияларды, ем-шараларды жəне хирургиялық операцияларды (эстетикалық пластикалық операцияларды
қоспағанда) жүргізу арқылы дəрілік заттарды, медициналық бұйымдарды пайдалана отырып, емдеуге жатқызуға себеп болған ауруды жəне оның асқынуларын, өмірге қауіп төндіретін қосарласқан
ауруларды емдеуді;
4) Кодекстің 42-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен тəртіппен ұсынылатын жоғары технологиялық медициналық
көрсетілетін қызметтерді қолдануды;
5) уəкілетті орган бекіткен аурулар (жай-күйлер) тізбесі бойынша
МСАК маманының немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша медициналық оңалтуды жəне қалпына келтіру емін;
6) қозғалысы шектеулі адамдарға жіті жай-күйлер жəне созылмалы аурулардың асқынуы кезінде үйдегі стационарды
ұйымдастыруды қамтиды.
6. Ауруханаға жатқызу жағдайларының жоспарланған саны шеңберінде ауруларды ТМККК шеңберінде емдеу жағдайларын қоспағанда, жоспарлы стационарлық көмек МСАК маманының немесе
медициналық ұйымның жолдамасы бойынша ұсынылады жəне
мыналарды:
1) медициналық көрсетілімдер бойынша бейінді мамандардың
қарап-тексеруін, консультацияларын, оның ішінде ақпараттықкоммуникациялық технологияларды пайдалана отырып;
2) диагностикалық көрсетілетін қызметтерді, оның ішінде медициналық көрсетілімдер бойынша зертханалық диагностиканы;
3) медициналық манипуляцияларды, ем-шараларды жəне хирургиялық операцияларды (эстетикалық пластикалық операцияларды қоспағанда) жүргізу арқылы дəрілік заттарды, медициналық
бұйымдарды пайдалана отырып, емдеуге жатқызуға себеп болған
ауруды жəне оның асқынуларын, өмірге қауіп төндіретін қосарласқан
ауруларды емдеуді;
4) Кодекстің 162-бабының 5-тармағына сəйкес қанды, оның
компоненттерін дайындау, өңдеу, сақтау, өткізу номенклатурасына
сəйкес қанмен, оның компоненттерімен, сондай-ақ уəкілетті орган
бекіткен қанды, оның компоненттерін, препараттарын сақтау, құю
тəртібіне сəйкес қанмен жəне оның компоненттерімен, препараттарымен қамтамасыз етуді;
5) Кодекстің 42-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган
бекіткен тəртіппен ұсынылатын жоғары технологиялық медициналық
көрсетілетін қызметтерді қолдануды;
6) уəкілетті орган бекіткен аурулар (жай-күйлер) тізбесі бойынша
МСАК маманының немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша медициналық оңалтуды жəне қалпына келтіру емін;
7) Кодекстің 59-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган
бекіткен тəртіппен жүргізілетін еңбекке уақытша жарамсыздыққа
сараптаманы;
8) Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 69-бабы 2-тармағының екінші абзацына сəйкес Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекіткен тамақтанудың заттай нормаларына сəйкес
ұсынылатын емдік тамақтануды;
9) стационар палатасында қосымша сервистік көрсетілетін қызметтерді (теледидар, тоңазытқыш, телефон байланысы, тапсырыс
бойынша тағам, медициналық көрсетілімдер бойынша анықталған
жағдайларды қоспағанда, палатада жалғыз жатқызу) ұсынусыз пациентке емдеуге жатқызудың барлық кезеңіне төсек-орын беруді;
10) үш жасқа дейінгі баланы, сондай-ақ дəрігерлердің
қорытындысы бойынша қосымша күтіп-бағуға мұқтаж ересек,
науқасы ауыр балаларды күтіп-бағуды тікелей жүзеге асыратын анасына (əкесіне) немесе өзге адамға еңбекке уақытша жарамсыздық
туралы парақ бере отырып, онымен медициналық ұйымда бірге
болу мүмкіндігін ұсынуды;
11) медициналық ұйымда баланы күтіп-бағу үшін болған барлық
кезеңде бір жасқа дейінгі баланы емізетін ананы тегін тамақпен
қамтамасыз етуді;
12) балалар стационарлық медициналық ұйымдарында ойнау,
демалу жəне тəрбие жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жағдайлар
жасауды қамтиды.
7. Уəкілетті орган бекіткен тəртіппен МСАК маманының немесе
медициналық ұйымның жолдамасы бойынша медициналық оңалту
жəне қалпына келтіру емі.
8. ТМККК-ге кірмейтін аурулардың патологиялық-анатомиялық
диагностикасы.
9. Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету кезінде дəрілік заттармен, медициналық
бұйымдармен, мамандандырылған емдік өнімдермен, иммундықбиологиялық препараттармен қамтамасыз ету:
1) денсаулық сақтау ұйымдарының дəрілік формулярларына
сəйкес – стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек;
2) Кодекстің 88-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес
белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар азаматтардың үшін дəрілік
заттардың, медициналық бұйымдардың жəне мамандандырылған
емдік өнім дердің уəкілетті орган бекітетін тізбесіне сəйкес
амбулаториялық-емханалық көмек көрсету кезінде жүзеге асырылады.
МƏМС жүйесінде медициналық көмек көрсету кезінде денсаулық
сақтау субъектілері Қазақстан Республикасында тіркелген дəрілік
заттарды, медициналық бұйымдарды, мамандандырылған емдік
өнімдерді, иммундық-биологиялық препараттарды пайдаланады.
Дəрілік заттар Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярға енгізілуге
тиіс.
Кодекстің 7-бабы 1-тармағының 32) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасында тіркелмеген дəрілік заттарды, медициналық
бұйымдарды нақты пациенттің тіршілік көрсетілімдері бойынша
медициналық көмек көрсету не сирек кездесетін жəне (немесе) аса
ауыр патологиясы бар пациенттердің шектеулі контингентіне медициналық көмек көрсету үшін уəкілетті орган айқындаған тəртіппен
қолдануға жол беріледі.

жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру
жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2000 жылғы 3 тамыздағы №1176 қаулысының 1-тармағының 3)
тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., №
32-33, 399-құжат);
2) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы
№1176 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№1370 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., №32-33, 399-құжат).
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
(Соңы 14-бетте)
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Қарудың калибрі
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Шыққан жылы

Атылған оқтар мен гильзалардың
саны, гильзадағы таңбалау белгілері

Актінің жəне номенклатуралық істің
нөмірі

Бақылау оқтары мен гильзаларының
тұрған орны

Бақылау оқтары мен гильзаларын
есептен шығару күні мен негіздері

Ескертпе
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Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру
қағидаларына 2-қосымша
Нысан
_____________________бастығына
(ІІО бөлінісінің атауы)
______________________________
______________________________
(қару иесінің немесе
заңды тұлға өкілінің
______________________________
Т.А.Ə. (болған жағдайда)
______________________________
мекенжайын, байланыс
______________________________
телефондарын көрсету)

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 31 мамыр

№81

Алматы қаласы

«Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының
қызметін реттейтін Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес талап
етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең
төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін
рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№385 қаулысына өзгерістерді енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін
заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012
жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген,
«Егемен Қазақстан» газетінде 2013 жылғы 5 маусымдағы №141
(28080) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының резиденттері - заңды тұлғалар
үшін - Standard & Poors рейтингілік агенттігінің «В-» немесе осы
қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі
берген осындай деңгейдегі рейтингтен төмен емес;»;
1-қосымшаға сəйкес Рейтингілердің салыстырмалы кестесі осы
қаулының қосымшасына сəйкес жазылсын.
2. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті
(Сəлімбаев Д.Н.) Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық
түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің
«Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат
институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкіне енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3)
тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің
баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа
жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
қолданысқа енгізіледі жəне 2019 жылғы 1 ақпаннан бастап
туындаған қатынастарға қолданылады.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

Өтініш
Сізден саны _________________ дана
______________________________________________________
атыс қаруын бақылау үшін атуды жүргізуді сұраймын.
(қарудың түрін, моделін, сериясын, нөмірін жəне шыққан жылын көрсету)
______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________ тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
(қолы)
20___жылғы «___»______________
Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру
қағидаларына 3-қосымша
Нысан
Бақылау ату актісі
___________________________________________құрамындағы
комиссия (лауазымы, атағы, тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
жауынгерлік қол атыс
азаматтық
қызметтік
(керектісін белгілеу)
ойық атыс қаруын бақылау үшін ату фактісін куəландырады
негіздеме: _____________________________________________
______________________________________________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 мамырдағы №81 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысына 1-қосымша
Рейтингілердің салыстырмалы кестесі
№

Standard & Poors

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ААА
АА+
АА
ААА+
А
АВВВ+
ВВВ
ВВВВВ+
ВВ
ВВВ+
В
В-

Moody’s Investors
Service
Ааа
Aa1
Аа2
Аа3
A1
А2
A3
Baa1
Ваа2
Ваа3
Ba1
Ва2
Ва3
В1
В2
В3

Fitch
ААА
АА+
АА
ААА+
А
АВВВ+
ВВВ
ВВВВВ+
BB
ВВВ+
В
В-

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 10 маусымдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мем лекеттік тіркеудің тізіліміне №18820 болып
енгізілді.

Қарудың сериясы мен нөмірі

Шыққан жылы

Атылған оқтар мен
гильзалардың саны,
гильзадағы таңбалау белгілері

Ескертпе

1

Қарудың калибрі

Қару туралы мəліметтер:

2

3

4

5

6

7

8

9

Комиссия мүшелері: ___________ тегі, аты, əкесінің аты
(қолы)
(болған жағдайда)
___________ тегі, аты, əкесінің аты
(қолы)
(болған жағдайда)
___________ тегі, аты, əкесінің аты
(қолы)
(болған жағдайда)
___________ тегі, аты, əкесінің аты
(қолы)
(болған жағдайда)

Қарудың иесі:

20___жылғы «___»______________
* «Иесінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)» деген бағанда
азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруының иесі немесе сенімхат
негізіндегі оның өкілі көрсетіледі.
Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру
қағидаларына 4-қосымша
Нысан
«Бекітемін»
_______________________бастығы
(ІІО бөлінісінің атауы)
______________________________
(Т.А.Ə. (болған жағдайда),
атағын көрсету)
20_____жылғы «____» ________
Бақылау оқтары мен гильзаларын жою туралы акт

3

4

5

6

7

Ескертпе

2

Оқтар мен гильзалардың
саны, гильзадағы таңбалау
белгілері

1

Шыққан жылы

_________________________________________құрамындағы
(лауазымы, атағы, тегі, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда)
комиссия ______________________________________________
____________________________________________________
негізінде бақылау оқтары мен гильзаларын жоюды жүргізді.
Қарудың сериясы мен нөмірі

38. Жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруының
жоғалу (ұрлану) фактісі анықталған кезде қаруды іздестіруді
қамтамасыз ету, сондай-ақ оны қолданып жасаған қылмыстарды
ашу мақсатында сотқа дейінгі немесе қызметтік тергеуді жүзеге асыратын адам ІІМ КОГҚ массиві бойынша тексеру үшін электрондық
массив қалыптастырылған жағдайда жоғалған (ұрланған) қарудың
бақылау оқтары мен гильзаларының ААБЖ электрондық массивінен
экспортталған суреттерін электрондық түрде қоса бере отырып,
бес күндік мерзімде ұрланған (жоғалған) қарудан бұрын атылған
бақылау оқтары мен гильзаларды жіберуге қару-жарақ қызметіне
немесе уəкілетті органға сұрау салу жолдайды.
39. Жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруын
жоғалту (ұрлату) туралы ақпарат алынған кезде сотқа дейінгі немесе қызметтік тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамнан ресми сұрау салу алынған-алынбағанына қарамастан, қару-жарақ
қызметінің немесе уəкілетті бөліністің қызметкері бес күн мерзімде
жоғалған (ұрланған) қарудың бақылау оқтары мен гильзаларын ІІМ
КОГҚ-ға жолдайды.
Электрондық массив ААБЖ пайдаланыла отырып

3

Қарудың калибрі

5-тарау. Ішкі істер министрлігінің Криминалистикалық
оқ-гильза қоймасына Мемлекеттік оқ-гильза қоймасы
ведомстволық коллекцияларының бақылау оқтары мен
гильзаларын ұсыну тəртібі
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27. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық коллекциялары заттай түрде сақталады. Заттай ведомстволық коллекциялармен қатар, оларды Ішкі істер министрлігінің келісімі бойынша
автоматтандырылған ақпараттық баллистикалық жүйелерді (бұдан
əрі – ААБЖ) пайдалана отырып, бақылау оқтары мен гильзалары
суреттерінің электрондық массивін қалыптастыруға болады.
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың,
арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының Мемлекеттік
оқ-гильза қоймасының ведомстволық коллекциялары қаруды
орналастыру орны бойынша уəкілетті бөліністе немесе қаружарақ қызметтерінде мемлекеттік органның бірінші басшысында
сақталады.
28. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық коллекцияларының бақылау оқтары мен гильзаларын есепке алу қарудың
түрі, моделі, калибрі, сериясы, нөмірі, шыққан жылы, иесі, бақылау
үшін атуды жүргізу жəне бақылау оқтары мен гильзаларын есепке
қою күні, бақылау оқтары мен гильзаларының тұрған орны, оларды осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептен
шығару күні мен негіздері туралы ақпаратты жүйелендіру арқылы
қалыптастырылады.
29. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық коллекциясын сақтау үшін үй-жайларға жəне оның сақталуын қамтамасыз
етуге қойылатын талаптарды, сондай-ақ бақылау үшін атуды жүзеге
асыру кезіндегі қауіпсіздік шараларын Қарулы Күштердің, басқа да
əскерлер мен əскери құралымдардың, арнаулы мемлекеттік жəне
құқық қорғау органдарының бірінші басшылары айқындайды.
30. Бақылау оқтары мен гильзалары мөрленетін, құлыппен жабылатын темір шкафтарда (жəшіктерде) сақталады.
31. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық коллекциясының бақылау оқтары мен гильзаларын сақтау мерзімі осы
Қағидалардың 16-тармағының талаптары сақтала отырып, олар
атылған жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруы
кəдеге жаратылғаннан кейін кемінде бес жылды құрайды.
32. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының коллекциясындағы бақылау оқтары мен гильзаларын алып қою оларды сақтау мерзімі
аяқталғаннан кейін жүргізіледі.
33. Қару-жарақ қызметінің немесе уəкілетті бөліністің қызметкері
Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының коллекциясындағы бақылау
оқтары мен гильзаларын ауыстыру немесе одан алып қою туралы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қарудан
атуды жəне ведомстволық коллекцияға орналастырылған бақылау
оқтарын, гильзаларын тіркеу журналына белгі жасайды.
34. Бақылау оқтары мен гильзаларын жою балқыту арқылы жүзеге
асырылады. Бақылау оқтары мен гильзаларын жою үшін оларды
қарудың осы данасынан қайтадан атылған бақылау оқтарымен
жəне гильзаларымен ауыстыру немесе қаруды кəдеге жаратқаннан
кейін сақтау мерзімінің аяқталуына байланысты алып қою не қаруды
Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тəртіппен
сату немесе беру негіз болып табылады.
35. Қару-жарақ қызметтері немесе уəкілетті бөліністер жоюға
жататын бақылау оқтары мен гильзаларын тиісті кəсіпорынға тасымалдауды қамтамасыз етеді.
36. Бақылау оқтары мен гильзаларын жою туралы акт осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жауынгерлік қару үшін
бір данада, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруы үшін екі
данада жасалады.
Жауынгерлік қарудың бақылау оқтары мен гильзаларын жою
туралы актінің бір данасы қару-жарақ қызметінің немесе уəкілетті
бөліністің сақтауында қалады.
Азаматтық немесе қызметтік ойық атыс қаруының бақылау
оқтары мен гильзаларын жою туралы актінің бір данасы бақылау
оқтары мен гильзалары жойылған күннен бастап үш жұмыс күнінен
кешіктірілмей бақылау-қадағалау ісіне немесе қару иесінің жеке ісіне
енгізу үшін, екінші данасы – қару-жарақ қызметіне немесе уəкілетті
бөлініске жолданады.
37. Бақылау оқтары мен гильзаларын жою актісі қару-жарақ
қызметінде немесе уəкілетті бөліністе он жыл сақталады.
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4-тарау. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық
коллекцияларының бақылау оқтары мен гильзаларын есепке алу, сақтау, ауыстыру, алып қою жəне жою

Қарудан атуды жəне ведомстволық коллекцияға
орналастырылған бақылау оқтарын, гильзаларын тіркеу
журналы
______________________________________________________
(мемлекеттік орган бөлінісінің (əскери бөлімнің) атауы)

Мемлекеттік органның,
ұйымның атауы, қару иесінің
немесе сенімхат негізіндегі
өкілдің тегі, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда)

4. Жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруынан,
оның ішінде:
1) негізгі із қалдыратын бөлшектері (оқжатары, ұңғы оқпаны,
шүріппесі, шаппасы ауыстырылған немесе механикалық өңделген)
жөндеуден өткен жауынгерлік қарудан, сондай-ақ азаматтық жəне
қызметтік ойық атыс қаруынан;
2) өнім беруші кəсіпорындар шет елден əкелген жəне Қазақстан
Республикасының аумағында сатуға арналған қарудан, ол
сатылғанға дейін;
3) Қазақстан Республикасының азаматы шет елден сатып алған
қарудан, оны тіркеу жəне сақтау мен алып жүруге ресімдеу алдында;
4) кəсіпорындар жəне (немесе) ұйымдар беретін немесе сататын
қарудан, оны берер немесе сатар алдында;
5) Қазақстан Республикасының азаматтарына тиесілі ойық атыс
қаруынан, оны сақтауға жəне алып жүруге, жоюға рұқсат алу немесе ұзарту кезінде;
6) ішкі істер органдарында (бұдан əрі – ІІО) оны сақтауға
жəне алып жүруге рұқсатты ресімдеу алдында ойық ұңғылы
марапаттық атыс қаруынан атылған бақылаудағы оқтар мен
гильзалар Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық
коллекцияларының объектілері болып табылады.
5. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық коллекциясына:
1) калибрі 11,56 мм асатын ойық атыс қаруынан;
2) қарудың оқтары мен гильзаларынан сапалы эксперименттік
іздер алу мүмкін болмаған жағдайда қатты тотталған із қалдыратын
атыс қаруынан;
3) ауыспалы ұңғылары немесе тегіс ұңғылардағы ойық
ендірмелері бар қаруды қоспағанда, аңшылық тегіс ұңғылы қарудан
атылған оқтар мен гильзалар орналастырылмайды.
6. Жаңадан жасалатын, сондай-ақ зауыттық жағдайларда қайта
жасалатын, жөнделетін жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік
ойық атыс қаруынан бақылау үшін ату аумақ бойынша полиция департаментінің азаматтық жəне қызметтік қару айналымы
саласындағы бақылау жөніндегі бөлінісі қызметкерінің қатысуымен
шығарушы кəсіпорындарда жүргізіледі. Бақылау үшін ату туралы жазбалар жаңадан жасалатын, қайта жасалатын, жөнделетін
отандық қарудың зауыттық паспорттарына енгізіледі.
Бақылау гильзалары мен оқтары шығарушы кəсіпорындарда
осы Қағидалардың 25-тармағына сəйкес қаптамаға салынады
жəне бақылау оқтары мен гильзаларды Мемлекеттік оқ-гильза
қоймасының ведомстволық коллекциясына орналастыру үшін аумақ
бойынша полиция департаментіне жолданады.
7. Қарулы Күштерде, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарда,
арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарында жауынгерлік
қаруды бақылау үшін ату мақсатында қару-жарақ қызметі
қызметкерінің немесе ведомстволық коллекцияны қалыптастыру,
қаруды сақтау жəне есепке алу үшін жауапты бөлініс (бұдан əрі –
уəкілетті бөлініс) қызметкерінің қатысуымен комиссия құрылады.
8. Азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруынан бақылау
үшін атуды құрамы ІІО бөліністерінде қару-жарақ, азаматтық
жəне қызметтік қару айналымы саласындағы бақылау, жеделкриминалистикалық, қаржымен қамтамасыз ету қызметтерінің
қызметкерлерінен тұратын комиссия жүзеге асырады.
9. Ойық атыс қаруынан бақылау үшін ату жөніндегі комиссия
құрамын мемлекеттік органның уəкілетті басшысы немесе əскери
бөлім командирі бекітеді.
10. Оқ-дəрілер бөлу, қаруды жауынгерлік қару бақылау үшін атылатын жерге тасымалдау Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен
əскери құралымдардың, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау
органдарының күштері мен құралдары есебінен жүргізіледі.
Бақылау үшін атуға жататын азаматтық жəне қызметтік ойық атыс
қаруы мен оның патрондарын қару иесі жеке тұлға немесе сенімхат
негізінде заңды тұлғаның өкілі (бұдан əрі – сенімхат бойынша өкіл)
бақылау үшін ату жүргізілетін орынға өздері жеткізеді.
11. Бақылау үшін атуға жататын қаруды, сондай-ақ бақылау үшін
атылған оқтар мен гильзаларды қару-жарақ қызметінің немесе
уəкілетті бөліністің қызметкері осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша қарудан атуды жəне ведомстволық коллекцияға
орналастырылған бақылау оқтарын, гильзаларды тіркеу журналына тіркейді.
12. Қару иесі немесе сенімхат бойынша өкіл қаруды тіркелген
жердегі аумақтық ІІО-ға осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруынан бақылау
үшін ату жүргізу туралы өзі өтінішпен жүгінеді.
13. Азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруынан бақылау үшін
атуды ІІО қару иесінің немесе сенімхат бойынша өкілдің өтініші
тіркелгеннен кейін қару иесінің немесе сенімхат бойынша өкілдің
қатысуымен апта сайын сəрсенбі күндері жүргізеді. Бақылау үшін
атылған қару ату күні иесіне немесе сенімхат бойынша өкілге
қайтарылады.
14. Бақылау үшін ату нəтижелері жауынгерлік қару үшін екі данада, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруы үшін үш данада
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бақылау үшін
ату актісімен ресімделеді.
Жауынгерлік қарудан бақылау үшін ату актісінің бір данасы қаружарақ қызметінің немесе уəкілетті бөліністің сақтауында қалады,
екіншісі ату үшін қару ұсынған бөлініске немесе ұйымға беріледі.
Азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруынан бақылау үшін ату
актісінің бір данасы бақылау-қадағалау немесе қару иесінің жеке
ісіне енгізу үшін ІІО-ның қару айналымы саласындағы бақылау
жөніндегі бөлінісіне беріледі, екіншісі қару иесіне немесе сенімхат
бойынша оның өкіліне беріледі, үшіншісі атылған оқтармен жəне
гильзалармен бірге қару-жарақ қызметінде сақталады.
Бақылау үшін ату актілері 10 жыл сақталады, содан соң
белгiленген тəртiппен жойылады.
15. Бақылау оқтары мен гильзаларын қару-жарақ қызметінің немесе жауапты уəкілетті бөліністің қызметкері осы Қағидалардың
25-тармағына сəйкес қаптамаға салады.

