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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 11 шілде №708 Нұр-Сұлтан қаласы
«Қазақстан Республикасының
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының
кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2014 жылғы
18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 9756 болып тіркелген, 2014 жылғы 17 қазанда «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
1 «Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне басқа органдар» кіші функциясында:
120 «Облыс əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 129 жəне 130 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу
130 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша дамуға бағытталған ісшаралар өткізу»;
3 «Сыртқы саяси қызмет» кіші функциясында:
204 «Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi»,
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» жəне 249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
мынадай мазмұндағы 164 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«164 Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық жəне
даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның
Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуын қамтамасыз ету»;
мынадай мазмұндағы 164 бюджеттік бағдарламасы бар 225
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«225 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
164 Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық жəне
даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның
Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуын қамтамасыз ету»;
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» кіші
функциясында:
340 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
қалалық ортаны регенерациялау басқармасы», 341
«Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс
жəне тұрғын үй саясаты басқармасы» жəне 343 «Республикалық
маңызы бар қаланың, астананың отын-энергетикалық кешені
жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
мынадай мазмұндағы 129 жəне 130 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу
130 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша дамуға бағытталған ісшаралар өткізу»;
02 «Қорғаныс» функционалдық тобында:
2 «Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру»
кіші функциясында:
287 «Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи
жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық
қорғаныс саласындағы уəкілетті органдардың аумақтық органы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 129 жəне 130 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу
130 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша дамуға бағытталған ісшаралар өткізу»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
4 «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру»
кіші функциясында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
203 «Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрлармен
қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 117 жəне 118 кіші бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«117 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне жұмысшы біліктіліктері
бойынша техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында
білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға Қазақстан
Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт
есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
118 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен техникалық жəне кəсіптік білім
беру ұйымдарының студенттерін кəсіпкерлік негіздеріне оқыту
жөніндегі қызметтер»;
261 «Облыстың білім басқармасы», 360 «Республикалық
маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы» жəне 753
«Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
024 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру»
кіші функциясында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
223 «Техникалық жəне кəсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау»
бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 030 жəне 032 кіші бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
224 «Мемлекеттік жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру жəне
қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 030 жəне 032 кіші бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
052 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау жəне қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
360 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
038 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау жəне қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:

мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
753 «Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
052 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау жəне қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
6 «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру» кіші
функциясында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
204 «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 119, 120 жəне 121 кіші бюджеттік
бағдарламаларымен толықтырылсын:
«119 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы
бар қалалардың, астана бюджеттеріне көпбалалы жəне аз
қамтылған отбасылардың балалары үшін жоғары білімі бар
мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын
орналастыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан
бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
120 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен жоғары оқу орындарының
студенттерін кəсіпкерлік негіздеріне оқыту жөніндегі қызметтер
121 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен жоғары оқу орындарында коворкинг
аймақтарын ашу жөніндегі қызметтер»;
261 «Облыстың білім басқармасы», 360 «Республикалық
маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы» жəне 753
«Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
057 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау
көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 015 жəне 032 кіші бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламасының əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 129 жəне 130 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу
130 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша дамуға бағытталған ісшаралар өткізу»;
06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру»
функционалдық тобында:
1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» кіші функциясында:
213 «Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
027 «Азаматтардың жекелеген санаттарын əлеуметтік
қамсыздандыру жəне олардың төлемдерін жүргізу» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
136 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы
бар қалалардың, астана бюджеттеріне мемлекеттік атаулы
əлеуметтік көмекті төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер» кіші бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«136 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы
бар қалалардың, астана бюджеттеріне мемлекеттік атаулы
əлеуметтік көмекті төлеуге республикалық бюджеттің қаражаты
есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 144 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«144 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы
бар қалалардың, астана бюджеттеріне мемлекеттік атаулы
əлеуметтік көмекті төлеуге Қазақстан Республикасы Ұлттық
қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер»;
256 «Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік
бағдарламалар басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
049 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек төлеуге берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