Нысан

Мемлекеттік органның,
ұйымның атауы, қару иесінің
немесе сенімхат негізіндегі
өкілдің тегі, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда)

2-тарау. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық
коллекцияларының объектілері

Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру
қағидаларына 1-қосымша

Мемлекеттік органның, ұйымның
атауы, қару иесінің немесе сенімхат
негізіндегі өкілдің тегі, аты, əкесінің
аты (болған жағдайда)

1. Осы Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру қағидалары
(бұдан əрі – Қағидалар) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен
əскери құралымдардың, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау
органдарының ұзақ сақтаудағыны қоспағанда, қару-жараққа
қабылданған ойық жауынгерлік қол атыс қаруынан (бұдан əрі –
жауынгерлік қару) бақылау үшін атылған оқтар мен гильзалардың
Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық коллекцияларын,
сондай-ақ ішкі істер органдарының жауынгерлік, азаматтық жəне
қызметтік ойық атыс қаруынан бақылау үшін атылған оқтар мен
гильзалардың Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық
коллекцияларын қалыптастыру жөніндегі қызметін ұйымдастыру
жəне жүзеге асыру тəртібін айқындайды.
2. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасы ұзақ сақтаудағыны қоспағанда,
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың,
арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының қаружарақ қызметтерінің сақтауындағы қару-жараққа қабылданған
жауынгерлік қарудан бақылау үшін атылған оқтар мен гильзалардың
ведомстволық коллекциялары, сондай-ақ ішкі істер органдарының
қару-жарақ қызметтерінің сақтауындағы азаматтық жəне қызметтік
ойық атыс қаруынан бақылау үшін атылған оқтар мен гильзалардың
ведомстволық коллекциялары болып табылады.
3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру – Қарулы
Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының құзыреті бойынша
жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруын бақылау
үшін ату, бақылау оқтары мен гильзаларын есепке алу, сақтау, ауыстыру, алып қою жəне жою, сондай-ақ қару жоғалған (ұрланған)
жағдайда оларды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің
Криминалистикалық оқ-гильза қоймасына ұсыну бойынша іс-əрекеті;
2) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Криминалистикалық оқ-гильза қоймасы (бұдан əрі – ІІМ КОГҚ) – оқиға орындарынан алынған, жоғалған (ұрланған) қарудан бақылау үшін атылған
немесе алып қойылған, табылған, ерікті түрде тапсырылған ойық
атыс қаруынан эксперименттік атылған оқтардың, гильзалар мен
патрондардың, сондай-ақ қолдан жасалған ойық атыс қаруынан,
оның ішінде ойық атыс қаруы, ойық атыс қаруы үшін патрондарға
қолдан жасалған жəне (немесе) қайта жасалған тегіс ұңғылы қарудан
эксперименттік атылған оқтар мен гильзалардың, газды, жарақат
салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар газды қарудан, сондай-ақ
осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген қаруды қоспағанда,
ұңғысыз атыс қаруынан атылған гильзалардың коллекциялары;
3) бақылау үшін ату – Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен
əскери құралымдардың, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау
органдарының уəкілетті адамдарының Мемлекеттік оқ-гильза
қоймасының ведомстволық коллекцияларын қалыптастыру үшін
құзыреті бойынша жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық
атыс қаруынан атуы;
4) қару иесі – қаруды иеленуге, алып жүруге жəне сақтауға
арналған рұқсат негізінде қаруды иеленетін жеке немесе заңды
тұлға;
5) эксперименттік ату – алып қойылған, табылған, ерікті түрде
тапсырылған ойық атыс қаруынан, оның ішінде қолдан жасалған
ойық атыс қаруынан, тегіс ұңғылы қарудан, ойық атыс қаруынан,
газды, жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар газды
қарудан, сондай-ақ ұңғысыз атыс қаруы үшін патрондарға келтіріліп
қолдан жасалған жəне (немесе) қайта жасалған тегіс ұңғылы қарудан
ішкі істер органдарының жедел-криминалистикалық бөлінісінің
қызметкерлері жүргізетін ату.

Қаруды ату күні

1-тарау. Жалпы ережелер

16. Жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруы
осы Қағидалардың 4-тармағының 1), 4), 5), 6) тармақшаларында
көзделген жағдайларды қоспағанда, бес жылда бір рет атылады.
17. Жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс қаруынан
бақылау үшін ату тирлерде, оқу орталықтарының атыс орындарында
немесе қаруды қауіпсіз ұстау шараларын сақтай отырып, арнайы оқ
тұтқыштармен жабдықталған үй-жайларда жүргiзiледi.
18. Қарудан бақылау үшін ату қабықшалы экспансивті емес немесе қабықшасыз оқтармен жарақталған стандартты ұнтақ заряды
бар қарудың əрбір данасына арналған штаттық патрондарды пайдалана отырып жүргізіледі.
19) Қарудан бақылау үшін атуды жүргізу кезінде:
1) гильзасында металлды тот басқан, майысқан, сырылған, лакбояу қабаты зақымдалған, оның ішінде қарудың із қалыптастырушы
бөлшектерімен байланыстан зақымданған жəне (немесе) гильзаның
аузына оқ дұрыс бекітілмеген жəне (не) капсюль гильза түбінен
көтеріліп тұратын патрон;
2) ұнтақ зарядының салмағы төмендетілген штаттық патрон;
3) қадағалаушы, бронь бұзғыш-өртегіш патрон пайдаланылмайды.
20. Бақылау үшін атудың алдында жауынгерлік қаруды қару-жарақ
қызметінің немесе уəкілетті бөліністің қызметкері, ал азаматтық
жəне қызметтік ойық атыс қаруын қарудың иесі немесе сенімхат
бойынша өкіл өзі тазалайды. Зауыттық жəне консервациялаушы
майынан тазартылады, ұңғысы, барабан каморасы мен бекітпенің
патрон тiреуiшi сүртіледi.
21. Бақылау үшін ату кезінде ойық атыс қаруының əрбір данасынан:
1) тегiс ұңғылы ұңғыларда алмалы-салмалы ұңғылар немесе ойық
қондырмалары бар қаруды қоспағанда, кемінде үш бақылау оғы
мен гильзасын ату қажет. Оларды бақылау үшін ату кезінде əрбір
ұңғыдан үш бақылау оғы мен гильзасын ату қажет;
2) дыбыссыз ату қондырғысы бар қаруды қоспағанда –
қондырғымен де, қондырғысыз да кемінде үш бақылау оғы мен
гильзасын ату қажет;
3) револьверлерді қоспағанда. Револьверлерді бақылау үшін
ату кезінде барабанның əрбiр каморасынан екi бақылау оғы мен
гильзасын алу қажет. Револьверлерді бақылау үшін ату алдымен
қабықшақты, содан кейiн қорғасын оқтармен жарақталған патрондармен жүргізіледі.
22. Автоматтық қарудан ату бір-бірден ату режимінде жүргізіледі.
23. Бақылау үшін ату нəтижесінде алынған оқтар ұңғы арнасында
бөгеттерден болған іздермен қатар ақаулар мен іздердің болмауы
тұрғысынан тексеріледі.
24. Қарудан бақылау үшін атуды жүргізу кезінде бақылау үшін
атуды жүзеге асыратын адам бақылау оқтары мен гильзаларын
басқа қару даналарынан атылған оқтар мен гильзаларға ауыстыру
мүмкіндігін жоққа шығарады.
25. Қарудың əрбір данасының атылған бақылау оқтары мен
гильзалары немесе қосымша (ауыспалы) ұңғыларды немесе шусыз
ату құрылғысы бар тегіс ұңғылардағы ойық ендірмелерді қолдана
отырып, жеке берік полиэтилен пакеттерге салынады, бұл ретте əрбір оқ пен гильза жұмсақ құрғақ қағазға (мақтаға) оралады.
Пакеттiң iшiне органның атауы, қарудың түрi, моделі, калибрі,
сериясы, нөмiрi мен шыққан жылы, қару иесiнiң тегi, аты, əкесiнiң
аты (болған жағдайда), қару иесінің атауы, мемлекеттік органның
бөлінісі, ату күнi көрсетiлген қағаз қиындысы салынады, қару-жарақ
қызметінің немесе уəкілетті бөліністің мөрімен, оның ведомстволық
коллекцияны қалыптастыру, есепке алу жəне сақтау үшін жауапты қызметкерінің қолымен куəландырылады. Содан кейін пакет
оның ішіндегісін пакеттің бүтіндігін бұзбай алуды болдырмайтын
тəсілмен жабылады.
26. Мемлекеттік оқ-гильза қоймасының ведомстволық коллекциясына оқтар мен гильзаларды орналастыру үшін бұрын
жоғалған (ұрланған) жауынгерлік, азаматтық, қызметтік ойық атыс
қаруынан бақылау үшін ату осы қарудан ол жоғалғанға (ұрланғанға)
дейін атылған бақылау оқтары мен гильзаларын, сондай-ақ ол
табылғаннан кейін осы қарудан атылған эксперименттік оқтар
мен гильзаларды КОГҚ массиві бойынша тексеруден өткізгеннен
кейін жəне оны жоғалту (ұрлау) фактісі бойынша процестік шешім
қабылданғаннан кейін жүргізіледі.

қалыптастырылған жағдайда ұрланған (жоғалған) қарудың ААБЖның электрондық массивінен экспортталған бақылау оқтары мен
гильзаларының суреттері электрондық түрде қоса беріледі.
40. ІІМ КОГҚ массиві бойынша тексеру нəтижелері «Ішкі істер
органдарында жедел-криминалистикалық қызметті жүзеге асыру қағидаларына бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі
істер министрінің 2014 жылғы 21 шілдедегі №75 қбп бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№9662 болып тіркелген) бекітілген Ішкі істер органдарында жеделкриминалистикалық қызметті жүзеге асыру қағидаларына сəйкес
сұрау салу бастамашысына хабарланады.
41. Қылмыстық құқық бұзушылық жасалған кезде қару қолдану
фактісі ІІМ КОГҚ массиві бойынша анықталған жағдайда ІІМ Жеделкриминалистикалық департаменті (бұдан əрі - ЖКД) сотқа дейінгі
тергеп-тексеруді жүзеге асыратын органға бұл туралы дереу хабарлайды.
42. ІІМ КОГҚ-ға сапасыз атылған бақылау немесе эксперимент
оқтары мен гильзалары ұсынылған жағдайда ІІМ ЖКД қаруды
эксперименттік ату үшін сұратады.

Бақылау оқтары мен гильзаларын жою күні

Мемлекеттік оқ-гильза қоймасын қалыптастыру
қағидалары

3-тарау. Жауынгерлік, азаматтық жəне қызметтік ойық атыс
қаруынан бақылау үшін атуды жүргізу тəртібі

Р/с №

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 24 маусымдағы №429 қаулысымен бекітілген

Р/с №

(Соңы. Басы 13-бетте)

27 МАУСЫМ 2019 ЖЫЛ

Р/с №

14

8

9

Комиссия мүшелері: __________ тегі, аты, əкесінің аты
(қолы)
(болған жағдайда)
20___жылғы «___»______________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 20 маусым

№243

Нұр-Сұлтан қаласы

«Ауыл шаруашылығы техникасын жасауда
пайдаланылатын қосалқы бөлшектер тізбесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2018 жылғы 22 ақпандағы №84
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ауыл шаруашылығы техникасын жасауда пайдаланылатын
қосалқы бөлшектер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 22 ақпандағы №84 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16611
болып тіркелген, 2018 жылғы 5 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
««Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің
(Салық кодексі) 427-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына жəне 428бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:».
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 10
(он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама
жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 (он)
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 21 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18879 болып енгізілді.
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2018 ЖЫЛЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ
АТҚАРЫЛУЫНЫҢ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ
Жағымды макроэкономикалық жағдай 2018 жылы бюджеттің
негізгі параметрлерінің атқарылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік
берді. Сонымен қатар, болашақта ел экономикасының қарқынды
дамуының тəуекелдері байқалады.
Экономиканың шикізатқа тəуелділігі сақталып отыр, ол ЖІӨ
құрылымында мұнай-газ секторының 21,3%-ға дейін өсуінен
көрінеді. Бұл өз кезегінде минералдық өнімдер үлесінің басым
болуынан экспорт құрылымының нашарлауына əсер етті, ол 2018
жылы 74%-дан асып кетті.
Отандық тауар өндірушілер өнімдерінің белгілі бір бөлігі Кеден
одағының жекелеген елдерімен шеңберіндегі бəсекелестікке төтеп
бере алмайды, нəтижесінде ЭЫДҰ-ға қатысушы елдерімен теріс
сауда сальдосы өсіп отыр.
Қазақстанның банк секторының жай-күйі əлі де төмен дəрежеде.
Жекелеген екінші деңгейдегі банктер кірістерінің төмендеуі 2018
жылы корпоративтік табыс салығы бойынша түсімдердің
қысқаруына əкеп соқты. Оның үстіне, қаржы секторының тарылуы
аясында банк секторы активтерінің ЖІӨ-ге қатысты төмендеуі
экономиканы қаржы ресурстарымен, əсіресе ұзын ақшамен
жеткілікті деңгейде қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді.
Нəтижесінде, экономикада ЕДБ-ға кредит беру көлемдерінің
ұлғайғанына қарамастан, ЖІӨ-ге шаққанда пайыздарда кредиттердің төмендеу тренді жалғасуда. Шағын кəсіпкерлік субъектілеріне кредит беру үлесі қысқарған.
Осылайша, ҚР Президентінің 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты халыққа Жолдауында Ұлттық банк пен Үкіметтің алдына
қойылған «қаржы секторын жəне нақты секторларды сауықтыру,
инфляцияға қарсы кешенді саясат жүргізу мəселелерін жүйелі түрде
шешуді бастауы керек» мақсаты тиімді шешілмей отыр.
Мемлекеттік борыш пен квазимемлекеттік сектор борышы қауіпсіз шектерде қалып отыр. Алайда, өз кезегінде оған
қызмет көрсетуге арналған шығыстар ұлғая отырып, олардың жыл
сайынғы өсуі байқалады.
Экономикалық қызмет түрлері бойынша сыртқы қарыз алу
құрылымын талдау қарыздар, негізінен, шикізат саласына тартылатынын көрсетті. Бұл қарыз алу саясатының экономиканы
əртараптандыру бойынша міндеттерге сəйкес келмейтінін растайды.
Тұрақты макроэкономикалық ахуал Ұлттық қорға түсетін
түсімдердің 1,5 еседен көп (2017 жылға қарай 1 600,2 млрд. теңгеге)
ұлғаюына ықпал етті. Ұлттық қордан бөлінетін кепілдендірілген жəне
нысаналы трансферттердің қысқаруы (1 814,3 млрд. теңгеге) 2017
жылдың қорытындысы бойынша алынған шығындардың аясында
оның таза жинақтауларының 2,5 трлн. теңгеге дейін өсуіне əкеп
соқты (2017жылдың қорытындысы бойынша көрсеткіш теріс (-) 941,1 млрд. теңге).
Осыған орай, мыналар ұсынылды:
1. Ел экономикасының мұнай-газ секторына тəуелділігін
төмендету жəне оны одан əрі əртараптандыру мақсатында өңдеу
секторына инвестицияларды тарту бойынша белсенді саясат
жүргізу.
Бұл үшін мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын кеңейтуді
қоса алғанда, қаржыландырудың балама көздерін пайдалана отырып, экономика өсімінің жаңа көздерін іздеу талап етіледі.
2. Инфляцияны тежеу бойынша шаралар кезінде экономиканың
қарқынды өсуі үшін қаржылық ресурстардың қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында алдағы уақытта ақша-кредит саясатын
жеңілдету мүмкіндігін қарастыру (мөлшерлемелерді төмендету,
салықтық үзілістер беру).
3. Елдің орта мерзімді кезеңге арналған Əлеуметтік-экономикалық
даму болжамын əзірлеу кезінде Қазақстанның экономикасын
жəне мемлекет қаржысын дамыту үшін баламалы экономикалық
сценарий лердің (оптимистік жəне пессимистік) салдарына
талдау жасау. Бұл ықтимал теріс салдарды барынша азайтуға
мүмкіндік береді.
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ НЕГІЗГІ
ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ АТҚАРЫЛУЫ
Есеп комитетінің бағалауынша, Үкімет республикалық бюджеттің
жоспарлы параметрлерін орындаған.
Алайда, шоғырландырылған бюджеттің салықтық түсімдері
құрылымын талдау бюджеттің экономиканың шикізат секторына
тəуелділігінің күшейгенін көрсетті.
Елдің экономикасы мен сыртқы сауда айналымының өсуіне қарамастан, корпоративтік табыс салығы түсімдерінің, салықтық түсімдер
құрылымында халықаралық саудаға жəне сыртқы операцияларға
салынатын салықтар үлесінің қысқаруы байқалады.
Шығындар
(9 334,7 млрд. теңге)
Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы
221,2 млрд. теңге – 100%
Денсаулық сақтау
1 071,2 млрд. теңге - 100%
Əлеуметтік көмек жəне
əлеуметтік қамтамасыз ету
2 578,8 млрд. теңге – 100%
Мəдениет, спорт, туризм жəне
ақпараттық кеңістік
150,8 млрд. теңге – 100%
Білім беру
473,8 млрд. теңге – 99,9%
Отын-энергетикалық кешен
жəне жер қойнауын пайдалану
78,2 млрд. теңге – 100%
Ауыл шаруашылығы…
268,9 млрд. теңге – 99,9%
Көлік жəне коммуникациялар
553 млрд. теңге – 100%
Өнеркəсіп, архитектуралық...
қызмет
8,7 млрд. теңге -100%
Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер
442,4 млрд. теңге – 99,9%
Қорғаныс
516,6 млрд. теңге – 100%
Қоғамдық тəртіп...
647,9 млрд. теңге – 100%
Өзгелер
155,5 млрд. теңге – 90,1%
Борышқа қызмет көрсету
585,9 млрд. теңге – 100%
Трансферттер
1 581,8 млрд. теңге – 100%
Тапшылық – 729,2 млрд. теңге

Кірістер
(8 789 млрд. теңге)
Халықаралық сауда мен сыртқы
операцияларға салықтар
1 422,7 млрд. теңге – 117,52%
Табыс салығы
1 687,6 млрд. теңге – 96,4%
Қосылған құн салығы
2 034,3 млрд. теңге – 94,7%
Акциздер
95,3 млрд. теңге – 96,1%
Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланудан түскен
түсімдер
387,5 млрд. теңге – 115,7%
Трансферттер түсімдері
2 940,4 млрд. теңге – 100,2%
Таза кіріс бөлігіндегі түсімдер
2,8 млрд. теңге – 32,5%
Дивидендтер түсімдері
15,6 млрд. теңге – 113,2%
Негізгі капиталды сатудан
түскен түсімдер
2,4 млрд. теңге –42%
Қатысу үлесіне кірістер
9,2 млрд. теңге – 476,4%
Басқалары
191,2 млрд. теңге

Пысықталмаулар мен нашар əкімшілендірудің салдарынан
салық органдарының қызметі экономикаға қосымша резервтер тартуға мүмкіндік бермейді жəне Мемлекет басшысының
«Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты халыққа Жолдауында
(2018
жылғы қазан) берген тапсырмасының 3 жыл ішінде экономикадағы
көлеңкелі айналымды кем дегенде 40%-ға қысқарту үшін нақты шаралар қабылдау бөлігінде сапалы орындалуына тəуекел тудырады.
Сонымен қатар, Есеп комитетінің бюджет заңнамасына
«салықтық əлеует» жəне «салықтық алшақтық» ұғымдарын
енгізу, оларды айқындаудың тиісті əдіснамасын əзірлеу қажеттігі
туралы ұсынымы ұлттық экономика жəне қаржы министрліктері
тарапынан қолдау таппады. Ал осы көрсеткіштер салықтардың
жиналуы мен бюджетке толық түспеуінің, соның ішінде көлеңкелі

ағындардың деңгейін көрсететін көрсеткіш болып табылады жəне
халықаралық практикада сəтті пайдаланылуда.
Бюджет бересісінің өсуі байқалады, оны өтеу ақшалай қаражатпен емес, бұрынғыша, негізінен, борышкерлердің банкроттығы есебінен жүзеге асырылады, бұл мемлекеттік кірістер
органдарының мəжбүрлеп өндірудің нақты шараларын қабылдау
бойынша жұмысының жеткілікті деңгейде тиімді емес екенін алдын
ала айқындайды.
2018 жылы өтеуге жататын (284 млрд. теңге) салықтар мен ҚҚС
сомаларын артық төлеудің едəуір сомасы (мемлекеттік бюджетке
2 трлн. теңгеден көп) түсімдер жоспарын аванстық төлемдер
есебінен орындау жəне есепті кезеңнің соңында ҚҚС-ны өтеуді
тоқтату практикасына қайтып келуді растайды, бұл келесі
жылдың бюджетіне қосымша салмақ салады.
Аумақтық салық органдарының автоматтандырылған камералдық
бақылауды өңдеу нəтижелерін талдау жүйелі кемшіліктердің
бар екенін растауға мүмкіндік береді, бұл оның нəтижелерінің
объективтілігі мен анықтығына əсер етеді.
Кедендік бақылау кезінде тəуекелдерді басқару жүйесінде проблемалар орын алған, бұл кедендік əкімшілендірудің тиімділігіне
теріс əсер етеді.
Мысалы, ШҚО Мемлекеттік кірістер департаментінде
кезең ішінде уəкілетті экономикалық операторлардың сыртқы
экономикалық қызметінде ең төмен баж мөлшерлемесі салынатын қытай тауарлары импортының (3,2 мың тонна) едəуір
өскені байқалады.
2018 жылғы бюджеттің жоғары пайызда атқарылуы 2017 жылмен
салыстырғанда түзетулер санының едəуір аздығынан қамтамасыз
етілген. Алайда, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері IV тоқсанда
шарттық міндеттемелер қабылдау практикасын əлі де жалғастыруда
(21%, оның бестен бір бөлігі 2018 жылғы желтоқсанға тиесілі).
Бұл, Есеп комитетінің бағалауынша, мемлекеттік органдардың
қаражатты есепті жылдың соңына дейін формальды игеруге талпынуын растайды жəне сапалы нəтижелерге қол жеткізуге кедергі
келтіреді.
2018 жылы əлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге
бөлінген, тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының сомасы
өткен жылмен салыстырғанда төмендегеніне қарамастан, əлі де
айтарлықтай - 137,8 млрд. теңге. Нəтижесінде экономиканың
өсуіне бюджет қаражатының қосымша мультипликативтік əсер
ету мүмкіндігі жіберіп алынған.
Кіріс бөліктің озыңқы өсу қарқынының болмауы аясында
əлеуметтік міндеттердің өсуі мен ағымдағы шығыстардың едəуір
көлемдері алдағы уақытта мемлекеттің əлеуметтік міндеттемелерді
орындауына жəне даму бюджетінің ұлғаюына теріс əсер етуі мүмкін.
Мысалы, 2018 жылы əлеуметтік блокка шығыстар 13,9%-ға
( 4 275 млрд. теңгені құрап) өскен, ал осы уақытта бюджетке түсетін түсімдер 11,9%-ға (10 146,6 млрд. теңгені құрап)
төмендеген.
Соңғы үш жылда дебиторлық берешектің 63,5%-ға өсу үрдісі
байқалады, бұл да экономикаға салынған бюджет қаражатын бұру
болып табылады.
Осыған орай, мыналар ұсынылды:
1. Елдің экономикалық саясаты мен мемлекет қабылдаған
міндеттемелердің сабақтастығын қамтамасыз ету мақсатында
Мемлекеттік жоспарлау жүйесіне мемлекеттік қаржының ұзақ
мерзімді тұрақтылығы құжатын енгізу, бұл басталған инвестициялық
жобаларды іске асыруға арналған ресурстық базаға кепілдік беретін
болады.
2. Бір мезгілде тиісті қаржы кезеңіне арналған республикалық
бюджет туралы заңға Үкіметтің бюджеттік шешімдерді іске асыру
тетіктері мен мемлекеттік қолдау шаралары бойынша шешімдеріне
сілтемелік нормаларды барынша азайтып, тікелей іс-қимыл жасау
мəртебесін кезең-кезеңімен беру бойынша шаралар қабылдау.
3. Бюджетке түсетін жүктемені азайту үшін экономиканың нақты
секторын тікелей қаржыландарудан бас тартып, дамудың нарықтық
құралдарын ынталандыруға қарай бет бұру.
4. Салықтардың жиналу жəне бюджетке түсімдердің толық
түспеу деңгейін талдау сапасын арттыру үшін макро- жəне микро- деңгейлерде «салықтық əлеует» жəне «салықтық алшақтық»
көрсеткіштерін практикалық қолдану мəселелерін пысықтау.
5. Салықтық жəне кедендік əкімшілендірудің тиімділігін арттыру
мақсатында кедендік бақылау кезіндегі тəуекелдерді басқару
жүйесінің өлшемшарттарын қайта қарау жəне салықтық есептілікті
камералдық бақылау жүйесін жетілдіру бойынша жұмыс жүргізу.
6. Салықтық жəне салықтық емес түсімдерді ұлғайту, экономиканы əртараптандыруды қамтамасыз ететін басым бағыттар бойынша шығыстарды оңтайландыру жəне қайта бөлу арқылы бюджет
тапшылығын қысқарту жөнінде кешенді шаралар қабылдау.
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ІСКЕ
АСЫРЫЛУ ТИІМДІЛІГІ
Мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуына Есеп
комитеті жүргізген жедел-талдау жалпыұлттық мақсаттарға қол
жеткізбеудің жоғары тəуекелдерін анықтады.
Мемлекеттік бағдарламаларды үйлестірушілердің тарапынан
индикаторлар мен көрсеткіштердің басым бөлігін, əсіресе олардың
өңірлерде қол жеткізілуін статистикалық бақылаудың болмауы атап
өтілді. Жекелеген жағдайларда оларды есептеудің əдістемесі де
айқындалмаған.
Индикаторлар мен көрсеткіштердің мəндері туралы анық ақпараттың болмауы мемлекеттік бағдарламаны іске асыру процесінде
тиімділігі аз жəне уақтылы емес экономикалық шешімдер қабылдау
тəуекелдерін туындатады.
Мемлекеттік бағдарламалардың, стратегиялық жоспарлардың
жəне аумақтарды дамыту бағдарламаларының күтілетін нəтижелері
бұрынғыша тиісті деңгейде өзара үйлестірілмеген. Сонымен
қатар, бағдарламалық құжаттарға салынған іс-шаралар жекелеген жағдайларда экономиканың нақты саласы мен аясын
ынталандыруға бағытталмаған, ұйымдастырушылық сипатқа ие немесе дамуға жанама əсер беретін іс-шараларды қаржыландыруды
көздейді.
Бұл ретте, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы жағдайда
нақты инвестициялық жобаларды іске асыруға қажетті нақты пайым болмаған. Осыған орай, көзделген жалпыұлттық мақсаттарға
ілгерілеу серпінін бақылау мақсатында оларды іске асырудан алынатын əлеуметтік жəне экономикалық əсердің жиынтығын болжамды
есептеу мүмкін болмай отыр.
Осылайша, Мемлекет басшысының мемлекет бюджеті ұзақ
мерзімді перспектива тұрғысынан қарағанда өнімді жалпыұлттық
жобаларға бағытталуы тиіс деген тапсырмасы орындалмай отыр
(ҚР Президенті – Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан-2050»
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Жолдауы, 2012 жылғы 14 желтоқсан).
Бағдарламаларды бағалаудың қолданыстағы жүйесі басым деңгейде мемлекеттік органдардың атқарушылық тəртібі мен бизнеспроцестерін бағалауды көрсетеді жəне алынған нəтижелерді
талдауға мүмкіндік бермейді.
Осыған орай, мыналар ұсынылды:
1. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының
нысаналы индикаторларын бағдарламалық құжаттарға каскадтауды
қамтамасыз ету бөлігінде, оларды түзетуді ағымдағы жылы аяқтау.
2. Экономиканың өсуі бойынша жалпыұлттық міндеттерге қол
жеткізуде байқалып отырған кейін қалу жағдайында нақты салаларды мемлекеттік қолдаудың қажетті құралдарын əзірлей отырып,
экономика өсуінің қосымша нүктелерін іздеу бойынша жұмыстар
жүргізу.
ҚР 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында ЖІӨнің нақты өсуін жылына орташа есеппен 4,5 – 5%-ға қамтамасыз ету регламенттелген. 2019 – 2023 жылдарға арналған
əлеуметтік-экономикалық даму болжамында Үкімет осы
мақсатты төмендеткен жəне оптимистік шектерден аз - 4,1%-ға
дейін айқындалған. Болжамға салынғаннан қалып қоюды ескерсек,
ЖІӨ-нің жоспарланған мəніне көрсетілген кезеңде қол жеткізу
2024 - 2025 жылдары экономиканың озыңқы өсімін 6%-дан төмен
емес деңгейде қамтамасыз ету кезінде мүмкін.
Жоспарлы кезеңге арналған Болжамды қалыптастыру кезінде
экономиканы əртараптандыру саясатын, өсу драйверлерін жəне
олардың экономикаға мультипликативтік əсерін айқындай отырып,
экономика салаларын дамыту параметрлерін пысықтау.
3. Мемлекеттік бағдарламалардың сапасын арттыру жəне стратегиялық міндеттерді шешуге мақсаттылығын барынша қамтамасыз
ету үшін, бекіткенге дейін олардың жобаларына алдын ала
бағалауды енгізу (Есеп комитеті жүргізетін).
4. Өлшеудің объективтілігі мен уақтылылығын, соның ішінде
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген барлық
көрсеткіштер бойынша аралық мəндерді қамтамасыз ету үшін
бюджетті қалыптастыру жəне атқару процесімен мемлекеттік жəне
ведомстволық статистиканы үйлестіруді жүргізу.
5. Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға қосылған барлық
индикаторлардың есептеу əдістемесін енгізу жəне салынған
қаражаттың тиімділігін бағалау мəніне өзекті ету.
6. Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, деректер
жинауды автоматтандыру жəне түйінді ұлттық көрсеткіштердің орындалу серпінін қадағалай отырып, қол жеткізілетін көрсеткіштерге
онлайн мониторинг жүргізудің бірыңғай порталын іске қосу.
Мемлекеттік басқару органдарының қызметінде транспаренттілікті
қамтамасыз ету үшін портал қалың жұртшылық үшін қолжетімді
болуы тиіс.

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРҒА БӨЛІНГЕН БЮДЖЕТ
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛУ ТИІМДІЛІГІ
Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары ұлттық
міндеттердің идеологияларына толықтай сəйкес келмейтін жəне
ағымдағы сипатқа ие (НҚА əзірлеу, мəселелерді қарау, əлемдік
тəжірибені зерделеу жəне т.б.) нəтижелер көрсеткіштерінің едəуір
санын қамтиды.
Ал олардың қалыптастырылуына бақылаудың нашарлығы
мемлекеттік органдарда жоспарлаған іс-шаралардың бюджеттің
атқарылуының бағдарламалық-нысаналы моделіне бағдарлануына
ықпал етпейді. Стратегиялық жоспарлардың орындалуын
мониторингілеудің түйінді факторы қаржыландыру көлемдерін формальды игеру мен жоспарлардың іске асырылуын сандық бағалау
болып қалуда.
Бұл жерде де бюджет шығыстарының əрбір теңгесін нəтижелер
көрсеткіштерінің мəндеріне байланыстыру бөлігінде Бюджет
кодексінің талаптары сақталмаған. Мемлекеттік органдар тиісті
əдістемелер əзірлеуге мүдделі емес. Осының салдарынан, іс
жүзінде қол жеткізілген нəтижелерді ескере отырып, қаражаттың
пайдаланылу тиімділігін талдау əрдайым мүмкін болмай отыр.
Оның үстіне, атқарушы органдарда нақты жоспарлы кезеңге
ақша ресурстарының нақты қажеттілігі туралы пайымдарының
болмауы қаражатты салалық министрліктерге басқа іс-шараларға
қажеттіліктен тыс бөлумен қатар, кейбір іс-шараларды толық
қаржыландырмауға əкеп соғуда. Бұл ретте, бюджетті жоспарлау процесінде шығыстар лимиттерін айқындау тетігі іс жүзінде
«қауіпсіздік жастығына» айналған, ол əкімшіге жыл сайын тиісті
кезеңде осы қаражатқа сұранысты тиісінше бағаламай, инфляция
бойынша түзетіле отырып, кепілдік береді.
Мемлекеттік басқару органдарын өз жұмыстарының сапасын
жетілдіруге ынталандырмай, нəтижелер көрсеткіштерін орындалуы
ыңғайлы аумақта жоспарлау практикасы жалғасып отыр.
Бақылаудың жетіспеушілігі жағдайында бюджет қаражатын сапасыз жоспарлау бюджетті атқару кезінде бұзушылықтар жасауға
мүмкіндік береді.
Алайда, тиімсіз бюджеттік шешімдер қабылдағаны жəне жалпыұлттық міндеттерді іске асыру сапасының төмендігі үшін меморгандар басшыларының дербес жауаптылығы осы уақытқа дейін толық
пысықталмаған. Жауаптылықтың шамаластығы қамтамасыз етілмеген, ал мерзімі өткен шектеулер мемлекеттік ресурстарды ұтымды
пайдаланбағаны үшін жауаптылыққа тартуды жоққа шығарады.
Инвестициялық жобаларды əзірлеуге жəне іске асыруға жүйелі
жəне кешенді тəсілдің, бюджеттік шешімдерде сабақтастықтың
жəне инвестициялық жобалар дерекқорының болмауы кейіннен
олар едəуір қымбаттап, алдыңғы жылдары басталған жобаларды жеткілікті қаржыландыруды қамтамасыз етпеуге əкеп соғады.
Əзірленген жəне сараптамадан өткен ЖСҚ-ның 32%-ы ғана іске
асырылуда, қалғандары үш жылғы кезеңде сұранысқа ие болмай
қалады (ЖСҚ-ның өзектілігі құрылыс басталғанға дейін), кейіннен
олар ескіреді жəне/немесе қосымша қаражат бөле отырып, жаңа
сараптама жүргізуді қажет етеді.
Осы бағытта бюджет қаражатын үнемдеу үшін, соның ішінде
жобалау жəне сараптама ұйымдарына қойылатын талаптарды жоғарылату, мемлекет қаржыландыратын жобаларға
мемлекеттік сараптаманы қайтару, жобалау жұмыстарына арналған
нормативтерді өзекті ету, сондай-ақ қолданылатын құрылыс материалдарына сапалы сипаттамаларды регламенттеу есебінен
айтарлықтай резервтер байқалады.
Бюджеттің атқарылу тиімділігін арттыру үшін, мыналар
ұсынылды:
1. Ұлттық экономика министрлігінің тікелей үйлестіруімен жоспарлы нəтижелерге қол жеткізуге салынған қаражаттың тиімділігін
бағалау əдістемелерін əзірлеуді аяқтау.
2. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің қызметін бағалауға
қойылатын тəсілдерді жалпыұлттық міндеттерге қол жеткізуге
мемлекеттік органның үлесін бағалауға бағдарлай отырып, оларды өзгерту. Игерілуін бақылаудан нəтижелерді бақылауға қарай
ауысқан жөн.
3. Заңнамада жоспарлау сатысында да, атқару сатысында да
тиімсіз бюджеттік шешімдер қабылдауға қатысқан, соның ішінде
сомалары мен салдарының ауырлығына байланысты градация белгілей отырып, қаржылық бұзушылықтар үшін лауазымды
адамдардың тікелей жауаптылығының пəрменді құралдарын көздеу.
4. Мемлекеттік органдардың қызметінде шешімдердің сабақтастығын, бюджеттік қаражаттың барынша тиімділігі мен атаулылығын
қамтамасыз ету мақсатында олардың тарихи деректерін жинақтап
(қаржылық, өндірістік жəне техникалық параметрлер, объектінің
өмірлік циклі жəне т.б.), жобалық қуатқа шыққаннан кейін саланың
жəне жалпы елдің экономикасының дамуына əсерін мониторингілей
отырып, барлық іске асырылатын инвестициялық жобалар бойынша
дерекқор енгізу қажет.
5. Жобалық шешімдердің сапасын арттыруды қамтамасыз ету
жəне құрылыс құнын барынша төмендету үшін:
бюджет қаражаты жəне квазисектор субъектілері қаражатының
есебінен іске асырылатын жаңа жобаларды міндетті мемлекеттік
сараптамадан өткізу бойынша талаптар бекіту;
бір типті жəне іске асырылып қойған жобалар бойынша (типтік
жобаларға ұқсас) жобалық шешімдерді қолдана отырып, оларды
аумақтарға байланыстырып объектілер салу практикасын енгізу;
құрылыс нормативтеріндегі, соның ішінде олардан процестерді
автоматтандыруға байланысты сұранысқа ие емес жұмыстарға
(қызметтерге) арналған шығындарды алып тастау есебінен құндық
параметрлерді қайта қарау;
жобаларға салынатын құрылыс материалдарына сапалы сипаттамалар əзірлеу (мəселен, мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын типтік бойынша).
Кейіннен инновациялық жəне үнемдеу технологияларын қолдана
отырып салынған объектілерді күтіп-ұстауға арналған шығыстар
нормативтерін оңтайландыру.
ӨҢІРЛЕРДІҢ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫН
ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ
Артық орталықтандыру бюджетаралық қатынастың тиімді моделін
құруға кедергі келтіреді. Өңірлерді дамыту арасында теңсіздік
деңгейі қысқармай, керісінше ұлғайып отыр.
2018 жылы халықтың жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша
алшақтық 15 еселік көрсеткішке (ең көп көрсеткіш арасында Атырау облысы бойынша – 12 586,1 мың теңге жəне ең аз
көрсеткіш Түркістан облысы бойынша – 833,8 мың теңге) немесе 2015 жылдың деңгейіне шаққанда шамамен екі есеге жетті.
2018 жылы тек Нұр-Сұлтан қаласы бойынша донор-өңірге
бағытталған нысаналы трансферт түріндегі республикалық бюджеттен бөлінген қаражат бюджеттік алып қою көлемінен асып түседі.
Қалған үш донор-өңірде 2017 жылмен салыстырғанда жағдай
түбегейлі өзгерді, бюджеттік алып қою көлемі нысаналы трансферттерден асып түскен.
Трансферттер бөлудің қолданыстағы тетігі өңірлерді бюджеттің
кіріс бөлігін ұлғайтуға ынталандырмайды жəне республикалық бюджетке тұтынушылық қатынасты сақтау мен дамытуға ықпал етеді. Өз
кезегінде бюджеттік алып қоюлардың айтарлықтай ұлғаюы серпінді
дамып келе жатқан əкімшілік-аумақтық бірліктердің ресурстарын
қысқартады жəне трансферттердің кепілдендірілген көлемдерін
алатын өңірлердің меншікті салықтық базасын дамытуға деген ынтасын төмендетеді.
Өңірлердің теңгерімді дамуын қамтамасыз етуге, халықтың өмір
сүру жағдайын жəне бюджеттік қамтамасыз етілуін теңестіруге
бағытталған кешенді өңірлік саясат жоқ. Бұл ретте, Өңірлерді
дамытудың мемлекеттік бағдарламасында басымдық өңірлер
экономикасының нақты секторын дамытуға емес, оған байланысты процестерге берілген (урбандалу, көрсетілетін қызметтердің
сапасына қанағаттанушылық), бұл əрине өңірлер экономикасының
өсуіне, осының салдарынан бюджет қаражатының тиімді пайдаланылуына əкелмейді.
Мəселен, көрсетілген Мемлекеттік бағдарламада 2018 жылы
қаржыландырудың негізгі көлемі (95%-дан көп) коммуналдық
сипаттағы мəселелерді шешуге жəне өңірлердегі өмір сүру сапасының бірыңғай стандарттарын қолдауға бағытталған.
Оң тренд ретінде жергілікті бюджеттердегі меншікті кірістер
үлесінің өсуі атап өтіледі, ол 2018 жылдың қорытындысы бойынша 2017 жылғы 45,8%-бен салыстырғанда орташа есеппен 48,2%
деңгейінде қалыптасқан.
Бұл ретте, кіріс базасының одан əрі өсуі 2020 жылдан бастап
өңірлердің кірістеріне шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің
корпоративтік табыс салығын берумен шектелмеуі тиіс, өйткені оның
көлемінің болмашы болуы Есеп комитетінің бағалауынша өңірлердің
теңгерімсіздігі мəселелерін толық шеше алмайды.
Мəселен, 2018 жылы ШОБ-тан түскен КТС түсімдерінің жалпы
көлемі 317,5 млрд. теңгені құрады, оның 61,9%-ы 4 донор-өңірге
(Нұр-Сұлтан, Алматы қ.қ., Атырау жəне Маңғыстау облыстары) тиесілі.
Мысалы, Қарағанды облысының бюджеті қосымша 16,6 млрд.
теңге алады, бұл облыс бюджетінің кіріс бөлігінің 5,5% ғана
құрайды.
2017 жылы ҚР Президенті өңірлер үшін жеткілікті қаржылық
дербестік белгілеу жəне əкімдердің жұмысын өңірлік жəне жергілікті
маңызы бар мəселелерге бағыттау бойынша тапсырма бергеніне
қарамастан, стратегиялық жоспарлаудың форматы мен орталық
жəне жергілікті атқарушы органдар арасында қолданылатын коммуникация құралдары айтарлықтай трансформациялауды бастан
кешірген жоқ.
Аумақтарды дамыту бағдарламасы (бұдан əрі - АДБ) көбінше