327 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік əл-ауқат басқармасы» жəне 355 «Республикалық маңызы
бар қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшілері бойынша:
006 «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
005 «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
801 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен
қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал актілерін
тіркеу бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
010 «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
2 «Əлеуметтiк көмек» кіші функциясында:
327 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік əл-ауқат басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
003 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» жəне 030 «Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
333 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
жұмыспен қамту жəне əлеуметтік қорғау басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
003 «Жұмыспен қамту бағдарламасы», 004 «Мемлекеттік
атаулы əлеуметтік көмек» жəне 030 «Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
355 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
003 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» жəне 030 «Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламалары бойынша:

мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
002 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
801 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен
қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал актілерін
тіркеу бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
004 «Жұмыспен қамту бағдарламасы» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
9 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
266 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлік
жөніндегі іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 030 жəне 032 кіші бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
213 «Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
068 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
100 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне еңбек нарығын дамытуға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» кіші бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«100 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне еңбек нарығын дамытуға
республикалық бюджеттің қаражаты есебінен берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 102 жəне 103 кіші бюджеттік
бағдарламаларымен толықтырылсын:
«102 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне еңбек нарығын дамытуға
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
103 Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетіне
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде жұмыс күші артық өңірлерден
қоныстанғандар үшін тұрғын үйді сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 080 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«080 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен тұтынушылық кредиттер бойынша қалыптасқан берешекті өтеу жөнінде жеке тұлғаларға
əлеуметтік қолдау көрсетуге «Проблемалық кредиттер қоры»
АҚ-ға нысаналы аударым»;
256 «Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік
бағдарламалар басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
019 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру»
жəне 037 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек
нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыруға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік
бағдарламалары бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық
тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» кіші функциясында:
249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
228 «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
102 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне аз қамтылған көп балалы
отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін
сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
кіші бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«102 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне аз қамтылған көпбалалы
отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін
сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 116 жəне 117 кіші бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«116 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне жұмыс істейтін жастарға
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғынжайын сатып алуға
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
117 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне жұмыс істейтін жастарға
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғынжайын сатып алуға
республикалық бюджеттің қаражаты есебінен берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары бар 098 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«098 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жұмыс күші
артық өңірлерден қоныстанғандар үшін тұрғын үйді сатып алуға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
314 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
жайлы қалалық орта басқармасы», 341 «Республикалық
маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне тұрғын үй
саясаты басқармасы» жəне 373 «Республикалық маңызы
бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт есебінен»;
2 «Коммуналдық шаруашылық» кіші функциясында:
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарламасының
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 129 жəне 130 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу
130 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше
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жағдайлардың салдарын жою бойынша дамуға бағытталған
іс-шаралар өткізу»;
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар
дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық тобында:
1 «Ауыл шаруашылығы» кіші функциясында:
255 «Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы» жəне
741 «Облыстың ауыл шаруашылығы жəне жер қатынастары
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
037 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға
жəр дем десу үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 033 кіші бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«033 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін
нысаналы трансферт қаражатынан кредит беру есебінен»;
9 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жəне жер қатынастары саласындағы басқа да
қызметтер» кіші функциясында:
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
264 «Облыстық бюджеттерге нəтижелі жұмыспен қамтуды
жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытуға кредит беру» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 030 жəне 032 кіші бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс
қызметі» функционалдық тобында:
2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» кіші
функциясында:
271 «Облыстың құрылыс басқармасы», 288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы», 314 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жайлы қалалық
орта басқармасы», 373 «Республикалық маңызы бар қаланың,
астананың құрылыс басқармасы» жəне 724 «Облыстың
мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылауы басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
мынадай мазмұндағы 129 жəне 130 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу
130 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу»;
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
1 «Автомобиль көлiгi» кіші функциясында:
335 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
көлік жəне жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 129 жəне 130 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу
130 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша дамуға бағытталған ісшаралар өткізу»;
9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері
бойынша:
мынадай мазмұндағы 129 жəне 130 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу
130 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша дамуға бағытталған ісшаралар өткізу».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет
заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада
белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде
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 бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап
қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға жатады.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары – Қазақстан Респбуликасы
Қаржы министрі Ə.СМАЙЫЛОВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 12 шілдедегі Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19014 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 21 маусым №614 Нұр-Сұлтан қаласы
«Қазақстан Республикасының Бірыңғай
бюджеттік сыныптамасының кейбір
мәселелері» Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2014 жылғы 18
қыркүйектегі №403 бұйрығына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 126, 129-нөмірлерде)
«085 Шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық
жобаларды іске асыру»;
470 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат
жəне тілдерді дамыту бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым
бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары бар 747, 748 жəне 749 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшілерімен толықтырылсын:
«747 Облыстың ақпарат жəне қоғамдық даму басқармасы
748 Облыстың мəдениет, тілдерді дамыту жəне архив ісі
басқармасы
749 Облыстың қала құрылысын жəне жерді бақылау басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
(Соңы 14-бетте)
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096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 003, 008, 065 жəне 096 бюджеттік
бағдарламалары бар 750 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«750 Облыстың стратегия жəне экономикалық даму басқармасы
003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың
техникалық-экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттікжекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемле кеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 100, 101 жəне 102 кіші бюджеттік
бағдарламаларымен 012 бюджеттік бағдарламасы бар 751
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«751 Облыстың қаржы жəне мемлекеттік активтер басқармасы
012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
100 Облыс аумағындағы табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайларды жоюға арналған облыстық жергілікті
атқарушы органының төтенше резерві
101 Шұғыл шығындарға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві
102 Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi
орындауға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының
резерві»;
мынадай мазмұндағы 047 жəне 050 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«047 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
050 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резервi»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары бар 059 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«059 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар
қызметкерлерінің, қазыналық кəсіпорындар қызметкерлерінің
жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік
бағ дар ламалары бар 060 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«060 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары бар 752 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен
толықтырылсын:
«752 Облыстың қоғамдық даму басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 065 бюджеттік бағдарламасы бар 753
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама лары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық
елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым
бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 096 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 048 жəне 049 бюджеттік бағдарламалары бар 754 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен
толықтырылсын:
«754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
048 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
049 Моноқалаларды ағымдағы жайластыру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламаларымен 058 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«058 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым
бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік
бағ дарлама лары бар 059 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«059 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық
елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 096 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламасы
бар 755 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«755 Облыстың цифрландыру, мемлекеттік қызметтер
көрсету жəне архивтер басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 756
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«756 Облыстың инвестиция жəне экспорт басқармасы
001 Жергілікті деңгейде инвестиция жəне экспорт қызметін
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 003, 004, 032, 065, 067, 068,

096, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 126 бюджеттік
бағдарламаларымен толықтырылсын:
«003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
004 Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік
қолдау шеңберінде іс-шаралар іске асыру
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
067 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін
кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
068 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың
басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондайақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму
трансферттері
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты
есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы
органдардың міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен ісшаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде
халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің
есебінен іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi
есебінен іс-шаралар өткізу
121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың
басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiкаумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға ісшаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiкаумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына
іс-шаралар өткізу
125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiкаумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына аудандық
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін
нысаналы даму трансферттері»;
мынадай мазмұндағы 056 бюджеттік бағдарламасы бар 810
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі
056 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары бар 057 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«057 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 059 жəне 065 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«059 Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары бар 085 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«085 Шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық
жобаларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 096 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 033, 034, 035, 040, 042, 065 жəне
096 бюджеттік бағдарламалары бар 811 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«811 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл
шаруашылық, кəсіпкерлік жəне ветеринария бөлімі
033 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін
кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
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034 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
035 Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу кəсіпкерлікке оқыту
040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
042 Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
14 «Борышқа қызмет көрсету» функционалдық тобында:
1 «Борышқа қызмет көрсету» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 100 жəне 101 кіші бюджеттік
бағдарламаларымен 004 бюджеттік бағдарламасы бар 751
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«751 Облыстың қаржы жəне мемлекеттік активтер басқармасы
004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет
көрсету
100 Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдерді
төлеу
101 Қарыз орналастырғаны үшін комиссиялық ақы төлеу»;
мынадай 016 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді
төлеу бойынша борышына қызмет көрсету»;
15 «Трансферттер» функционалдық тобында:
1 «Трансферттер» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 006, 007, 011, 017, 024, 026, 029, 030,
049, 051, 052, 053 жəне 058 бюджеттік бағдарламалары бар 751
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«751 Облыстың қаржы жəне мемлекеттік активтер басқармасы
006 Бюджеттік алып коюлар
007 Субвенциялар
011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы
трансферттерді қайтару
017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы
трансферттерді қайтару
024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған
бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен
ағымдағы нысаналы трансферттер
026 Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған
бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер
029 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы
бар қалалардың, астана бюджеттеріне əкімшілік-аумақтық
бірліктің саяси, экономикалық жəне əлеуметтік тұрақтылығына,
адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін табиғи
жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған
жағдайда, жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы
бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
030 Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер
049 Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда
жалпы сипаттағы трансферттерді қайтару
051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін
трансферттер
052 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша
толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында
бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару
053 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін
нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен
бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
058 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы
трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген
нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару»;
16 «Қарыздарды өтеу» функционалдық тобында:
1 «Қарыздарды өтеу» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 025 жəне 026 кіші бюджеттік бағдарламаларымен 008 бюджеттік бағдарламасы бар 751 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«751 Облыстың қаржы жəне мемлекеттік активтер басқармасы
008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
026 Қарыз шарттары бойынша»;
мынадай мазмұндағы 015, 018, 046 жəне 057 бюджеттік
бағдарламаларымен толықтырылсын:
«015 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет
алдындағы борышын өтеу
018 Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған
бюджеттік кредиттерді қайтару
046 Республикалық бюджеттен берілген мақсатына сай
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
057 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы
трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы
бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымында:
160 «Басқа да ағымдағы шығындар» кіші сыныбында:
167 «Ерекше шығындар» ерекшелік бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Құқық қорғау органдарындағы, арнайы мемлекеттік органдарындағы, қорғаныс органдарындағы, қорғаныс өнеркəсібі
жəне мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс органдарындағы
ерекше шығындар.»;
«Шығындардың тізбесі» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттiк құпиялар, жедел-iздестiру, қарсы барлау
қызметiн жүзеге асыру, елдiң қорғаныс қабiлетi мен ұлттық
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету мəселелерiн реттейтiн
Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген мiндеттер мен өкiлеттiктерге сəйкес мемлекеттiк органдар iске асыратын iс-шараларға арналған шығындар.».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет
заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде
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 бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға жатады.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары – Қазақстан Респбуликасы
Қаржы министрі Ə.СМАЙЫЛОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 21 маусымда Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18885
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
2019 жылғы 27 маусым №640 Нұр-Сұлтан қаласы
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2019 жылғы 26 маусым
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БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ және БҰЙРЫҚ
«Валюталарды айырбастаудың нарықтық
бағамын айқындау және қолдану тәртібін
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысына
және Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы
№ 99 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке тө ленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»
Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі)
1-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сəйкес, Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ жəне Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі БҰЙЫРАДЫ:
1. «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын
айқындау жəне қолдану тəртібін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25
қаңтардағы №15 қаулысына жəне Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы №99 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№8378 болып тіркелген, 2013 жылғы 6 маусымда «Заң газеті»
газетінде №82 (2283) жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау
тəртібі туралы»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төле нетін басқа да міндетті төлемдер туралы»
Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі)
1-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сəйкес Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ жəне Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
БҰЙЫРАДЫ:»;
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы
«Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы (бұдан əрі биржа) шетел валюталарымен сауда-саттық жүргізетін жұмыс
күндері, мынадай тəртіппен күнделікті айқындалады:
1) АҚШ доллары бойынша валюта айырбастаудың нарықтық бағамы теңгенің АҚШ долларына қатысты Нұр-Сұлтан
қаласының уақытымен сағат 15-30-дағы жағдай бойынша
қалыптасқан орташа алынған биржалық бағамы ретінде
айқындалады;
2) басқа шетел валюталары бойынша валюталарды
айырбастаудың теңгеге қатысты нарықтық бағамы АҚШ
долларының теңгеге қатысты нарықтық бағамын жəне осы
валюталардың ақпараттық агенттіктердің арналары бойынша алынған сұраныстың баға белгіленімдеріне сəйкес НұрСұлтан қаласының уақытымен сағат 16-00-дегі жағдай бойынша қалыптасқан АҚШ долларына бағамдарын пайдалана
отырып есептелген кросс-бағам ретінде айқындалады.».
2. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы
қаулыны жəне бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы жəне бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен
бастап күнтізбелік он күн ішінде оларды қазақ жəне орыс
тілдерінде 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 жəне бұйрықты ресми жарияланғаннан
кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы жəне бұйрық 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 жəне бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде олардың көшірмелерін
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының жəне бұйрықтың орындалуын бақылау
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т.Ғалиеваға жүктелсін.
5. Осы қаулы жəне бұйрық ресми жариялануға тиіс жəне
2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
Премьер-Министрінің
Төрағасы
бірінші орынбасары – Қазақстан
Республикасының Қаржы
министрі
___________Е.ДОСАЕВ ________Ə.СМАЙЫЛОВ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 28 маусым

№103 Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілеріне
зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері
бойынша өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
бекітілсін.
2. Банктік емес ұйымдарды дамыту департаменті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде
қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы
Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасы 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;
(Жалғасы 15-бетте)
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3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына
орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының
2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген ісшаралардың 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
Е.А. Біртановқа жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28
маусымдағы №103 қаулысына қосымша
Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының
зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
1. «Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы
шоттарындағы міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кəсіптік зейнетақы жарналары жəне ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын есепке алуды
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі №
201 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 8654 болып тіркелген, 2013 жылғы 2
қазанда «Заң газеті» газетінде № 148 (2349) жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы міндетті зейнетақы
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне ерікті
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын есепке
алуды жүргізу қағидаларында:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жеке зейнетақы шотын ашуға негіздеме:
міндетті зейнетақы жарналарының есебінен – «Міндетті
зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) жəне бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорына аудару жəне олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы
№1116 қаулысымен айқындалған тəртіпте міндетті зейнетақы
жарналарын аударған кезде БЖЗҚ-ға агенттер ұсынған жеке
тұлғалардың тізімі;
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының есебінен міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі
агенттің (бұдан əрі – агент) жəне міндетті кəсіптік зейнетақы
жарналары аударылатын жеке тұлғаның БЖЗҚ интернетресурсында орналастырылатын БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен
бекітілген нысан бойынша жасалған өтініші;
ерікті зейнетақы жарналарының есебінен – БЖЗҚ жəне
(немесе) ЕЖЗҚ, бір жағынан жəне зейнетақы жарналарының
салымшысы, екінші жағынан жасайтын, салымшы өз бастамасы бойынша зейнетақы төлемдерін алушының пайдасына
БЖЗҚ-ға жəне (немесе) ЕЖЗҚ-ға енгізген ерікті зейнетақы
жарналарының есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт, сондай-ақ ЕЖЗҚ ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға берілген
лицензияны ерікті түрде қайтарған немесе одан айрылған
жағдайда немесе ЕЖЗҚ қосылу нысанында ерікті қайта
ұйымдастырылған кезде салымшылардың (алушылардың)
ерікті зейнетақы жинақтарын БЖЗҚ-ға аудару болып табылады.»;
4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары зейнетақы жарналарының түрлері (міндетті зейнетақы
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті
зейнетақы жарналары) бойынша жеке-жеке теңгемен
жүргізіледі жəне:
міндетті зейнетақы жарналарының есебінен – БЖЗҚ-ға
міндетті зейнетақы жарналарының бастапқы сомасы келіп
түскен күні;
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының есебінен – БЖЗҚ
агенттің жəне міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен бекітілген
нысан бойынша жасалған өтінішін қабылдаған күні;
ерікті зейнетақы жарналарының есебінен – ерікті зейнетақы
жарналарының есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған күні ашылады. 5. Жеке зейнетақы шотының
құрылымында мынадай міндетті деректер болады:
A BBBBBB CC DD..., мұндағы:
A

Зейнетақы жарнасының түрін
1
- зейнетақы
циф- білдіреді,
жарнары мұндағы «1» - міндетті
сы түрінің
зейнетақы жарналары,
белгісі
«2» - ерікті зейнетақы жарналары,
«3» - міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары

ВВВВВВ баланстық
шоттың
нөмірі

2, 3, Шоттар жоспарының шотын
4, 5, білдіреді
6, 7
цифрлары

СС

8, 9 Мыналарды білдіреді:
- өңірдің
(облыстың) цифр- 00 – агенттер БЖЗҚ-ға мінлары детті зейнетақы жарналарын
коды
аударған кезде;
не агенттің жəне міндетті
кəсіптік зейнетақы жарналарының есебінен
жеке зейнетақы шотын ашу
туралы міндетті кəсіптік
зейнетақы
жарналары аударылатын жеке тұлғаның өтініші
берілген өңір не ерікті
зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарт
жасалған, мұндағы,
«01» - Алматы қ.,
Алматы облысы;
«02» - Нұр-Сұлтан қ., Ақмола
облысы;
«03» - Солтүстік Қазақстан
облысы;
«04» - Павлодар облысы;
«05» - Қостанай облысы;
«06» - Шығыс Қазақстан
облысы;
«07» - Қарағанды облысы;
«08» - Ақтөбе облысы;
«09» - Батыс Қазақстан
облысы;
«10» - Атырау облысы;
«11» - Маңғыстау облысы;
«12» - Қызылорда облысы;
«13» - Шымкент қ.,
Түркістан облысы;
«14» - Жамбыл облысы.

DD

- БЖЗҚ не- 10, 11 БЖЗҚ коды –
месе ЕЖЗҚ цифр- «00» цифрлары;
лары ЕЖЗҚ коды – ЕЖЗҚ
коды
лицензиясының кодтарын
білдіретін цифрлар
».

2. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жəне
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында сақталуға жататын
құжаттардың тізбесін жəне оларды сақтау мерзімдерін
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 203 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8767 болып тіркелген, 2013 жылғы 12 қарашада «Заң
газеті» газетінде № 169 (2370) жарияланған) мынадай өзгеріс
енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы қорында
сақталуға жататын құжаттардың жəне оларды сақтау мерзімдерінің тізбесінде:
реттік нөмірі 59-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1
59. Зейнетақы төлемдерiн Жеке
Жеке
Қағаз тасызейнет- зейнет- малдағышта
алуға БЖЗҚ-қа,
ақы
ЕЖЗҚ-қа ұсынылған
ақы
– жеке
шоты шоты
құжаттар (өтініштер,
зейнетақы
зейнетақы төлемдерiн жабыл- жабыл- шоты
ған
алушының, сенім
ған
жабылған
сəттен сəттен күннен басбілдірілген тұлғаның,
заңды өкілдің жеке ба- бабастап тап 10 жыл,
сын куəландыратын
стап 10 10 жыл1 электрондық
құжаттардың, қайтыс
тасыжыл1
болу туралы, мұраға
малдағышта
құқық туралы куəліктің
– қажеттілігі
көшірмелері, хабарөткенге
ламалар (бар болса),
дейін, кем
сенімхаттар жəне өзге
дегенде
де құжаттар)
10 жыл
»;
3. «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке алуға
арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйелерге
қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27
тамыздағы № 218 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8801 болып тіркелген, 2013
жылғы 12 желтоқсанда «Заң газеті» газетінде № 187 (2388)
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтері мен
жинақтарын есепке алуға арналған автоматтандырылған
ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптарда:
6-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора ция сының (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация)
автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен мыналар:
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы
жарналарын есепке алу бойынша ашылған жəне жабылған
жеке зейнетақы шоттары туралы ақпаратпен алмасу;
төлем құжаттарымен алмасу;
Мемлекеттік корпорациядан келіп түскен ақпараттың
негізінде міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының)
деректемелеріне өзгерістер енгізу бойынша өзара іс-қимыл
етуді қамтамасыз етеді.»;
39-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын.