өңірлердің қажеттілігіне бағдарланбаған, осыған байланысты
формальды болып табылады жəне əкімдер практикада пайдаланбайды.
АДБ көрсеткіштерінің базалық тізбесінің көптеген индикаторлары
бойынша бірыңғай есептеу əдістемелері жоқ, бұл ЖАО-ға нақты
жағдайды бұрмалай отырып, көрсеткіштерді өзіне ыңғайлылығына
қарай жоспарлауға жəне оларға қол жеткізу бойынша есеп беруге
мүмкіндік береді.
Көбінше жергілікті деңгейде бюджеттен қаржыландырылатын
іс-шаралар индикаторларға байланыстырылмаған, бұл мемлекет
қаражатының тиімсіз пайдаланылу тəуекелін арттырады. Бұл ретте, Есеп комитетінің 2017 жылы Үкіметке жолдаған ұсынымдарына
қарамастан, салынған теңгенің жоспарланған мəндерге əсерін
бағалау əдіснамасы осы уақытқа дейін əзірленбеген.
АДБ көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі есептілік салалық
ведомстволар мен Статистика комитетінің деректерімен
үйлестірілмеген. Есептілікті жинау мен өңдеуді автоматтандыру
бойынша жұмыстар барлық өңірде жүргізілмеген. 2019 жылы 5
мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуы аяқталатынын ескерсек,
бұл Есеп комитетінің бағалауынша, облыстық та, республикалық та
деңгейде кезеңдер бойынша индикаторлардың орындалуын өлшеу
мен талдаудың қиындығына əкеп соғады.
Ұзақ мерзімді перспективада мемлекеттік органдар қызметінің
нəтижелілігінің жəне олар жүргізетін мемлекеттік саясаттың бұрмалану тəуекелі байқалады.
Осыған орай, мыналар ұсынылды:
1. Өңірлер жүргізетін өмір сүру жағдайын бюджетаралық
теңестіруге бағытталған саясатты қайта қарау, бұл туралы Есеп
комитеті Үкіметтің есептеріне берген Қорытындыларында бірнеше
рет атап өтті.
2. ЖАО-лардың салықтық əлеуетті дамытуда қызығушылықтарын
арттыру, сондай-ақ бюджет жүйесінің қарсы ағындарын қысқарту
мақсатында кейіннен салықтарды бюджет деңгейлеріне қарай қайта
бөле отырып, бюджетаралық қатынастарды жəне түсімдерді
болжамдау жүйесін жетілдіру.
3. АДБ көрсеткіштерін жалпыұлттық басымдықтарға, өңірлік
міндеттерге, халықтың өмір сүру сапасына сəйкес топтастыра отырып, оның форматтарын өзгерту жөніндегі мəселелерді пысықтау.
4. Аумақтарды дамыту бағдарламасының индикаторларын
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018
жылғы желтоқсандағы бұйрығымен бекітілген Көрсеткіштердің жаңа
базалық тізбесіне сəйкес келтіру бойынша шаралар қабылдау.
5. Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға қосылған барлық
индикаторлардың есептеу əдістемесін енгізу жəне салынған
қаражаттың тиімділігін бағалау мəніне өзекті ету.
6. Ведомстволық дерекқордың ақпараттарын өзара жəне анық
емес (əртүрлі) мəліметтер беруді болдырмау үшін Статистика
комитетінің деректерімен үйлестіру. Деректердің анық есебін одан
əрі қамтамасыз ету жəне оларды қайта тексеру, сондай-ақ жалған
фактілерді барынша азайту үшін BI (Business Intelligence), Big Data,
сондай-ақ GIS-технологиялары құралдарын пайдалана отырып,
ақпаратты өңдеу жəне есепке алу бойынша жаңа тəсілдер енгізу.
7. АДБ көрсеткіштерінің тиісті мəндерін шоғырландыру арқылы
ұлттық көрсеткіштерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.
КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОР СУБЪЕКТІЛЕРІ
АКТИВТЕРІНІҢ БАСҚАРЫЛУЫ
Квазимемлекеттік сектор жұмысының жеткілікті деңгейде
тиімді еместігі байқалады, олардың шығыны əлеуметтік-экономикалық қайтарымнан едəуір асып кетеді.
Мемлекет қатысатын заңды тұлғалар үшін заңнамалық босаңсу
(бəсекелестікті қолдан шектеу жəне т.б.), олардың қызметін бюджет қаражаты мен Ұлттық қор активтерінің есебінен жүйелі тікелей
(жарғылық капиталын ұлғайту, нысаналы салымдар) немесе
жанама (мемлекеттік тапсырма, операторлық қызметтерге
ақы төлеу, жеңілдетілген кредит беру жəне т.б.) қаржыландыру
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің берілген ресурстарды
ұтымды пайдалануға деген қызығушылықтарын төмендетеді.
Үнемдеу қажеттігінің болмауынан жəне шешімдер қабылдау құзыреті
мемлекеттік органдарға берілгендіктен тиімді басқару ынталандырылмайды.
Жетекшілік ететін мемлекеттік органдар тарапынан бақылаудың
нашарлығымен қатар, квазисектордың жалпыұлттық міндеттерді
іске асыруға формальды қатысуы, жетекшілік ететін мемлекеттік
органдар тарапынан бақылаудың əлсіздігімен қатар, активтерді
басқаруға жауаптылықпен қараудың болмауы ұлттық ресурстардың
көбеюіне ықпал етпейді.
Квазисектор субъектілерінің басым бөлігінің инвестициялық
қызметі нөлге теңестірілген. Ағымдағы шығыстар мен əкімшілік
персонал көбейген. Квазисектор субъектілерінің қызметінде бизнеспроцестерді реинжинирингтеу жəне цифрландыру («СамұрықҚазына» ҰƏҚ» АҚ-ның сəтті трансформациялау тəжірибесін
қоспағанда) басым болмай отыр.
Субъектілердің иелігінде қалған таза кіріс бөлігін пайдаланудың
нақты тетіктері мен мақсаттары, олардың нəтижелілігі мен
субъектінің қаржылық дербестігінің əсерін бағалау айқындалмаған.
Бұл ретте қолданыстағы заңнама дивидендтер мөлшерлерін
анықтаумен (таза кірістен аударымдар) немесе төлемнен босатумен, сондай-ақ таза кіріс бөлігін материалдық-техникалық базаны дамытуға жəне жетілдіруге пайдалану бойынша шарттармен
шектелген.
Уəкілетті орган – Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитеті (бұдан əрі – ММЖК) тарапынан мемлекеттік
мүліктің басқарылу тиімділігіне бақылау мен мониторингтің
жеткіліксіздігін атап өту қажет.
Мемлекеттік мүліктің басқарылу тиімділігін мониторингілеу
бойынша ММЖК функцияларының іс жүзінде орындалуы мониторинг субъектілерінің қызметі, сенімгерлік басқаруға берілген
мемлекеттік мүліктің жай-күйі жəне мақсатты пайдаланылуы туралы
мерзімді жедел ақпарат жинаумен шектеледі.
Өз кезегінде экономикалық қауіпсіздікке қатер төндіретін теріс
процестердің алдын алу жəне еңсеру жөнінде ұсынымдар əзірлеу
мақсатында базалық кешенді зерттеп-қарауды, объектілерді
басқару тиімділігін бағалауды тəуелсіз сарапшылар (консалтингтік
ұйымдар) жүзеге асырады.
Кешенді базалық зерттеп-қараумен жыл сайын қамту мемлекеттік
кəсіпорындар мен мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жалпы санының көп дегенде 5-6%-ын құрайды, яғни 20 жылда бір рет
жүргізіледі.
Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру жəне
олардың ұлттық міндеттерді іске асыруына қатысуын қамтамасыз
ету мақсатында мыналар ұсынылды:
1. Жеке есепке алуды енгізу жəне олардың есептілігіне қаржыландыру көздері бөлінісінде қаражаттың жұмсалуы туралы мəліметтерді енгізу есебінен компаниялар қызметтерінің ашықтығын қамтамасыз ету.
Осы мəселе Есеп комитетінің ұсынымдары бойынша Ұлттық
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларының
орындалуы жөніндегі есептерді əзірлеу жəне ұсыну қағидаларына,
Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кəсіпорындардың
даму жоспарларын əзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын
мониторингілеу жəне бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы
жөніндегі есептерді əзірлеу жəне ұсыну қағидаларына өзгерістер
енгізу шеңберінде ішінара шешілді.
2. Квазисектордың дивидендтік саясатын мемлекет бюджетінің
кірісіне төлемдер пайызын жоғарылата отырып, қайта қарау, ал
алынған кірісті заңды тұлғаның даму мақсатына бағыттаумен байланысты дивидендтерді төлемеу мүмкіндігін тек нақты жобаларға
ғана жол беру.
Нормативтік құқықтық актілерді еншілес компаниялары бар
акционерлік қоғамдар бойынша акциялардың мемлекеттік пакетіне
дивидендтер есептеу объектісін нақтылау бөлігінде өзекті ету.
3. Акционерлік қоғамдарды акциялардың мемлекеттік
пакеттеріне республикалық бюджет кірісіне дивидендтер есептеу
мен аударуды жүзеге асыруға міндеттейтін заңнама нормаларының
қолданылуынан бақылаусыз қалуына жол бермеу мақсатында
акционерлік қоғамдарға коммерциялық емес ұйым мəртебесін беру
талаптары мен өлшемшарттарын айқындау.
4. Мемлекеттік тапсырмалар тізбесінен қызметтің бəсекелес
бағыттарын алып тастай отырып, оны қайта қарау, сондай-ақ мемлекеттік тапсырма шеңберінде көлемі 70% кем болатын, мемлекет
қатысатын заңды тұлға өз бетінше орындай алмайтын жұмыстар
мен көрсетілетін қызметтерді беруге тыйым салу.
5. Квазимемлекеттік секторды бейінді емес активтерден тазарту
бойынша ауқымды жұмыс жүргізу.
6. Тиісті саланың уəкілетті органын жəне квазимемлекеттік сектор
субъектілерін бағалауға олардың инвестициялық қызметін кеңейту,
жалпыұлттық міндеттерді іске асыруға қатысу жəне олардың
əлеуметтік жауаптылығын арттыру арқылы активтердің басқарылу
тиімділігі өлшемшартын енгізу.
7. Мемлекеттік мүлік саласындағы уəкілетті органның квазимемлекеттік сектордың қызметін мониторингілеу тəсілдерін олардың
шығындылығын растаудан дефолт алдындағы жағдайдың алдын
алуға қарай қайта қарау.
8. Мемлекет қатысатын жаңа заңды тұлғалар құруға мораторий енгізу.
9. Квазисектор субъектілеріне бұрын бөлінген жəне үш жылдан
көп мерзімнен бері арнайы қазынашылықтарда жатқан қаражат
қалдықтарын бюджетке қайтару тəртібін регламенттеу бөлігінде
заңнамаға өзгерістер енгізу.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 6 маусым №228

Нұр-Сұлтан қаласы

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім
сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 15 наурыздағы № 108 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы № 108
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 18404 болып тіркелген, 2019 жылғы 28 наурызда
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларында:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) арнайы комиссия – облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне
Шымкент қалалары деңгейінде құрылатын, «Атамекен» Ұлттық
кəсіпкерлер палатасының (бұдан əрі – «Атамекен» ҰКП) өңірлік
кəсіпкерлер палатасының, қоғамдық салалық одақтардың/
қауымдастықтардың/республикалық палаталардың өкілдерінен
жəне облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың
жергілікті атқарушы органының ауыл шаруашылығы басқармасы
(бұдан əрі – Басқарма) мамандарынан қалыптастырылатын жəне
тауар өндірушілерде тиісті инфрақұрылымның бары бойынша салыстырып тексеруді жүзеге асыратын комиссия;
2) арнайы шот – субсидиялар сомалары аударылатын қаржы
институтының екінші деңгейлі банктегі шоты;
3) бордақылау алаңы – сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000
бас мамандандырылған алаңы бар жəне одан əрі бордақылау
үшін бұқашықтар сатып алуды жүзеге асыратын агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі;
4) етті мал шаруашылығындағы оператор – сыйымдылығы
бір уақытта кемінде 1000 бас болатын, асыл тұқымды тұқымдық
бұқаларды тауарлық жəне қоғамдық табындарға жалға беруді жүзеге
асыратын, сондай-ақ одан əрі бордақылау үшін бұқашықтарды сатып алуды жүзеге асыратын бордақылау алаңы;
5) қаржы институты – банктік операцияларды жүзеге асыру
құқығына лицензиялары бар қаржылық жəне кредиттік ұйымдар,
сондай-ақ агроөнеркəсіптік кешен саласындағы лизингтік компаниялар мен кредиттік серіктестіктер;
6) қоғамдық табын – жеке қосалқы шаруашылықтардың мал басынан қалыптастырылған ірі қара мал табыны;
7) қой шаруашылығындағы оператор – саулық басы 3000 бастан басталатын, тауарлық отарларға асыл тұқымды тұқымдық
қошқарларды жалға беруді жүзеге асыратын, сондай-ақ одан əрі
бордақылау үшін еркек тоқтыларды сатып алуды жүзеге асыратын
шаруашылық;
8) мал бордақылау жөніндегі көрсетілетін қызметтер – меншігінде
бордақылауға арналған бұқашықтары бар заңды тұлғаларға
бордақылау алаңы көрсететін мал бордақылау жөніндегі ақылы
қызмет;
9) отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші (бұдан əрі – тауар өндіруші) – асыл тұқымды мал шаруашылығымен жəне (немесе)
ауыл шаруашылығы өнімін өндірумен айналысатын жеке немесе
заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі;
10) өтінім – тауар өндірушінің субсидиялар алуға арналған
электрондық өтінімі;
11) сатып алынған асыл тұқымды жануарларды мақсатты пайдалану – сатып алынған жəне субсидияланған жануарларды осы
Қағидаларда көрсетілген шарттар мен мерзімдерде өсімін молайту
мақсатында пайдалану;
12) селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың ақпараттық
қоры (бұдан əрі – САТЖАҚ) – уəкілетті орган «Асыл тұқымды
мал шаруашылығы туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңы 1-бабының 34) тармақшасына сəйкес
айқындаған оператор сүйемелдейтін, жануарлардың табынын
жетілдіру жəне генетикалық əлеуетін арттыру үшін пайдаланылатын,
асыл тұқымды мал шаруашылығы субъектілеріндегі асыл тұқымды
жануарлар туралы жəне селекциялық процеске тартылған жануарлар туралы деректерді жинаудың, жинақтаудың жəне өңдеудің
автоматтандырылған жүйесі;
13) селекциялық жəне асыл тұқымды жұмысқа қатысатын аналық
бас – табынның өсімін молайту үшін пайдаланылатын, жыныстық
жағынан жетілген (мал шаруашылығы бойынша: асыл тұқымды
жануарлар – 13 айдан бастап, тауарлық жануарлар – 18 айдан
бастап, қой шаруашылығы бойынша – 12 айдан бастап, марал
шаруашылығы (бұғы шаруашылығы) бойынша – 24 айдан бастап,
шошқа шаруашылығы бойынша – 8 айдан бастап) жануарлардың
ұрғашы дарақтарының басы;
14) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – САЖ) –
САТЖАҚ кіші жүйесі болып табылатын, субсидиялау процестерін
орындау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған, «электрондық
үкімет» веб-порталымен өзара іс-қимыл жүргізуге, субсидиялар
алуға арналған өтінімді тіркеуге, сондай-ақ өтінімді субсидиялау шарттарына сəйкестігіне автоматты түрде тексеру арқылы
оны өңдеуге мүмкіндік беретін, Интернет желісінде орналасқан
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсетуші
персоналдың жəне техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып,
ретке келтірілген жиынтығы;
15) субсидиялауға арналған өтінімдердің электрондық тізілімі
(бұдан əрі – тізілім) – субсидиялауға арналған өтінімдер туралы, сондай-ақ қарыз алушылар, қаржы институттары туралы мəліметтердің жиынтығы жəне САЖ-да көрсетілген өзге де
мəліметтер;
16) тауарлық табын/отар – ірі қара малдың/қойдың аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуді жүзеге асыратын шаруашылықтың немесе ауыл шаруашылығы кооперативінің
мал басынан қалыптастырылған ірі қара мал табыны/қой отары;
17) тұқымдық түрлендіру – өсімін молайтуда асыл тұқымды тұқымдық жануарларды пайдалану жолымен аналық бастың тұқымдық
жəне өнімділік сапаларын жақсарту;
18) шағылыстыру маусымы – ауыл шаруашылығы жануарларының
өсімін молайту кезеңі;
19) «электрондық үкіметтің» веб-порталы – нормативтік құқықтық
базаны қоса алғанда, бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа
жəне электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге,
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға техникалық
шарттарды беру жөніндегі қызметтерге жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі
болатын ақпараттық жүйе;
20) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) –
электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған жəне
электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін жəне мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар
жиынтығы.»;
10 жəне 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Субсидиялар мынадай шарттарды сақтаған кезде төленеді:
1) «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде
мыналарға арналған өтінімнің берілуі:
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 1-нысан бойынша сатып
алынған ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басы (сүтті, сүттіетті, етті жəне етті-сүтті тұқымдар), отандық етті бағыттағы асыл
тұқымды тұқымдық бұқа, асыл тұқымды қойлар, өнімді бағыттағы
асыл тұқымды тұқымдық айғыр, асыл тұқымды тұқымдық түйе,
шошқалардың асыл тұқымдық басы, ешкілердің асыл тұқымды
аналық басы, етті бағыттағы ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл
тұқымды тəуліктік балапан жəне асыл тұқымды құстардан алынған
жұмыртқа бағытындағы финалдық нысандағы тəуліктік балапан
үшін субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 2-нысан бойынша табынның өсімін молайту үшін пайдаланылатын асыл тұқымды тұқымдық
бұқаларды күтіп-бағу үшін субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 3-нысан бойынша тауарлық
отардың өсімін молайтуға пайдаланылатын асыл тұқымды тұқымдық
қошқарларды күтіп-бағу үшін субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 4-нысан бойынша шаруа
(фермер) қожалықтары мен ауыл шаруашылығы кооперативтерінде
ірі қара малдың аналық басын, сондай-ақ шаруашылықтыр мен
ауыл шаруашылығы кооперативтерінде қойлардың аналық басын
қолдан ұрықтандыру жөніндегі көрсетілген қызметтер үшін субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 5-нысан бойынша ірі
қара малдың тауарлық аналық басымен селекциялық жəне асыл
тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 6-нысан бойынша етті
тұқымды асыл тұқымды ірі қара малдың аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға
арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 7-нысан бойынша қойдың
асыл тұқымды аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық
жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға арналған;

осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 8-нысан бойынша
қойлардың тауарлық аналық басымен селекциялық жəне асыл
тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 9-нысан бойынша
маралдардың (бұғылардың) аналық басымен селекциялық жəне
асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 10-нысан бойынша балара
ұясымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 11-нысан бойынша
шошқалардың аналық жəне шошқа басын толықтыратын басымен
селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар
алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 12-нысан бойынша сүтті
жəне сүтті-етті тұқымның асыл тұқымды бұқаларының бір жынысты немесе қос жынысты ұрығын сатып алу үшін субсидиялар
алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 13-нысан бойынша эмбриондарды телу бойынша көрсетілетін қызметтерді субсидиялауға
арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 14-нысан бойынша құс
етін (бройлер тауығының етін, күркетауық, суда жүзетін құс етін),
тағамдық жұмыртқа (тауық жұмыртқасы), сүт (сиыр, бие, түйе сүті),
биязы жəне жартылай биязы жүн өндіру, сондай-ақ, ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы өңдеумен айналысатын ет өңдеуші
кəсіпорындардың сиыр етін дайындау құнын арзандатуға субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 15-нысан бойынша
сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын бордақылау
алаңдары үшін бұқашықтарды бордақылау шығындарын арзандатуға
субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 16-нысан бойынша
сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын бордақылау
алаңдарына бордақылауға өткізілген немесе ауыстырылған
бұқашықтар құнын арзандату үшін субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 17-нысан бойынша
сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын бордақылау
алаңдарына бордақылауға өткізілген бұқашықтар құнын арзандату
үшін субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 18-нысан бойынша қозы
өткізу құнын арзандатуға субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 19-нысан бойынша сүтті
жəне сүтті-етті бағыттағы аналық басының жəне толықтыратын мал
басының азығына жұмсалған шығындар құнын арзандатуға субсидиялар алуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 20-нысан бойынша арнайы
шотқа субсидиялар аударуға арналған;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 21-нысан бойынша асыл
тұқымды ірі қара мал сатып алғаны үшін тиесілі субсидияларға
арналған.
«Электрондық үкімет» веб-порталы мен САЖ-дың ақпараттық
өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
жүзеге асырылады;
2) өтінімнің САЖ-да ЭЦҚ-ны пайдалана отырып тіркелуі;
3) өтінімнің осы Қағидаларға 2-қосымшада белгіленген
өлшемшарттарға сəйкес келуі.
11. Өтінімдерді қабылдау ауыл шаруашылығы жануарларының
орналасқан/тіркелген жері бойынша осы Қағидаларға 2-қосымшаға
сəйкес субсидиялау өлшемшарттарында көзделген мерзімдерде
жүзеге асырылады.»;
көрсетілген Қағидаларға 1, 2, 3 жəне 4-қосымшалар осы бұйрыққа
1, 2, 3 жəне 4-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті
заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
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1.1 Бір жынысты
сатып
алынған доза
1.2 Қос жынысты
2. Ірі қара малдың асыл
тұқымды аналық басын
сатып алу:
2.1 отандық немесе ТМД
сатып
елдерінен əкелінген
алынған бас
шетелдік
2.2 Аустралия, АҚШ, Канада
жəне Еуропа елдерінен
əкелінген*
3. Сүт өндіру құнын арзандату:
3.1 бағымдағы сиырларының
Өткізілген
саны 600 бастан басталанемесе
тын шаруашылық
өңделген килограмм
3.2 бағымдағы сиырларының
саны 400 бастан басталатын шаруашылық
3.3 бағымдағы сиырларының
саны 50 бастан басталатын шаруашылық
3.4 Ауыл шаруашылығы
кооперативі
ұрықтан4. Шаруа (фермер)
дырылған
қожалықтарында жəне
бас/
ауыл шаруашылығы
шағылысу
кооперативтерінде ірі
маусымы
қара малдың аналық басын қолдан ұрықтандыру
жөніндегі көрсетілетін
қызметтерді субсидиялау
5. Табынның өсімін мобас/
лайту үшін пайдаланышағылыстыру
латын сүтті жəне сүттімаусымы
етті тұқымдардың асыл
тұқымды тұқымдық
бұқасын күтіп-бағу
6. Эмбриондарды телу
бас
жөніндегі көрсетілетін
қызметтерді субсидиялау
бас
7. Сүтті жəне сүтті-етті
бағыттағы аналық
басының жəне
толықтыратын мал
басының азығына
жұмсалған шығындар
құнын арзандату*/ **
Етті құс шаруашылығы
1. Ата-енелік/ата-тектік
сатып
нысандағы асыл тұқымды алынған бас
тəуліктік балапан сатып
алу
2. Құс етін өндіру құнын арзандату
1) 15 000 тоннадан басталаөткізілген
тын нақты өндіріс
немесе
2) 10 000 тоннадан бастала- өңделген килограмм
тын нақты өндіріс
3) 5 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс
4) 2 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс
3. Күрке тауық етін өндіру
құнын арзандату
4. Суда жүзетін құс етін
өндіру құнын арзандату
Жұмыртқалы құс шаруашылығы
1. Асыл тұқымды құстардан
сатып
алынған жұмыртқа
алынған бас
бағытындағы финалдық
нысандағы тəуліктік балапан сатып алу
2. Тағамдық жұмыртқа өндіру құнын арзандату
1) 200 миллион данадан басөткізілген
талатын нақты өндіріс
дана
2) 150 миллион данадан басталатын нақты өндіріс
3) 100 миллион данадан басталатын нақты өндіріс
4) 50 миллион данадан басталатын нақты өндіріс
5) 20 миллион данадан басталатын нақты өндіріс

10 000
5 000

1.
2.

150 000

225 000
1.

35

20

10

2.
2.1
2.2

10

3.

5000

3.1
4.

5.
100 000
6.
6.1
80 000

6.2

120 000

1.

2.

1.
600

80

2.

1.

70
60
50
200
40

60

3
2,7
2,5
2,2
2

1.

Шошқа шаруашылығы
Асыл тұқымды шошқалар
сатып
140 000
сатып алу
алынған бас
Шошқалардың аналық жəбас/
40 000
не шошқа басын толықтышағылысу
ратын басымен селекциямаусымы
лық жəне асыл тұқымдық
жұмыстар жүргізу*
Қой шаруашылығы
Шаруашылықтарда жəне
ұрықтан1 000
ауыл шаруашылығы
дырылған
кооперативтерінде
бас /
қойлардың аналық башағылысу
маусымы
сын қолдан ұрықтандыру
жөніндегі көрсетілетін
қызметтерді субсидиялау
Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу
Қойлардың асыл тұқымды
бас/
2 500
аналық басы
шағылысу
маусымы
Қойлардың тауарлық
1 500
аналық басы
Асыл тұқымды қойлар сасатып
8 000
тып алу
алынған бас
Асыл тұқымды ешкілердің
40 000
аналық басын сатып алу**
10 000
бас/
Тауарлық отардың өсімін
шағылысу
молайту үшін пайдаламаусымы
нылатын асыл тұқымды
тұқымдық қошқарды күтіпбағу
Қозы өткізу құнын арзанөткізілген бас
3 000
дату
Өңдеуге өткізілген биязы жəне жартылай биязы жүн құнын
арзандату
Сапасы 60-тан басталаөткізілген
150
тын жүн
немесе
өңделген киСапасы 50-ден бастала100
лограмм
тын жүн
Жылқы шаруашылығы
Өнімді бағыттағы асыл
сатып
тұқымды тұқымдық
алынған бас
айғырлар сатып алу
Бие сүтін өндіру жəне
килограмм
өңдеу құнын арзандату
Түйе шаруашылығы
Асыл тұқымды тұқымдық
сатып
түйелер сатып алу
алынған бас
Түйе сүтін өндіру жəне
килограмм
өңдеу құнын арзандату
Марал шаруашылығы
(бұғы шаруашылығы)
Маралдардың
бас/
(бұғылардың) аналық башағылысу
маусымы
сымен селекциялық жəне
асыл тұқымдық жұмыс
жүргізу
Балара шаруашылығы
балара ұясы/
Балара ұясымен
маусым
селекциялық жəне асыл
тұқымдық жұмыс жүргізу

1 бірлікке
арналған
Р/с
Өлшем
Субсидиялау бағыты
субсидиялар
№
бірлігі
нормативтері,
теңге
Етті жəне етті-сүтті мал шаруашылығы
1. Селекциялық жəне асыл
тұқымдық жұмыс жүргізу
1.1 Ірі қара малдың тауарлық
бас/
10 000
аналық басы
шағылыстыру
маусымы
1.2 Ірі қара малдың асыл
20 000
тұқымды аналық басы*
бас/
100 000
2. Табынның өсімін мошағылыстыру
лайту үшін пайдаланымаусымы
латын етті жəне еттісүтті тұқымдардың асыл
тұқымды тұқымдық
бұқасын күтіп-бағу
3. Отандық асыл тұқымды ірі
сатып
150 000
қара мал сатып алу
алынған бас
4. Шетелдік асыл тұқымды
225 000
аналық мал басын сатып
алу*
тiрiдей
200
5. Сыйымдылығы бір
салмағы, киуақытта кемінде 1000
лограмм
бас болатын бордақылау
алаңдарына бордақылау
үшін өткізілген немесе
ауыстырылған бұқашықтардың құнын арзандату
6. Сыйымдылығы бір
қосқан
200
уақытта кемінде 1000
салмағы, кибас болатын бордақылау
лограмм
алаңдары үшін бұқашықтарды бордақылау
шығындарын арзандату
175
7. Ірі қара малды союмен
өндірілген
сиыр етінің
жəне етін бастапқы
өңдеумен айналысатын ет бір килограмы
өңдеуші кəсіпорындардың
сиыр етін дайындау
құнын арзандату (2020
жылғы 1 қаңтардан бастап
қолданылады)
Сүтті жəне сүтті-етті мал шаруашылығы
1. Сүтті жəне сүтті-етті
тұқымдардың асыл
тұқымды бұқасының
ұрығын сатып алу

55

10 000

5 000

Ескертпе:
* - жергілікті бюджеттен қосымша бюджет қаражаты бөлінген кезде жəне/немесе басқа бюджеттік бағдарламалардан қайта бөлінген
кезде субсидиялау нормативтерін осы Қағидалардың 4-тармағына
сəйкес Министрлікпен келісім бойынша белгіленген нормативтен
50%-ға дейін жəне мал азығын субсидиялау бойынша 100 %-ға
дейін ұлғайтуға жол беріледі;
** - жергілікті бюджеттен қосымша бюджет қаражаты бөлінгенде.
Асыл тұқымды жануарлардың барлық түрлерін, етті бағыттағы
құстардың ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл тұқымды тəуліктік
балапанын, асыл тұқымды құстан алынған жұмыртқа бағытындағы
финалдық нысандағы тəуліктік балапан сатып алу бекітілген нормативке дейін, бірақ оны сатып алу құнының 50%-ынан аспайтын
мөлшерде субсидияланады.
Отандық асыл тұқымды ірі қара мал мен қойлардың аналық мал
басын сатып алу қаржы институтымен кредит беру шарты болған
кезде субсидияланады, бұл ретте субсидиялар кредитті өтеу есебіне
арнайы шотқа аударылады.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
АҚШ – Америка Құрама Штаттары;
ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы.

Субсидияларды алуға үміткер ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге, жеке жəне заңды тұлғаларға
қойылатын өлшемшарттар

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Субсидиялау бағыттары мен нормативтерінің тізбесі

100 000

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау
қағидаларына 2-қосымша

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,
мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын
арттыруды субсидиялау қағидаларына 1-қосымша

60

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 6 маусымдағы №228 бұйрығына 2-қосымша

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 6 маусымдағы №228 бұйрығына 1-қосымша

100 000

№

1.

Субсидиялау
бағыты

Селекциялық
жəне асыл
тұқымдық жұмыс
жүргізу:
1.1 Ірі қара малдың
тауарлық аналық
мал басы

Өлшемшарттар
Етті жəне етті-сүтті мал шаруашылығы
Өтінімді берген сəтте жануарлардың САТЖАҚ-та тіркелген болуы.

Өсімді молайтуда мынадай талаптарға сəйкес етті тұқымның асыл
тұқымды тұқымдық бұқаларын (өзінің бұқаларын немесе жалдау
шарттарымен) пайдалану:
1) жиырма бес аналық басқа кемінде бір асыл тұқымды тұқымдық
бұқа;
2) қатарынан екі шағылыстыру маусымынан артық пайдаланбау;
3) жасы ағымдағы жылдың 1 маусымына 12 айдан кем болмауы;
4) бұрын тұқымдық түрлендіруде пайдаланылмаған.
1.2 Ірі қара малдың
1) аналық баста тиісті тұқым бойынша Республикалық палата берасыл тұқымды
ген асыл тұқымды мал мəртебесінің болуы;
аналық мал басы 2) асыл тұқымды аналық мал басын етті тұқымның тұқымдық
бұқаларының ұрығымен қолдан ұрықтандыру немесе өсімін молайтуда етті тұқымның бірінші санатты асыл тұқымды тұқымдық бұқаларын
пайдалану.
2. Табынның
1) бұқаларды жалға беру жөніндегі операторда есепке алу
өсімін молайту
нөмірінің болуы жəне арнайы комиссияның оң қорытындысы бар
үшін пайдаласыйымдылығы кемінде 1000 бас болатын мал бордақылау алаңының
сертификатталған болуы (тек операторлар үшін);
нылатын етті
2) оператордың шаруашылықпен/ауыл шаруашылығы
жəне етті-сүтті
кооперативімен жасалған асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды жалтұқымдардың
дау шартының болуы немесе осы өлшемшарттарға 1-қосымшаға
асыл тұқымды
сəйкес нысан бойынша жеке қосалқы шаруашылықтардағы мал басытұқымдық
бұқаларын күтіп- нан қалыптастырылған қоғамдық табында тауарөндірушілердің асыл
тұқымды тұқымдық бұқаларды бекітіп беру жəне пайдалану жөніндегі
бағу
елді мекен тұрғындары – мал иелері жиыны хаттамасының болуы;
3) мынадай зоотехникалық нормативтерге сəйкес асыл тұқымды
тұқымдық бұқаларды пайдалану:
- жиырма бес аналық басқа кемінде бір асыл тұқымды тұқымдық бұқа
есебімен;
- қатарынан екі шағылыстыру маусымынан артық пайдаланбау;
- жасы ағымдағы жылдың 1 маусымына 12 айдан кем болмауы.
3. Отандық асыл
1) мал басында тиісті тұқым бойынша Республикалық палата берген
тұқымды ірі қара асыл тұқымды мал мəртебесінің болуы;
мал сатып алу
2) сатып алынған бастың жасы сатып алу сəтінде (ел ішінен сатып
алған жағдайда - асыл тұқымдық куəлікте көрсетілген сату сəтінде;
4. Шетелдік асыл
тұқымды аналық импортталған жағдайда - малды сатушыда (экспорттаушыда) карантинге қойған сəтте):
мал басын сақашарлар – 6 айдан 18 айға дейін (қоса алғанда);
тып алу
құнажындар – 26 айға дейін (қоса алғанда);
бұқашықтар – 6 айдан 26 айға дейін (қоса алғанда).
5. Сыйымдылығы
1) өтінім берген сəтте жануарлардың САТЖАҚ-та тіркелген болуы;
бір уақытта
2) бұқашықтардың тірідей салмағы 200-ден 300 килограмға* дейін;
кемінде 1000
3) бұқашықтардың жасы 7-ден 15 айға дейін (қоса алғанда).
бас болатын
бордақылау
алаңдарына
өткізілген немесе орны
ауыстырылған
бұқашықтардың
құнын арзандату
(Жалғасы 17-бетте)

САЖ-да субсидиялау шарттарына
сəйкестігін тексеру əдісі

Өтінімді беру
мерзімі

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
15 сəуірден
1 қазанға дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
15 сəуірден
1 қазанға дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім сатып алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаң-тардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген немесе ауыстырылған
сəттен бастап
алты айдың
ішінде беріледі)
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(Жалғасы. Басы 16-бетте)

6.

7.

1.

1.1
1.2
2.

3.

4.

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

6.

7.

1.

2.
1)

2)

1) бұқалардың САТЖАҚ-та тіркелген болуы
(бордақылау алаңының меншігінде немесе бұқашықтарды
бордақылау қызметін көрсету шарты бойынша);
2) бордақылаудағы бұқашықтарда радиожиілікті құлақ сырғаларының
болуы;
3) бордақылауға қойған сəтте бұқашықтардың тірідей салмағы 200
килограмнан кем емес;
4) союға не елден тыс жерлерге өткізген сəтте бұқашықтардың
тірідей салмағы - 400 килограмнан кем емес; бұқашықтардың
сойылған салмағы - 210 килограмнан кем емес;
5) мыналары бар ірі қара малды бордақылауға арналған дамыған
инфрақұрылымымен, етті бағыттағы ірі қара мал кəсіпорындарын
технологиялық жобалауға ұсынылған нормаларға сəйкес
келетін мамандандырылған алаңға арнайы комиссияның оң
қорытындысының болуы:
карантиндік алаң;
кіру дезинфекциялық тосқауылы;
малдарды ұстауға арналған қаша;
желден қорғаныс (оңтүстік облыстар үшін міндетті емес);
науалар жəне суаратын астаулардың алдында қатты жабын;
бетонды/темір науалар немесе азықтық үстелдер;
автономды көз немесе сумен қамтамасыз ету жүйесі;
жылытылатын автосуаттар (оңтүстік облыстар үшін міндетті емес);
көң сақтау орны жəне қар суларын жинауға арналған мүйіс;
азықдайындағыш жəне азықтаратқыш техника /жабдық (ұсақтағыш/
астықты жаншығыш немесе құрамажем цехы, азықтаратқыштар);
азықтарды сақтауға арналған орын;
ветеринариялық пункт, өткелек жəне ІҚМ-ға арналған электрондық
таразылары бар бекіткіш;
радиожиілікті сырғаларды санағыш;
малдарды түсіруге жəне тиеуге арналған басқыш;
азықтың қажетті көлемінің болуы жəне бұқашықтарды астықпен
бордақылауға арналған рационның сақталуы.
Ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы өңдеумен айналысатын
Ірі қара малды
ет өңдеуші кəсіпорынға арнайы комиссияның оң қорытындысының
союмен жəне
етін бастапқы
болуы, онда:
өңдеумен ай1) жобалық қуаты жылына кемінде 100 мың бас болатын (ауысымға
налысатын
400 бас) ірі қара малды сою жəне етін сүйектен ажырату жөніндегі өз
ет өңдеуші
жабдығының болуы;
кəсіпорындардың 2) сойылған ірі қара малдың қалдықтарын кəдеге жарататын өз
сиыр етін дайжүйесінің болуы;
ындау құнын
3) халықаралық сапа стандартына (халықаралық аудитпен расталған)
арзандату
сəйкес болуы.
(2020 жылдың
1 қаңтарынан
бастап
қолданылады)
Сүтті жəне сүтті-етті мал шаруашылығы
Сүтті жəне
1) аналық мал басында тиісті тұқым бойынша Республикалық палата
сүтті-етті
берген асыл тұқымды мал мəртебесінің болуы;
тұқымдардың
2) тұқымдық бұқалар ұрығының асыл тұқымдық құндылығы
асыл тұқымды
индекстерінің болуы: асыл тұқымдық сапаларының кешенді индексі,
бұқасының ұры- табындағы ұрғашы төлдер саны, бағалаудың сенімділігі, сүт сауығын сатып алу
мы, тоңмай, өнімді тіршілік ету кезеңі, төлдеу жеңілдігі, ұрықтылығы,
соматикалық жасушалардың құрамы.
бір жынысты
3) табынды басқару бағдарламасының болуы.
қос жынысты
Ірі қара малдың
1) аналық мал басында тиісті тұқым бойынша Республикалық палата
асыл тұқымды
берген асыл тұқымды мал мəртебесінің болуы;
аналық мал ба2) сатып алынған бастың жасы сатып алу сəтінде (ел ішінен сатып
сын сатып алу:
алған жағдайда - асыл тұқымдық куəлікте көрсетілген сату сəтінде;
импортталған жағдайда - малды сатушыда (экспорттаушыда) карантинге қойған сəтте):
қашарлар – 6 айдан 18 айға дейін (қоса алғанда);
құнажындар – 26 айға дейін (қоса алғанда).
Шаруа (фермер) 1) шаруа (фермер) қожалықтары мен ауыл шаруашылығы
қожалықтарында кооперативтерінде ірі қара малдың аналық басын сүтті жəне сүтті-етті
тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқасының ұрығымен қолдан
жəне ауыл
ұрықтандыру жөніндегі қызметтерді көрсету бойынша шарттың бошаруашылығы
кооперативлуы;
терінде ірі қара
2) осы өлшемшарттарға 6-қосымшаға сəйкес 1-нысан бойынша
малдың аналық
ұрықтандырылған ірі қара малдың аналық басын ұрықтандыру жəне
басын қолдан
зерттеп-қарау актісінің болуы;
ұрықтандыру
3) асыл тұқымды тұқымдық бұқалардың ұрығына Республикалық пажөніндегі көрсе- лата берген асыл тұқымдық куəліктің болуы.
тілетін қызметтерді субсидиялау
Эмбриондарды
1) шаруашылықтарда ірі қара малдың аналық басының эмбриондателу жөніндегі
рын телу жөніндегі қызметтерді көрсету бойынша шарттың болуы;
қызметтерді суб- 2) телу жəне ірі қара малдың аналық басының буаздылығын зерттепсидиялау
қарау актісінің болуы;
3) алынған төлге генетикалық сертификаттың болуы.
Сүт өндіру құнын Өтінімді берген сəтте мал басының САТЖАҚ-та тіркелген болуы
арзандату:
(ауыл шаруашылығы кооперативтерін қоспағанда).
Бағымдағы сиыр 1) май, ақуыз жəне соматикалық жасушалар көрсеткіштері бойынша
басы 600 бассүтті ай сайынғы зертханалық талдау
тан басталатын
(аккредиттелген зертханаларда);
шаруашылықтар 2) азықты жыл сайынғы зоотехникалық талдау;
3) 2007 жылдан кейін тиісті инфрақұрылыммен пайдалануға берілген
немесе жаңғыртудан өткен тауарлық сүт фермасына арнайы
комиссияның оң қорытындысының болуы, онда:
- сиырларды байлаусыз күтіп-бағуға арналған үй-жай;
- автоматтандырылған сауу қондырғысы (əткеншек, шырша, параллель, тандем, робаттандырылған көлік) бар сауу залы;
- автоматтандырылған көң шығару, азық тарату жəне суару;
- азық цехы;
- ветеринариялық пункт болады.
Бағымдағы сиыр 1) май, ақуыз жəне соматикалық жасушалар көрсеткіштері бойынша
басы 400 бассүтті ай сайынғы зертханалық талдау
тан басталатын
(аккредиттелген зертханаларда);
шаруашылықтар 2) азықты жыл сайынғы зоотехникалық талдау.
3) 2007 жылдан кейін тиісті инфрақұрылыммен пайдалануға берілген
немесе жаңғыртудан өткен тауарлық сүт фермасына арнайы
комиссияның оң қорытындысының болуы, онда:
- тасымалды сауу қондырғысын қоса алғанда, автоматтандырылған
немесе машиналық саууға арналған жабдық;
- автоматтандырылған көң шығару, азық тарату жəне суару;
- азық цехы;
- ветеринариялық пункт болады.
Бағымдағы сиыр Тауарлық сүт фермасына арнайы комиссияның оң қорытындысының
болуы, онда:
басы 50 бастан
- сиырларды күтіп-бағуға арналған қора-жай;
басталатын
шаруашылықтар тасымалды сауу қондырғысын қоса алғанда, машиналық сауу;
- ветеринариялық пункт;
- малға арналған бекіткіш болады.
Ауыл
Онда мыналар болады:
шаруашылығы
1) есепке алу нөмірі бар меншікті сүт қабылдау пункті;
кооперативі
2) дайындалған сүтті сүт өңдеуші кəсіпорынға өткізу немесе сүт өңдеу
зауытынан 50 км (қоса алғанда) дейінгі қашықтық кезінде жеке сүт
тасығыштың болуы
Сүтті жəне сүтті- 1) кемінде 600 аналық бас болуы жəне олардың өтінім берген сəтте
етті бағыттағы
САТЖАҚ-та тіркелген болуы;
аналық басы2) 2007 жылдан кейін пайдалануға берілген, тиісті инфрақұрылымы
ның жəне
бар (сиырларды байлаусыз күтіп-бағу, автоматтандырылған сауу
қондырғысы (əткеншек, шырша, параллель, тандем) бар сауу залы,
толықтыратын
автоматтандырылған көң шығару, азық тарату жəне суару, азық
мал басының
цехы, ветеринариялық пункт) тауарлық сүт фермасына арнайы
азығына
комиссияның оң қорытындысының болуы.
жұмсалған
шығындар құнын
арзандату
Табынның
1) жеке қосалқы шаруашылықтардағы мал басынан
өсімін молайту
қалыптастырылған қоғамдық табында тауарөндірушілердің асыл
үшін пайдалатұқымды тұқымдық бұқаларды бекітіп беру жəне пайдалану жөніндегі
нылатын сүтті
елді мекен тұрғындары – мал иелері жиыны хаттамасының болуы;
жəне сүтті-етті
2) мынадай зоотехникалық нормативтерге сəйкес асыл тұқымды
тұқымдардың
тұқымдық бұқаларды пайдалану:
асыл тұқымды
- жиырма бес аналық басқа кемінде бір асыл тұқымды тұқымдық бұқа
есебімен;
тұқымдық
- қатарынан екі шағылыстыру маусымынан артық пайдаланбау;
бұқаларын
- жасы ағымдағы жылдың 1 маусымына 12 айдан кем болмауы.
күтіп-бағу
Етті құс шаруашылығы
Ата-енелік/атаӨтінімді берген сəтте тəуліктік балапандардың САТЖАҚ-та тіркелген
тектік нысандағы болуы.
асыл тұқымды
тəуліктік балапан
сатып алу
Сыйымдылығы
бір уақытта
кемінде 1000
бас болатын
бордақылау
алаңдары үшін
бұқашықтарды
бордақылау
шығындарын арзандату

Құс етін өндіру құнын арзандату
15 000 тонна1) құс етінің нақты өндірісі жылына 2000 тоннадан бастап (қызметін
дан басталатын 12 айдан аз жүзеге асырып келе жатқан тауар өндірушілер үшін
нақты өндіріс көлемі қызмет кезеңі айларға бөлініп, 12 айға
нақты өндіріс
көбейтілген өндірілген өнімнің мəлімделген нақты көлеміне сүйене
10 000 тоннадан басталатын отырып айқындалады);
2) 2007 жылдан кейін жаңадан салынған немесе технологиялық
нақты өндіріс
жабдықтау бойынша жаңғыртудан өткен (құстарды күтіп-бағуға

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген сəттен
бастап алты
айдың ішінде
беріледі)

3)

4)

3.

4.

1.

2.
1)
САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген өнімге
төлемді алған
сəттен бастап
алты айдың
ішінде беріледі)

2)

3)

4)

5)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім сатып алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім сатып алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)
ағымдағы жылғы
1 мамырдан 1
желтоқсанға
дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

1.

2.

5 000 тоннадан басталатын
нақты өндіріс
2 000 тоннадан басталатын
нақты өндіріс
Күрке тауық етін
өндіру құнын арзандату
Суда жүзетін құс
етін өндіру құнын
арзандату

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген өнімге
төлемді алған
сəттен бастап
алты айдың
ішінде беріледі)

Шаруашылықтарда жəне ауыл
шаруашылығы
кооперативтерінде қойлардың аналық
басын қолдан
ұрықтандыруды
ұйымдастыру
2. Селекциялық
жəне асыл
тұқымдық жұмыс
жүргізу:
2.1 Қойлардың асыл
тұқымды аналық
басы

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін

5.

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

1) жануарларда радиожиілікті құлақ сырғаларының болуы;
2) өтінім берген сəтте кемінде 50 аналық шошқа басының болуы
жəне олардың САТЖАҚ-та тіркелуі.
3) мынадай зоотехникалық нормативтерге сəйкес өсімді молайтуда аналық жəне шошқа басын толықтыратын басты қолдан
ұрықтандыруды пайдалану немесе асыл тұқымды тұқымдық еркек
шошқаларды пайдалану;
- қолдан шағылыстыру кезінде елу басқа кемінде бір тұқымдық еркек
шошқа немесе қолдан ұрықтандыру кезінде екі жүз басқа кемінде бір
тұқымдық еркек шошқа;
- тұқымдық еркек шошқаларды қатарынан екі жылдан артық пайдаланбау.
Қой шаруашылығы
1) шаруашылықтар мен ауыл шаруашылығы кооперативтерінде
қойлардың аналық басын қолдан ұрықтандыру жөніндегі қызметтерді
көрсету бойынша шарттың болуы.
2) осы өлшемшарттарға 2-қосымшаға сəйкес 2-нысан бойынша
қойлардың аналық басын ұрықтандыру актісінің болуы.

Өтінімді берген сəтте жануарлардың САТЖАҚ-та тіркелген болуы.

1) аналық баста Республикалық палата берген асыл тұқымды мал
мəртебесінің болуы;
2) мынадай талаптарға сəйкес аналық басты қолдан ұрықтандыруды
пайдалану жəне (немесе) асыл тұқымды тұқымдық қошқарларды
(өзінің қошқарларын немесе жалдау шарттарымен) өсімді молайтуда пайдалану жəне оларды бұрын тұқымдық түрлендіруде
пайдаланылмаған қошқарларға ауыстыру:
- еркін шағылыстыру кезінде жиырма бес аналық басқа кемінде бір
тұқымдық қошқар жəне/немесе қолдан ұрықтандыруда үш жүз аналық
басқа кемінде бір тұқымдық қошқар;
- тұқымдық қошқарды қатарынан екі шағылыстыру маусымынан
артық пайдаланбау;
- асыл тұқымды тұқымдық қошқарлардың жасы ағымдағы жылдың
1 қыркүйегіне 12 айдан кем болмауы.
2.2 Қойлардың
Мынадай талаптарға сəйкес аналық басты қолдан ұрықтандыруды
тауарлық аналық пайдалану жəне (немесе) асыл тұқымды тұқымдық қошқарларды
басы
(өзінің қошқарларын немесе жалдау шарттарымен) өсімді молайтуда пайдалану жəне оларды бұрын тұқымдық түрлендіруде
пайдаланылмаған қошқарларға ауыстыру:
- еркін шағылыстыру кезінде жиырма бес аналық басқа кемінде бір
тұқымдық қошқар жəне/немесе қолдан ұрықтандыруда үш жүз аналық
басқа кемінде бір тұқымдық қошқар;
- тұқымдық қошқарды қатарынан екі шағылыстыру маусымынан
артық пайдаланбау;
- асыл тұқымды тұқымдық қошқарлардың жасы ағымдағы жылдың
1 қыркүйегіне 12 айдан кем болмауы.
3. Асыл тұқымды
1) өтінім берген сəтте мал басының САТЖАҚ-та тіркелген болуы;
қойлар сатып алу 2) сатып алынған мал басының жасы (ел ішінен сатып алған
жағдайда - асыл тұқымдық куəлікте көрсетілген сату сəтінде;
3.1 Асыл тұқымды
импортталған жағдайда - малды сатушыда (экспорттаушыда) каранешкілердің
тинге қойған сəтте):
аналық басын
қошқарлар – 6 айдан 18 айға дейін (қоса алғанда);
сатып алу
қойлардың аналық басы – 6 айдан 18 айға дейін (қоса алғанда)
ешкілердің аналық басы – 6 айдан 18 айға дейін (қоса алғанда).
4.

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

1) құс етінің нақты өндірісі жылына 20 тоннадан бастап (қызметін 12
айдан аз жүзеге асырып келе жатқан тауар өндірушілер үшін қызмет
кезеңі айларға бөлініп, 12 айға көбейтілген өндірілген өнімнің нақты
мəлімделген көлеміне сүйене отырып айқындалады);
2) мыналары бар құс фабрикасына арнайы комиссияның оң
қорытындысының болуы:
- құстарды күтіп-бағуға арналған үй-жай;
- союға арналған жабдық.

Тағамдық жұмыртқа өндіру құнын арзандату
200 миллион да- 1) құс етінің нақты өндірісі жылына 20 млн. данадан бастап (қызметін
надан бастала12 айдан аз жүзеге асырып келе жатқан тауар өндірушілер үшін
тын нақты өндіріс қызмет кезеңі айларға бөлініп, 12 айға көбейтілген өндірілген өнімнің
150 миллион да- нақты мəлімделген көлеміне сүйене отырып айқындалады);
2) 2007 жылдан кейін жаңадан салынған немесе технологиялық
надан басталатын нақты өндіріс жабдықтау бойынша жаңғыртудан өткен (құстарды күтіп-бағуға
арналған жабдықтар, азықтандырудың, сумен жабдықтаудың,
100 миллион да- желдетудің автоматтандырылған жүйесі, жұмыртқаларды сұрыптауға
надан басталаарналған автоматты машина) инфрақұрылымы бар құс фабрикасына
тын нақты өндіріс арнайы комиссияның оң қорытындысының болуы;
50 миллион да3) тізбеленген сертификаттардың (ИСО, ХАССП азық-түлік қауіпсіздігі
надан басталажүйесі) бірінің болуы.
тын нақты өндіріс
20 миллион данадан басталатын нақты өндіріс
Шошқа шаруашылығы
Асыл тұқымды
1) өтінім берген сəтте жануарлар басының САТЖАҚ-та тіркелген бошошқалар сатып луы;
алу
2) сатып алынған жануар басының жасы (жануарды (сатушыда (экспорттаушыда) карантинге қойған сəтте):
шошқа басын толықтыратын ұрғашы жəне еркек төлдер – 1 айдан 12
айға (қоса алғанда) дейін.

1.

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

арналған жабдықтар, азықтандырудың, сумен жабдықтаудың,
желдетудің автоматтандырылған жүйесі, құс сою желісі (сою цехы))
құс фабрикасына арнайы комиссияның оң қорытындысының болуы;
3) тізбеленген сертификаттардың (ИСО, ХАССП азық-түлік қауіпсіздігі
жүйесі) бірінің болуы.

Жұмыртқалы құс шаруашылығы
Өтінім берген сəтте тəуліктік балапандардың ата-енесінің
Асыл тұқымды
құстан алынған
Республикалық палатада тіркелуі
финалдық нысанды жұмыртқа
бағытындағы
тəуліктік балапан
сатып алу

Шошқалардың
аналық жəне
шошқа басын
толықтыратын
басымен
селекциялық
жəне асыл
тұқымдық
жұмыстар жүргізу

1) операторда өтінім берген сəтте 3000 бастан басталатын аналық
бастың болуы;
2) операторда тауарлық шаруашылықпен жасалған асыл тұқымды
тұқымдық қошқарларды отарға жалға беру шартының болуы;
3) өтінім берген сəтте мал басының САТЖАҚ-та тіркелген болуы;
4) аталған отарда асыл тұқымды тұқымдық қошқарларды екі
шағылыстыру маусымынан артық пайдаланбау;
5) еркін шағылыстыру кезінде жиырма бес аналық басқа кемінде бір
асыл тұқымды тұқымдық қошқар немесе қолдан ұрықтандыру кезінде
үш жүз аналық басқа кемінде бір тұқымдық қошқар.
Қозы өткізу құнын 1) қозылардың жасы өткізу сəтінде он бес айдан аспаған болуы;
2) қозыларды арнайы комиссияның қорытындысы бар
арзандату
мамандандырылған ет комбинатында немесе қуаты ауысымына 200
бас сою пункттерінде сою немесе тірідей операторға өткізу.

Тауарлық
отардың өсімін
молайту үшін
пайдалынылатын
асыл тұқымды
тұқымдық
қошқарды күтіпбағу

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

алты айдың
ішінде беріледі)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген өнімге
төлемді алған
сəттен бастап
алты айдың
ішінде беріледі)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін
(өтінім сатып
алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген өнімге
төлемді алған
сəттен бастап
алты айдың
ішінде беріледі)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім сатып алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)
ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін
(өтінім сатып
алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)
ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген өнімге
төлемді алған
сəттен бастап

ағымдағы жылғы
1 мамырдан 1
желтоқсанға
дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл
САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
1 қыркүйектен
1 желтоқсанға
дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
1 қыркүйектен
1 желтоқсанға
дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін
(өтінім сатып
алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)
ағымдағы жылғы
1 қыркүйектен
1 желтоқсанға
дейін

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген өнімге
төлемді алған
сəттен бастап
алты айдың
ішінде беріледі)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін
(өтінім өткізілген
өнімге төлемді
алған сəттен
бастап алты
айдың ішінде
беріледі)

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін
(өтінім сатып
алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)

ағымдағы жылғы
15 сəуірден 1
қазанға дейін

6. Өңдеуге өткізілген биязы жəне жартылай биязы жүн құнын арзандату
6.1 Сапасы 60-тан
1) биязы жəне жартылай биязы жүнді бастапқы өңдеуші кəсіпорынға
басталатын жүн өткізу;
2) жүн сапасын бағалаудың болуы.
6.2 Сапасы 50-ден
басталатын жүн
САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл
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Жылқы шаруашылығы
1.

Өнімді бағыттағы
асыл тұқымды
тұқымдық
айғырлар сатып
алу

1) өтінім берген сəтте мал басының САТЖАҚ-та тіркелген болуы;
2) сатып алынған мал басының жасы (ел ішінен сатып алған
жағдайда - асыл тұқымдық куəлікте көрсетілген сату сəтінде;
импортталған жағдайда - малды сатушыда (экспорттаушыда) карантинге қойған сəтте) – 18 айдан 60 айға дейін (қоса есептегенде).

(Жалғасы 18-бетте)

RESMI
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(Жалғасы. Басы 16-17-беттерде)

4.
Сатып алынған ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басы
(сүтті, сүтті-етті, етті жəне етті-сүтті тұқымдар), отандық етті
бағыттағы асыл тұқымды тұқымдық бұқа, асыл тұқымды
қойлар, өнімді бағыттағы асыл тұқымды тұқымдық
айғыр, асыл тұқымды тұқымдық түйе, шошқалардың
асыл тұқымдық басы, ешкілердің асыл тұқымды аналық
басы, етті бағыттағы ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл
тұқымды тəуліктік балапан жəне асыл тұқымды құстардан
алынған жұмыртқа бағытындағы финалдық нысандағы
тəуліктік балапан үшін субсидиялар алуға арналған өтінім

2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН:
____________________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. 20__ жылы нақты сатып алынған асыл тұқымды өнім
(материал):
1) түрі: ______________________________________________
(ірі қара мал/қой/ешкі/айғыр/шошқа/түйе/
тəуліктік балапандар)
2) тұқым (кросс), өнімділік бағыты: ___________________________
____________________________________________________
3) жыныстық-жас тобы, жасы (отандық малдар үшін – сату
сəтіндегі, шетелдік мал үшін – оларды сатушыда карантинге қою
сəтіндегі): ______________________________________________
4) сатушы туралы деректер (елі, сатушының атауы, орналасқан
жері, ЖСН/БСН (отандық тауар өндірушілерден сатып алған кезде): ___________________________________________________
Сатып алынған асыл тұқымды өнімдер тізімі
Ауыл шаруашылығы
жануарының бірдейлендіру
нөмірі

Осы хаттама селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың
ақпараттық қорында орналастырылуы тиіс.
Субсидияларды алуға үміткер ауыл шаруашылығы тауарын
өндірушілерге, жеке жəне заңды тұлғаларға қойылатын
өлшемшарттарға 2-қосымша
1-нысан
Ірі қара малдың аналық басын ұрықтандыру жəне
зерттеп-қарау туралы акт
20___ жылғы «___»_______________ № _______
Біз, ұрықтандырушы-техник
_____________________________________________________,
(ұрықтандырушы-техниктің аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
жəне шаруашылық/кооператив басшысы
____________________________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
төмендегі тізімдемеге сəйкес ______ бас аналық бас қолдан
ұрықтандырылғаны жəне зерттеп-қарау нəтижелері бойынша ірі
қара малдың _________ аналық басының нақты ұрықтандырылғаны
анықталғаны туралы осы актіні жасадық.

Р/с
№

Р/с
№

Аты, əкесінің аты
(бар болса), тегі

Жеке сəйкестендіру
нөмірі

Қолы

Күні

1.
2.
3.

1.