4. «Зейнетақы активтерін есепке алуды жəне бағалауды
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы
26 ақпандағы № 24 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9274 болып тіркелген, 2014
жылғы 7 сəуірде Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтерін
есепке алуды жəне бағалауды жүзеге асыру қағидаларында:
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Қазақстан Республикасының резиденттеріұйымдардың өтімді емес борыштық бағалы қағаздарының
əділ құнын айқындау тəртібі мен əдістемесі қор биржасының
директорлар кеңесі бекітетін қор биржасының iшкi құжатында
белгіленеді.
Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың
өтімді емес борыштық бағалы қағаздарының əділ құны
борыштық бағалы қағаздардың кірістілігінің орташа
мөлшерленген мөлшерлемесінің мəндеріне қарай белгіленеді.
Кірістіліктің орташа мөлшерленген мөлшерлемелері қор
биржасының атқарушы органының шешімімен бір күнтізбелік
тоқсанға белгіленеді жəне борыштық бағалы қағаздардың осы
тоқсанның алдындағы он екі айдың қорытындылары бойынша есептелген кірістілігінің жылдық орташа мөлшерленген
мөлшерлемесінің мəндеріне қарай айқындалады. Бұл ретте кірістіліктің орташа мөлшерленген мөлшерлемелері
«Борыштық бағалы қағаздар» секторының əрбір жеке санаты
(шағын санаты) үшін мынадай бағалы қағаздар топтарының
əрқайсысы үшін қор биржасы ресми тізімінің оқшауланған
алаңдары шеңберінде есептеледі:
теңгемен номинирленген индекстелмеген борыштық
бағалы қағаздар;
теңгемен номинирленген жəне инфляция бойынша индекстелген не теңге бағамының шетел валютасына тəуелді
болмайтын өзгермелі мөлшерлемесі бар борыштық бағалы
қағаздар;
теңгемен номинирленген жəне барлық шетел валюталарына теңге бағамы бойынша индекстелген борыштық бағалы
қағаздар жəне барлық шетел валюталарымен номинирленген
борыштық бағалы қағаздар.
Есептеуге қажет параметрлердің болмау себебінен
қандай да бір топтың өтімді емес борыштық бағалы
қағаздары кірістілігінің кезекті тоқсанға орташа мөлшерленген
мөлшерлемесін айқындау мүмкін болмаған жағдайда, қор
биржасының атқарушы органы олардың əділ құнын айқындау
үшін қор биржасының директорлар кеңесі бекіткен борыштық
бағалы қағаздар кірістілігінің орташа мөлшерленген
мөлшерлемесін есептеу əдістемесінде көзделген шараларды қабылдайды.
Қор биржасы атқарушы органының кезекті тоқсанға
кірістіліктің орташа мөлшерленген мөлшерлемелерін белгілеу
туралы шешімі қор биржасының интернет-ресурсында осы
тоқсанның бірінші айының оныншы жұмыс күні Нұр-Сұлтан
қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірілмей жарияланады.»;
17-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Қор биржасы апта сайын аптаның бірінші жұмыс күні
Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кеш емес
мерзімде өз интернет-ресурсында мынадай:».
5. «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларын жəне
оның үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі №
137 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 11974 болып тіркелген, 2015 жылғы 16
қыркүйекте Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты
жасасу қағидаларында жəне оның үлгілік нысанында:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. БЖЗҚ немесе ЕЖЗҚ қызметкері заңды тұлға болып
табылатын салымшының жəне алушының құжаттарын
қабылдаған кезде:
1) алушының жеке басын куəландыратын құжаттың түпнұсқасын, алушының жеке сəйкестендіру нөмірінің болуын (алушыны сəйкестендіру үшін);
2) заңды тұлға жарғысының жəне лицензиясының (салымшының қызметі лицензияланатын жағдайда) түпнұсқаларын
немесе нотариат куəландырған көшірмелерін;
3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы куəліктің түпнұсқасын немесе нотариат куəландырған көшірмесін, бизнес-сəйкестендіру нөмірінің
болуын;
4) заңды тұлғаның бірінші басшысының өкілеттіктерін
(мəртебесін) растайтын құжаттың көшірмесін;
5) заңды тұлғаның атынан Шартқа қол қою жөніндегі өкілеттіктері көрсетілген заңды тұлға сенімхатының көшірмесін;
6) заңды тұлғаның атынан Шартқа қол қоюға уəкілетті

адамның жеке басын куəландыратын құжаттың түпнұсқасын;
7) заңды тұлға құрылтайшыларының жеке басын куəландыратын құжаттардың көшірмелерін (акционерлік қоғамдардың құжаттарын, сондай-ақ шаруашылық серіктестікке
қатысушылардың тізілімін жүргізуді тіркеуші жүзеге асыратын
шаруашылық серіктестер құрылтайшыларының құжаттарын
қоспағанда) тексереді.