Шаруашылық/кооператив басшысы
______________ ______________________________________
(қолы)
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
Осы акт селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың ақпараттық
қорында орналастырылуы тиіс.
2-нысан
Қойдың аналық басын ұрықтандыру туралы
акт
20__жылғы «___»_______________ № _______
Біз, ұрықтандырушы-техник ____________________________
_____________________________________________________,
(ұрықтандырушы-техниктің аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
жəне шаруашылық/кооператив басшысы
____________________________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
төмендегі тізімдемеге сəйкес ______ бас қолданұрықтандырылғаны
туралы осы актіні жасадық:
Р/с Шаруашы- Мал иесінің ме№
лықтың
кенжайы (елді
атауы
мекен атауы)

Жиынды өткізу қорытындылары бойынша жоғарыда көрсетілген
елді мекен тұрғындары:
1) қоғамдық табында асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды пайдалану туралы;
2) аталған қоғамдық табынның барлық тұқымсыз бұқаларын
піштіру туралы шешім қабылдады.
№

Ұрықтандырушы-техник
______________ ______________________________________
(қолы)
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

Асыл тұқымды
тұқымдық бұқаның бірдейлендіру нөмірі

Тұқымы

Селекциялық жəне
Бұқаасыл тұқымдық
ның
жұмыстың ақпараттық
иесі
қорындағы тіркеу нөмірі

Малдың
бірдейлендіру
нөмірі

Ұрықтандырылған
күні

Ұрықтандырушы-техник
______________ ______________________________________
(қолы)
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
Шаруашылық/кооператив басшысы
______________ ______________________________________
(қолы)
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
Осы акт селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың ақпараттық
қорында орналастырылуы тиіс.

Сатып алушыда карантинге қою жəне карантиннен
алу актісі (шетелден сатып
алынған жағдайда)

7.

Құсты торда немесе еденде күтіп-бағуға арналған
технологиялық жабдықтың
болуын растайтын
құжаттар
Екінші деңгейдегі банктiң
немесе Ұлттық почта
операторының ағымдағы
шоттың бар-жоғы туралы
анықтамасы

8.

Мал шаруашылығы
Сатып Субсидиялау Өтеуге
алынған
нормативі, жататын
мал басы
теңге
сома
Сүтті жəне сүтті-етті тұқымдардың асыл тұқымды аналық басы
Отандық мал басы,
барлығы
Аустралия, АҚШ, Канада
жəне Еуропа елдерінен
əкелінгені
ТМД елдерінен əкелінгені
Етті жəне етті - сүтті тұқымдардың асыл тұқымды аналық басы
Шетелдік жəне отандық
мал басы, барлығы
Етті тұқымның асыл тұқымды тұқымдық бұқасы
Отандық мал басы,
барлығы
ЖИЫНЫ:
Қой шаруашылығы/ешкі шаруашылығы
Сатып
Субсидиялау Өтеуге
алынған нормативі,
жататын
мал басы теңге
сома
Асыл тұқымдық қойлар
Асыл тұқымды ешкілердің
аналық басы
ЖИЫНЫ:
Жылқы шаруашылығы
Сатып
Субсидиялау Өтеуге
алынған нормативі,
жататын
мал басы теңге
сома
Өнімді бағыттағы асыл
тұқымды тұқымдық
айғырлар
ЖИЫНЫ:
Түйе шаруашылығы
Сатып
Субсидиялау Өтеуге
алынған нормативі,
жататын
сома
мал басы теңге
Тұқымдық түйелер

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының
деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының
атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын, дұрыс емес
мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
АҚШ – Америка Құрама Штаттары;
ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы;
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН –жануардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.
2-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
Табынның өсімін молайтуға пайдаланылатын асыл тұқымды
тұқымдық бұқаларды күтіп-бағу үшін субсидиялар алуға
арналған өтінім
Өтінім нөмірі:____________
Өтінім қалыптастырылған күн: ___________
1. Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі/заңды
тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН: __________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Асыл тұқымды тұқымдық бұқалардың саны ______________бас
5.Субсидиялау нормативі _______теңге
6. Өтелетін сома ______________ теңге
Тауарлық/қоғамдық табындарда шағылыстыру үшін пайдаланылатын тұқымдық бұқалар
Тұқымдық бұқа туралы мəліметтер

Шошқа шаруашылығы
Сатып
Субсидиялау Өтеуге
алынған нормативі,
жататын
жануар
теңге
сома
басы
Асыл тұқымды шошқалар
Шығу тегі шетелдік жəне
отандық мал басы,
барлығы
ЖИЫНЫ:
Құс шаруашылығы
Сатып
Субсидиялау Өтеуге
алынған нормативі,
жататын
құс басы теңге
сома
Етті құс шаруашылығы
Ата-енелік/ата-тектік нысанды етті бағыттағы асыл
тұқымды тəуліктік балапан
сатып алу
Жұмыртқалы құс шаруашылығы
Асыл тұқымды құстардан
алынған финалдық нысанды жұмыртқа бағытындағы
тəуліктік балапан сатып
алу
ЖИЫНЫ:
Деректер
4

Тұқымдық бұқаны
пайдалану

1

2

3

4

5

6

7

8

ЖИЫНЫ:

Р/с
Деректер көзі
Қажетті
№
мəліметтер
1
2
3
1. Асыл тұқымды жануарШарт (тар) нөмірі
ларды, асыл тұқымды құс
Жасалған күн
шаруашылығы өнімін сатып
Бас саны
алу-сату/лизинг шарты
Шарт бойынша
сомасы, теңге

Акт (лер) нөмірі
Карантинге қою
күн (дер) і
Карантиннен алу
күн (дер) і
Бас саны
Құжат (тар) атауы
Нөмірі жəне күні
(бар болса)

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Сатып алынған асыл тұқымды өнім (материал) бойынша
статистика

Нысан

1. Елді мекен ________________________________________
(өңірдің, елді мекеннің атауы)
2. Жиынның өткізілген күні 20___ жылғы «_____»_____________.
3. Жиынға қатысқан, малдары бар мал иелері __________ адам.
4. Ағымдағы жайылым маусымында қоғамдық табындағы ірі
қара малдың ___________________________________________
______ аналық басын асыл тұқымды тұқымдық бұқалармен еркін
шағылыстыруды ұйымдастыру жоспарлануда.
5. Асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды өсімді молайтуда
зоотехникалық нормативтерге сəйкес пайдалану.
6. Қоғамдық табынның 6 айдан асқан тұқымсыз бұқаларын
піштіру.
____________________________________________________
(өңірдің, елді мекеннің атауы)
қоғамдық табынына тұқымдық бұқаларды бекітіп беру жəне
пайдалану бойынша тұрғындар жиынына қатысушылардың тізімі

Иесі

Асыл тұқымды бұқаны жалға беретін жеке/заңды тұлға
________ _______________________________________
(қолы)
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

Субсидияларды алуға үміткер ауыл шаруашылығы тауарын
өндiрушiлерге, жеке жəне заңды тұлғаларға қойылатын
өлшемшарттарға 1-қосымша

Елді мекен тұрғындары – мал иелері жиынының
жеке қосалқы шаруашылықтардың мал басынан
қалыптастырылған қоғамдық табында асыл тұқымды
тұқымдық бұқаларды бекітіп беру жəне пайдалану жөніндегі
хаттамасы

Тұқымы жəне сатып алынған ел,

1.
2.
3.

Тұрғындар жиынының хатшысы
________ _____________________________
(қолы)
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

6.

Өтінім қалыптастырылған күн: _____________

№

Ауылдық округ əкімі ________ ___________________________
(қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

5.

Өтінім нөмірі:_______________________

1. Тауар өндірушінің атауы: _____________________________
_____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты
(бар болса), тегі/заңды тұлғаның атауы)

Шарт (тар) нөмірі

Жасалған күн
Бас саны
Шарт бойынша
сомасы, теңге
Асыл тұқымды жануарКуəлік (тер)
лардың, асыл тұқымды
нөмірі
тəуліктік балапандардың
ЖБН/партия
асыл тұқымдық куəлігі (сер- нөмірі
тификаттар)
Берілген күні
Жануарларды жəне/немесе Акт нөмірі
құстарды қабылдау-беру
Күні
актісі
Бас саны

Табынның атауы

1.
2.
3.

3.

елді мекен/шаруа
шылық

Аналық бастың Тұқымы
Аналық бас иесінің аты,
бірдейлендіру
əкесінің аты (бар болса), тегі
нөмірі
жəне жеке сəйкестендіру нөмірі

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы

басталуы, күні

Қоғамдық табындағы аналық бастың тізімі
№

1-нысан

Барлық төленген
сома, теңге

Республикалық
палатадағы тіркеу
нөмірі

2.
3.

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,
мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын
арттыруды субсидиялау қағидаларына 3-қосымша

Құжат (тар) атауы

тұқымы

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
САЖ - субсидиялаудың ақпараттық жүйесі;
САТЖАҚ – селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың ақпараттық қоры;
МЖКАТЖ – мемлекеттік жер кадастрының ақпараттық талдау
жүйесі;
ХАССП (ағылшын тілінен HACCP – Hazard Analysis and Critical
Control Points) – тəуекелдерді жəне сыни бақылау нүктелерін талдау
үшін əзірленген жəне қабылданған халықаралық стандарт;
ИСО (ағылшын тілінен ISO – International Standard for Organization)
– стандарттау жөніндегі ұлттық ұйымдардың дүниежүзілік федерациясы əзірлеген жəне қабылдаған халықаралық стандарт.

ағымдағы жылғы
15 сəуірден
1 қазанға дейін

Асыл тұқымды жануарларды, асыл тұқымды құс
шаруашылығы өнімін сатып
алу-сату шарты бойынша
толық төлем жасалғанын
жəне/немесе төлемнің кейінге қалдырылғанын растайтын төлем құжаттары
Асыл тұқымды ірі қара малды сатып алу-сату/лизинг
шарты (субсидиялар арнайы шотқа аударылған
жағдайда )

жасы, (айы)

* - сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын
бордақылау алаңдарына тірі салмағы 300 кг-дан асатын бұқашықтарды бордақылауға өткізген немесе орнын ауыстырған кезде субсидия төлеу 300 кг тірі салмаққа есептеледі.
Мыналар субсидиялауға жатпайды:
1) бұрын сатып алу кезінде құнын арзандатуға субсидияланған,
айырбас бойынша өзара есеп айырысу есебіне сатып алынған немесе өсімін молайту үшін пайдаланылмайтын асыл тұқымды жануарларды, асыл тұқымды өнімді (материалды) сатып алу;
2) нақты құны бекітілген нормативтен ең кемі екі есе аспайтын
сатып алынған отандық асыл тұқымды жануарлар;
3) ағымдағы шағылыстыру маусымында селекциялық жəне асыл
тұқымдық жұмыс жүргізілгені үшін субсидиялау бағыты бойынша ағымдағы жылы субсидияланған жануарлармен жəне балара
ұяларымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс;
4) ағымдығы жылы асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды/асыл
тұқымды тұқымдық қошқарларды күтіп-бағу бағыты бойынша
субсидияланған табындарда/отарларда өсімін молайту үшін пайдаланылатын етті тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқалары/
асыл тұқымды тұқымдық қошқарлар;
5) ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы өңдеумен айналысатын ет өңдеуші кəсіпорындарды жəне ауыл шаруашылығы
кооперативтерін қоспағанда, тауар өндірушілер басқа жеке жəне
заңды тұлғалардан одан əрі қайта сату жəне (немесе) өңдеу үшін
сатып алған мал шаруашылығы өнімдері;
6) тауар өндірушілер айырбас бойынша өзара есеп айырысу
есебіне өткізген немесе ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы
өңдеумен айналысатын ет өңдеуші кəсіпорындар сатып алатын
бұрын субсидияланған мал шаруашылығы өнімдерін қоспағанда,
бұрын субсидияланған мал шаруашылығы өнімдері;
7) жеке аулада сойылған, сондай-ақ сою цехтарында (пункттерінде) жəне ет өңдеуші кəсiпорындарда бастапқы өңдеуден
өтпеген мал шаруашылығы өнімдері;
8) тауар өндірушілер жануарларды мəжбүрлi санитариялық сою
нəтижесiнде алған мал шаруашылығы өнімдері, сондай-ақ белгілі бір
жануар түрі бойынша аса қауіпті жəне инфекциялық аурулар бойынша карантинге қою кезеңіндегі ауыл шаруашылығы жануарларының
өнімдері мен бастары;
9) тұқымдық түрлендіру нəтижесінде алынбаған, сыйымдылығы
бір уақытта кемінде 1000 бас болатын бордақылау алаңдарына
өткізілген бұқашықтар (тауарлық сүт фермалары жəне асыл
тұқымды аналық басы бар шаруашылықтар өткізген бұқашықтарды
қоспағанда);
10) етті құс шаруашылығының жанама өнімдері - аяқтары, бастары, ішкі органдары;
11) орамасыз өткізілген өңделген сүт;
12) жұмыртқа ұнтағын өндіру үшін өткізілген жəне (немесе) берілген тағамдық жұмыртқа.

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
1 қыркүйектен
1 желтоқсанға
дейін

Зерттеп-қарау
нəтижесі

Балара ұясымен
селекциялық
жəне асыл
тұқымдық жұмыс
жүргізу

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін
(өтінім сатып
алған сəттен
бастап он екі
айдың ішінде
беріледі)
ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген өнімге
төлемді алған
сəттен бастап
алты айдың
ішінде беріледі)

2.

түгендеу нөмірі
(бар болса)

Марал шаруашылығы (бұғы шаруашылығы)
1) САТЖАҚ-та жəне Республикалық палатада тіркелген болуы.
2) мынадай зоотехникалық нормативтерге сəйкес асыл тұқымды
тұқымдық аталықтарды өсімді молайтуда жəне ротациялауда
пайдалану:
- аталықтардың жасы ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне 36 айдан кем
болмауы;
- отыз аналық басқа кемінде бір тұқымдық аталық;
- тұқымдық аталықты қатарынан екі шағылыстыру маусымынан артық
пайдаланбау.
Балара шаруашылығы
Өтінім берген сəтте САТЖАҚ-та кемінде 10 балара ұясының тіркелген
болуы.

Маралдардың
(бұғылардың)
аналық басымен
селекциялық
жəне асыл
тұқымдық жұмыс
жүргізу

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 6 маусымдағы №228 бұйрығына 3-қосымша

ағымдағы жылғы
20 қаңтардан
20 желтоқсанға
дейін (өтінім
өткізілген өнімге
төлемді алған
сəттен бастап
алты айдың
ішінде беріледі)

Зерттеп- қарау күні

1.

Түйе сүтін өндіру 1) өтінім берген сəтте мал басының САТЖАҚ-та тіркелген болуы;
жəне өңдеу
2) үш жастан асқан кемінде 30 бас өз аналық мал басының болуы;
құнын арзандату 3) сүтті өңдеуші кəсіпорындарға немесе есепке алу нөмірі бар сүт
өңдеу цехына өткізу;
4) түйе сүтінің жылдық өндіріс көлемі сауылатын інгеннің 1 басына
1500 килограммнан аспауы тиіс.

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

Ұрықтандырылған
күні

1.

Түйе шаруашылығы
1) өтінім берген сəтте мал басының САТЖАҚ-та тіркелген болуы;
2) сатып алынған малдың жасы (елдің ішінен сатып алған кезде –
асыл тұқымдық куəлікте көрсетілген сату сəтінде, импорттаған кезде
– малды сатушыда (экспорттаушыда) карантинге қойған сəтте) – 12
айдан 60 айға дейін.

Асыл тұқымды
тұқымдық
түйелер сатып
алу

САТЖАҚ-пен
интеграцияланған
өзара іс-қимыл

Малдың
бірдейлендіру нөмірі

2.

1) өтінім берген сəтте мал басының САТЖАҚ-та тіркелген болуы;
2) үш жастан асқан кемінде 30 бас өз аналық мал басының болуы;
3) сүтті өңдеуші кəсіпорындарға немесе есепке алу нөмірі бар сүт
өңдеу цехына өткізу;
4) бие сүтінің жылдық өндіріс көлемі сауылатын биенің 1 басына 750
килограмнан аспауы тиіс.

Мал иесінің мекенжайы (елді мекен
атауы)

1.

Бие сүтін өндіру
жəне өңдеу
құнын арзандату

Шаруашылықтың /
ауыл шаруашылығы
кооперативінің атауы

2.

ЖБН

18

Р/с
Деректер көзі
№
1
2
1. Жеке қосалқы
шаруашылықтардың
мал басынан
қалыптастырылған
қоғамдық табынға
асыл тұқымды
тұқымдық
бұқаларды бекітіп
беру жəне пайдалану бойынша елді мекеннің
тұрғындары
жиынының шешімі
(əр табын бойынша
тек қоғамдық табындар үшін толтырылады)
2.

1000 мал орнынан басталатын
бордақылау алаңы
мен шаруашылық
арасындағы етті
тұқымдардың асыл
тұқымды тұқымдық
бұқаларын бекітіп
беру жəне пайдалану (жалға алу)
жөніндегі шарт (тек
тауарлық табындар
үшін толтырылады)

Қажетті мəліметтер
3
Елді мекен атауы
Жиын өткізілген күн
Еркін шағылыстыруға
қатыстыруға жоспарланған
аналық бас саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық
бұқалар саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық
бұқалардың бірдейлендіру
нөмірлері
Тұқымы
Республикалық палатадағы
тіркеу нөмірі
Бұқа (лар) иесінің атауы
Шарт (тар) нөмірі
Жасалған күні
Еркін шағылыстыруға
қатыстыруға жоспарланған
аналық саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық
бұқалар саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық
бұқалардың бірдейлендіру
нөмірі
Асыл тұқымды тұқымдық
бұқа тұқымы
Республикалық палатадағы
тіркеу нөмірі

(Жалғасы 19-бетте)

Деректер
4

RESMI

27 МАУСЫМ 2019 ЖЫЛ

(Жалғасы. Басы 16-18-беттерде)

3.

Екінші деңгейдегі
банктiң немесе Ұлттық почта
операторының
ағымдағы шоттың
бар-жоғы туралы
анықтамасы

2. БСН ______________________________________________

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері: Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

4. Жануар түрі____________
5. Ұрықтандырылған аналық бас саны __________ бас
6. Субсидиялау нормативі ______________________ теңге
7. Өтелетін сома _______________________ теңге

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00:00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН –жануардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Р/с
Деректер көзі
№
1
2
1. Ірі қара малдың/
қойдың аналық
басын қолдан
ұрықтандыру бойынша қызметтер
көрсету жөніндегі
шарт
2. Қойдың аналық басын ұрықтандыру
актісі

3.

Ұрықтандырылған
ірі қара малдың
аналық басын
ұрықтандыру
жəне буаздыққа
зерттеп-қарау
актісі

3-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы, Шымкент
қаласының ауыл шаруашылығы жəне ветеринария
басқармасы _____________________ облысының
ауыл шаруашылығы басқармасы
Тауарлық отардың өсімін молайтуға пайдаланылатын
асыл тұқымды тұқымдық қошқарларды күтіп-бағу үшін
субсидиялар алуға арналған өтінім

4.

Екінші деңгейдегі
банктiң немесе Ұлттық почта
операторының
ағымдағы шоттың
бар-жоғы туралы
анықтамасы

Өтінім нөмірі:____________
Өтінім қалыптастырылған күн: ___________
1. Тауар өндірушінің атауы _____________________________
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі/заңды
тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:_________________________
_____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН: _________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Асыл тұқымды тұқымдық қошқарлардың саны
___________ бас

6. Өтелетін сома ______________ теңге
Тауарлық отардың өсімін молайту үшін пайдаланылатын
тұқымдық қошқарлар

жасы, (айы)

тұқымы

Республикалық
палатадағы тіркеу
нөмірі

басталуы, күні

елді мекен

Табынның атауы

Тұқымдық
қошқарларды
пайдалану

түгендеу нөмірі
(бар болса)

ЖБН

Қажетті мəліметтер

Деректер

3
Шарт нөмірі
Жасалған күні

4

2

3

4

5

6

7

8

3
Шарт (тар) нөмірі
Жасалған күні
Еркін шағылыстыруға/ қолдан
ұрықтандыруға қатыстыруға
жоспарланған аналық бас
саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық
қошқарлар саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық
қошқарлардың бірдейлендіру
нөмір(лер)і
Асыл тұқымды тұқымдық
қошқардың тұқымы
Республикалық палатадағы
тіркеу нөмірі
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта операторының
деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

4

кезең, маусым

түскен күні

4

5

6

7

3

сатушының/
жалға берушінің
атауы

басталуы, күні

тұқымы

Сатып алу/
жалға беру
туралы
мəліметтер

Республикалық
палата
тіркелген нөмірі

2

Тұқымдық
бұқаны
пайдалану

8

Тұқымдық түрлендірумен қамтылған аналық мал басы
ЖБН
1

Шаруа (фермер) қожалықтары мен ауыл шаруашылығы
кооперативтерінде ірі қара малдың аналық басын,
сондай-ақ шаруашылықтар мен ауыл шаруашылығы
кооперативтерінде қойлардың аналық басын қолдан
ұрықтандыру жөніндегі көрсетілген қызметтер үшін
субсидиялар алуға арналған өтінім
Өтінім нөмірі ___________________
Өтінім қалыптастырылған күн ___________
1. Асыл тұқымдық немесе дистрибьютерлік орталықтың атауы
_______________________________________________________

4. Субсидиялауға жататын барлық аналық бас:________________
бас

Тұқымдық бұқа туралы мəліметтер
жасы, ай
тұқымы Республикалық палатадағы
тіркеу нөмірі
2
3
4

ЖБН
1

Жасы, ай
2

Шаруашылықта тіркелген күні
3

Р/с
№

Деректер көзі

Қажетті мəліметтер

Деректер

1
1.

2
Жайылымдардың
барын растайтын
құжат - тауарлық
шаруашылықтар
үшін

3
Мемлекеттік жерді пайдалану актісінің № мен
берілген күні, оның ішінде
бірлесіп пайдалану шарты
бойынша
Жайылым алаңы, гектар

4

Жайылымдардың
барын растайтын құжат - ауыл
шаруашылығы
кооперативтері
үшін

Аудандық мəслихат
шешімінің қабылданған
күні жəне № немесе
Мемлекеттік жерді пайдалану актісінің №, оның
ішінде бірлесіп пайдалану
шарты бойынша

2.

Табынды жаюға бөлінген
жайылым алаңы, гектар

ЖБН
2

жасы,
ай

1

2

Р/с
№
1
1.

тұқымы
3

тұқымы Республикалық
ұрықтандыру күні
палатадағы
(қолдан ұрықтандытіркеу нөмірі
рылған жағдайда
толтырылады)
3
4
5

Деректер көзі

Қажетті мəліметтер

Деректер

2
Екінші
деңгейдегі
банктiң немесе
Ұлттық почта
операторының
ағымдағы
шоттың баржоғы туралы
анықтамасы

3
4
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

ЖБН
3

ЖБН
4

ЖБН
5

* кесте тек жануарлардың сəйкестендіру нөмірлері жөніндегі
ақпаратты қамтиды; кестеде келтірілген қойлар селекциялық жəне
асыл тұқымдық жұмысқа өтінімді қалыптастыру күнінде қатысады,
нөмірлер ұлғаю тəртібімен сұрыпталған
Р/с
№
Деректер көзі
1
2
1. Екінші деңгейдегі
банктiң немесе Ұлттық почта
операторының
ағымдағы шоттың
бар-жоғы туралы
анықтамасы

Қажетті мəліметтер
3
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Деректер
4

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН – жануардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.
8-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы

Асыл тұқымды аналық бас туралы мəліметтер
ЖБН

1. Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі/заңды
тұлғаның атауы)

Тұқымдық түрлендіруде пайдаланылатын тұқымдық бұқалар:

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы, Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне
инвестициялар басқармасы, Шымкент қаласының ауыл
шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
_____________________ облысының ауыл шаруашылығы
басқармасы

Селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс жүргізу бойынша статистика:

Бірінші санатты асыл тұқымды тұқымдық бұқалар туралы мəліметтер (табынның өсімін асыл тұқымды тұқымдық бұқалармен
молайтқан жағдайда толтырылады)

4. Тұқымдық түрлендіруді жүргізу бойынша статистика:
1) Аналық бас:_________________ бас
2) Етті тұқымдардың асыл тұқымды бұқалары:_____________
3) Тұқымдық бұқаға жүктеме: ______________ бас
4) Субсидиялауға жататын барлық аналық бас: ___________ бас
5) Субсидиялау нормативі ________________ теңге
6) Өтелетін сомасы _______________ теңге

4-нысан

3. ЖСН/БСН _________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)

6. Өтелетін сома _______________ теңге

3. ЖСН/БСН __________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН –жануардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
___________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)

5. Субсидиялау нормативі ________________ теңге

Өтінім нөмірі:__________
Өтінім қалыптастырылған күн:____________

Тұқымдық бұқа туралы
мəліметтер

жасы, ай
2

1. Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі/заңды
тұлғаның атауы)

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы,
Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне инвестициялар
басқармасы, Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы
жəне ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы

1

ЖБН
1

ЖБН
1

Өтінім нөмірі:__________
Өтінім қалыптастырылған күн:____________

2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Субсидиялау нормативі ________________ теңге
Өтелетін сома _______________ теңге
Асыл тұқымды аналық мал басымен бірге пайдалану кезіндегі
асыл тұқымды тұқымдық қошқарлар туралы мəліметтер

Селекциялық жəне тұқымдық жұмысқа қатысатын қойлардың
аналық басының тізімі*

Етті тұқымды асыл тұқымды ірі қара малдың аналық
басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге
субсидиялар алуға арналған өтінім

5-нысан

жасы, ай

Екінші
деңгейдегі
банктiң немесе
Ұлттық почта
операторының
ағымдағы
шоттың баржоғы туралы
анықтамасы

Деректер

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы, Шымкент
қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Еркін
Қолдан
шағылыс- ұрықтантырғанда дырғанда

Қойлардың асыл тұқымды аналық
басымен селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс
Барлық аналық бас (12 айдан бастап),
бас
Қанағаттандыратын аналық бас (12 айдан бастап), бас
Асыл тұқымды тұқымдық қошқарлар, бас
Тұқымдық қошқарларға арналған
жүктеме, бас:

6-нысан

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.

ЖБН

2.

Қажетті мəліметтер

Бағыттың атауы

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН – жануардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Акт нөмірі жəне күні
Ұрықтандырылған мал
басының саны, бас
Ауылдық округ атауы
жəне техник-ұрықтандырушының аты, əкесінің
аты (бар болса), тегі
Акт нөмірі жəне күні
Ұрықтандырылған мал
басының саны, бас
Ұрықтандырылған буаз
мал басының саны, бас
Ауылдық округ атауы жəне
ұрықтандырушы-техниктің
аты, əкесінің аты
(бар болса), тегі
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ірі қара малдың тауарлық аналық басымен селекциялық
жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға
арналған өтінім
Р/с Деректер көзі
№
1
2
1. Оператор мен
шаруашылық
арасындағы
асыл тұқымды
тұқымдық
қошқарларды
отарға бекітіп
беру жəне пайдалану (жалдау)
шарты

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта операторының
деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00:00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

5. Субсидиялау нормативі _______теңге

1

Екінші деңгейдегі
банктiң немесе Ұлттық почта
операторының
ағымдағы шоттың
бар-жоғы туралы
анықтамасы

3. Заңды мекенжайы: ____________________________________
_____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес
ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес деректерді жəне өзге де
ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне пайдалануға келісім беремін.

Тұқымдық қошқарлар туралы
мəліметтер

3.
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Қойлардың тауарлық аналық басымен селекциялық
жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға
арналған өтінім
Өтінім нөмірі:_______________
Өтінім қалыптастырылған күн:____________
1. Тауар өндірушінің атауы
______________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
_____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН _________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Тұқымдық түрлендіру жүргізу бойынша статистика:
Бағыттың атауы

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Еркін
Қолдан
шағылыс- ұрықтантырғанда дырғанда
Қойлардың тауарлық аналық басымен селекциялық-асыл
тұқымдық жұмыс
Барлық аналық бас, бас
Қанағаттандыратын аналық бас, бас
Асыл тұқымды тұқымдық қошқарлар, бас
Тұқымдық қошқарларға жүктеме, бас

1) Субсидиялау нормативі ________________ теңге
2) Өтелетін сома _______________ теңге
Шаруашылықта пайдаланылатын тұқымдық қошқарлар:
Тұқымдық қошқар туралы мəліметтер

Тұқымдық
қошқарды
пайдалану
ЖБН жасы, тұқымы баста- кезең,
ай
луы,
маукүні
сым

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН – жануардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

1

7-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
Қойдың асыл тұқымды аналық басымен селекциялық
жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға
арналған өтінім
Өтінім нөмірі:_______________
Өтінім қалыптастырылған күн:____________
1. Тауар өндірушінің атауы
_____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
_____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН __________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу бойынша
статистика:

2

3

4

Сатып алу/жалға беру
туралы деректер
түскен
күні

5

6

Сатушының/
жалға
берушінің
атауы
7

Тұқымдық түрлендіруге қатысатын қойдың аналық басының тізімі*
ЖБН
1

ЖБН
2

ЖБН
3

ЖБК
4

ЖБН
5

* кесте тек жануарлардың сəйкестендіру нөмірлері жөніндегі
ақпаратты қамтиды, кестеде келтірілген қойлар тұқымдық түрлендіруге өтінімді қалыптастыру күнінде қатысады, нөмірлер ұлғаю
тəртібімен сұрыпталған
Р/с Деректер көзі
№
1
2
1.
Екінші
деңгейдегі
банктiң немесе
Ұлттық почта
операторының
ағымдағы
шоттың баржоғы туралы
анықтамасы

Қажетті мəліметтер
3
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе
(Жалғасы 20-бетте)

Деректер
4

RESMI

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН – жануардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

2.Тауар өндірушінің мекенжайы:
_____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН (жеке/заңды тұлға үшін) __________________________
4. Мал басы бойынша статистика:
1) Барлық аналық бастың саны, бас_______________________
2) Қанағаттандырылатын аналық бастың саны, бас:_____________
3) Асыл тұқымды тұқымдық аталықтардың саны, бас:____________
4) Тұқымдық аталыққа жүктеме, бас_________________________
5) Субсидиялау нормативі____________________________теңге
6) Өтелетін сома _____________________теңге
Шаруашылықта қоланылатын тұқымдық аталықтар:
Жасы, ай

Р/с Деректер көзі
№
1
2
1. Екінші
деңгейдегі
банктiң немесе
Ұлттық почта
операторының
ағымдағы
шоттың баржоғы туралы
анықтамасы

Тіркеу
нөмірі
4

Қажетті мəліметтер
3

Тіркеу
нөмірі
5

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
ЖСК
БСН
Кбе

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.
10-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
Балара ұясымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс
жүргізуге субсидиялар алуға арналған өтінім
Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________
Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
_____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН __________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Балара ұясының саны __________
1) Субсидиялау нормативі ____________________ теңге
2) Өтелетін сома _______________ теңге
Қажетті мəліметтер

2

3

Екінші
деңгейдегі
банктiң немесе
Ұлттық почта
операторының
ағымдағы
шоттың баржоғы туралы
анықтамасы

Деректер
4

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банкінің немесе почта
операторының деректемелері
Банкінің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00:00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;

6. Өтелетін сома _______________ теңге
Асыл тұқымды тұқымдық жануарлар туралы мəліметтер
Тұқымдық еркек шошқа
туралы мəліметтер

Тұқымдық еркек шошқаны
пайдалану

Республикалық
палатадағы
тіркеу нөмірі

1

2

3

4

Сатып алу туралы
мəліметтер (сатып
алынған жағдайда
толтырылады)
баста- кезең, түскен сатушының
луы,
маукүні
атауы
күні
сым
5

6

7

1
Бройлер құсының
еті
Күрке тауық еті

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

жасы, ай
2

ЖБН
1

жасы, ай
2

тұқымы
3

Р/с
№
1
1.

Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________

2.

1. Тауар өндірушінің атауы:
_____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
3.

3. ЖСН/БСН __________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Аналық бас:_________________ бас
5. Ұрықтандырылған аналық бас саны _____________ бас

Қажетті мəліметтер
3
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Деректер
4

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН– жануарлардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.
12-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы
қаласының кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
Сүтті жəне сүтті-етті тұқымның асыл тұқымды бұқаларының
бір жынысты немесе қос жынысты ұрығын сатып алу үшін
субсидиялар алуға арналған өтінім
Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________
1. Тауар өндірушінің (сатып алушының) атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің (сатып алушының) мекенжайы: ________
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН __________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Аналық бас, _________________ бас
5. Қажеттілік нормасы (бір басқа екі доза есебімен),__________
доза
6. Нақты сатып алынған тұқымдар: ____ доза
1) тұқымы ___________
2) облыс, шығарған ел: ___________________
3) сатушы туралы мəлімет (ел, жеткізуші компанияның атауы):
______________________________________________________
7. Субсидиялауға жататыны, _____________________ доза
Сатып алынған асыл тұқымды өнім (материал) бойынша статистика:
Тұқымның
түрі
бір жынысты
қос жынысты
Жиыны:

Сатып алынған
Субсидиялау
дозалар
нормативі, теңге

Р/с
Деректер көзі
№
1
2
1.
Ұрық сатып алусату шарты

Қажетті мəліметтер
3
Сатушының атауы

Өтеуге жататын сома

Деректер
4

5

6

7

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

Биязы жəне жартылай биязы жүн
Сиыр еті

2. Тауар өндірушінің мекенжайы: ________________________
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)

Шошқа басын толықтыратын бас туралы мəліметтер
(4 айдан асқан):

4
килограмм
килограмм
килограмм
дана

килограмм

Түйе сүті

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы
қаласының кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы

8

тұқымы
3

3

Өлшем
бірлігі

13-нысан

Аналық бас туралы мəліметтер:
ЖБН
1

2

Суда жүзетін
құстың еті
Тағамдық
жұмыртқа
Сиыр сүті:
бағымдағы сиырлары 600-ден басталатын шаруашылықтар үшін
бағымдағы сиырлары 400-ден басталатын шаруашылықтар үшін
бағымдағы сиырлары 50-ден басталатын шаруашылықтар үшін
ауыл шаруашылығы кооперативі үшін
Бие сүті

Эмбриондарды телу бойынша көрсетілетін қызметтерді
арзандатуға арналған өтінім

Р/с Деректер көзі
№
1
2
1. Екінші
деңгейдегі
банктiң немесе
Ұлттық почта
операторының
ағымдағы
шоттың баржоғы туралы
анықтамасы

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Деректер көзі

5. Субсидиялау нормативі ________________ теңге

Деректер
4

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.

Р/с
№
1
1.

4. Субсидиялауға жататын аналық жəне шошқа басын толықтыратын бастың барлығы _________ бас

4

Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмысқа қатысатын аналық
бастың тізімі:
Тіркеу
нөмірі
3

3. ЖСН/БСН _________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
Селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс жүргізу бойынша статистика:

тұқымы

1. Тауар өндірушінің атауы
_____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)

2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
_____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)

ЖБН

Өтінім нөмірі:__________________
Өтінім қалыптастырылған күн:____________

1. Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)

жасы, ай

Маралдардың (бұғылардың) аналық басымен селекциялық
жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға
арналған өтінім

Тіркеу
нөмірі
2

3.

Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы

Тіркеу
нөмірі
1

Асыл тұқымды
материалға
берілген асыл
тұқымды куəлік
(сертификат)
Екінші деңгейдегі
банктiң немесе Ұлттық почта
операторының
ағымдағы шоттың
бар-жоғы туралы
анықтамасы

Шошқалардың аналық жəне шошқа басын толықтыратын
басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге
субсидиялар алуға арналған өтінім

9-нысан

Республикалық палата Түгендеу нөмірі Лақап аты
берген тіркеу нөмірі
1
2
3

2.

Өнім түрі

Субсидиялар жиыны,
мың теңге

11-нысан

Сатушының ЖСН-сы/БСН-сы
(бар болса)
Шарттың (тардың ) нөмірі
Жасалған күні
Дозалар саны
Шарт бойынша сома, теңге
Куəліктің (тердің) нөмірі
Берілген күні

1 бірлік үшін субсидиялау нормативі, теңге

БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Өндірілген/
дайындалған жəне
өткізілген көлем, бірлік

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.

Өнімді сатып алушы,
БСН

(Жалғасы. Басы 16-19-беттерде)
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Союмен/өңдеумен айналысатын кəсіпорынның
есепке алу нөмірі

20

4.

Эмбриондарды телу нəтижесінде алынған бұзаулар туралы
ақпарат:
Эмбриондарды телу
нəтижесінде алынған
бұзаулар саны

Р/с
Деректер көзі
№
1
2
1. Ірі қара малдың
аналық басына
эмбриондарды
телу бойынша
қызмет көрсету
шарты
2.

3.
4.

Телу жəне ірі қара
малдың аналық
басын буаздыққа
зерттеп-қарау
актісі
Генетикалық бағалау сертификаты
Екінші деңгейдегі
банктiң немесе Ұлттық почта
операторының
ағымдағы шоттың
бар-жоғы туралы
анықтамасы

Субсидиялау
нормативі, теңге

Өтеуге жататын
сома, теңге

Қажетті мəліметтер
3
Көрсетілген қызметті
берушінің атауы
Көрсетілген қызметті
берушінің ЖСН-сы/БСН-сы
Шарт нөмірі
Жасалған күні
Акт нөмірі жəне күні
Эмбриондар енгізілген мал
басының саны
Буаз мал саны

Деректер
4

Сертификаттың № жəне
берілген күні
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.
14-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
Құс етін (бройлер тауығының етін, күркетауық, суда жүзетін
құс етін), тағамдық жұмыртқа (тауық жұмыртқасы),
сүт (сиыр, бие, түйе сүті), биязы жəне жартылай биязы жүн
өндіру, сондай-ақ, ірі қара малды союмен жəне етін
бастапқы өңдеумен айналысатын ет өңдеуші
кəсіпорындардың сиыр етін дайындау құнын арзандатуға
субсидиялар алуға арналған өтінім
Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________
1. Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. ЖСН/БСН _________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
3.Тауар өндірушінің мекенжайы
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
4. Шаруашылықтың есепке алу нөмірі (бар болса) ______________
5. Өткізілген көлем (қажеттісі толтырылады) __________________

Деректер көзі

Қажетті мəліметтер

2
Өнімнің өткізілгенін
растайтын құжаттар
(өнімді өзінің өңдеуші
кəсіпорындарына немесе цехтарына
тапсырған жағдайда
ұсынылмайды)

3
Құжат (тар) атауы
Нөмір (лер)і (бар болса)
Құжатта (тарда)
көрсетілген күн
Өткізілген өнім көлемі
Шарт бойынша сомасы,
теңге
Құжатта (тар) атауы
Нөмір (лер)і (бар болса)
Құжатта (тарда)
көрсетілген күн
Өткізілген өнім көлемі
Төленген сома, теңге

Өткізілген өнімге толық
төлем жасалғанын
растайтын құжаттар
(өнімді өзінің өңдеуші
кəсіпорындарына немесе цехтарына
тапсырған жағдайда
ұсынылмайды)
Өнімді өткізуге
арналған тауарлықкөліктік жүкқұжаттардың
тізілімі (өнімді өзінің
өңдеуші кəсіпорындарына немесе цехтарына тапсырған
жағдайда толтырылады)
Кассалық чектердің
тізілімі (өнімді өздері
өткізген жағдайда толтырылады)

5.

Жүннің сапасын
бағалауды жүзеге асыратын зертхана беретін
анықтама

6.

Екінші деңгейдегі
банктiң немесе Ұлттық
почта операторының
ағымдағы шоттың
бар-жоғы туралы
анықтамасы

Деректер
4

Тауарлық-көліктік
жүкқұжаттың нөмірі жəне
күні (əрбір жүкқұжат бойынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі,
килограмм (əрбір
жүкқұжат бойынша
көрсетіледі)
Кассалық чектің нөмірі
жəне күні (əрбір чек бойынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі,
килограмм (əрбір чек
бойынша көрсетіледі)
Анықтаманың нөмірі
жəне берілген күні
Анықтама берген
ұйымның атауы
Жүннің сапасы
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Мыналар:
- ірі қара малды союмен жəне оның етін өңдеумен айналысатын ет өңдейтін кəсіпорындарды жəне ауыл шаруашылығы
кооперативтерді қоспағанда, жеке жəне заңды тұлғалардан одан
əрі сату жəне/немесе өңдеу үшін сатып алынған;
- ірі қара малды союмен жəне оның етін алғашқы өңдеумен
айналысатын ет өңдейтін кəсіпорындар сатып алатын бұрын субсидияланған мал шаруашылығының өнімін қоспағанда, өзара есеп
айырысу бойынша айырбастау арқылы өткізілген немесе бұрын
субсидияланған;
- аулаларда сойылған, сондай-ақ сою цехтарында (пункттерінде)
жəне ет өңдейтін кəсіпорындарда алғашқы өңдеуден өтпеген
өнімдер;
- жануарларды мəжбүрлі санитариялық сою нəтижесінде, сондайақ жануарлардың белгілі бір түрі бойынша аса қауіпті жəне инфекциялық аурулары бойынша карантиндеуді жүзеге асыру кезеңінде
алынған ауыл шаруашылығы жануарларының өнімі жəне басы;
- етті құс шаруашылығының жанама өнімдері (аяқтары, бастары,
ішкі органдары);
- жұмыртқа ұнтағын өндіру үшін өткізілген жəне (немесе) тапсырылған;
- орамасыз өткізілген өңделген сүт мал шаруашылығы өнімі болып табылмайды.
Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ТСФ – тауарлық сүт фермасы;
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.
15-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
Сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын
бордақылау алаңдары үшін бұқашықтарды бордақылау
шығындарын арзандатуға субсидиялар алуға арналған
өтінім
Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________
1. Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. ЖСН/БСН _________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
(Жалғасы бар)