Осы тармақтың 4), 5) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген
құжаттардың көшірмелерін заңды тұлғаның атынан Шартқа
қол қоюға уəкілетті адамның қолымен куəландырады.
1 (бір) парақтан көп парақтан тұратын құжаттар парақтар
саны көрсетіле отырып тігіледі жəне заңды тұлғаның атынан
Шартқа қол қоюға уəкілетті адамның қолымен, сондай-ақ
жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғаның
мөрімен куəландырылады.»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. БЖЗҚ немесе ЕЖЗҚ жасасқан Шарттарды есепке алу Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарттарды жеке Шарттарды есепке
алу журналында (бұдан əрі – Журнал) электрондық түрде
жүргізіледі.
Журнал бұрын енгізілген жазбаға өзгерістер енгізу
мүмкіндігін болдырмастан, Шарттарды жасасуға байланысты жазбаларды енгізу уақытының автоматты тіркелуін
қамтамасыз етеді.»;
қосымша осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 2-қосымшаға сəйкес 1-нысан бойынша
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы
жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шарттың үлгілік нысанында:
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Қор Салымшыға (Алушыға) ұсынатын зейнетақы
жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратта:
1) сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы
жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы;
2) сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы
жағдай бойынша есептелген инвестициялық кіріс сомасы;
3) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның
53-бабының 3-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Басқармасы бекіткен жəне сұратылатын
кезеңнің соңында қолданыстағы инвестициялық кірістен жəне
зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақының шамасы;
4) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып,
зейнетақы жарналарының, өсімпұлдың, зейнетақы жинақтары
аударымдарының, төлемдерінің жəне (немесе) ұсталған жеке
табыс салығының сомасы;
5) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып,
Салымшының (Алушының) ерікті зейнетақы жарналарын
есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотында көрсетілетін
өзге де операциялардың сомасы туралы мəліметтер
қамтылады.»;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Шарт:
1) заңды күшіне енгізілген сот шешімінің негізінде;
2) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары жəне Шарт бойынша зейнетақы
жарналарының түсімдері болмаған жағдайда, Салымшының
(Алушының) бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
3) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары жəне Шарт бойынша зейнетақы
жарналарының түсімдері болмаған жағдайда, жеке зейнетақы
шоты ашылған күннен бастап 36 (отыз алты) ай өткен болса
Қордың бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
4) аударылған зейнетақы жинақтарының жəне Шарт
бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің қайтарылуы
болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорына аударған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс
күні өткен болса;
5) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында
зейнетақы жинақтарының, аударылған зейнетақы жинақтарының жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналары
түсімдерінің қайтарылуы болмаған жағдайда, зейнетақы
жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару жүзеге асырылған
күннен бастап 12 (он екі) ай өткен болса;
6) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында
зейнетақы жинақтарының, төленген зейнетақы жинақтарының
жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің
қайтарылуы болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын
төлеуді жүзеге асырған күннен бастап 12 (он екі) ай өткен
болса;
7) Қордағы Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы
шотында зейнетақы жинақтары болмаған жағдайда, ерікті
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорына аудару туралы өтініш келіп
түскен күні бұзылады.»;
көрсетілген қаулыға 2-қосымшаға сəйкес 2-нысан бойынша
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы
жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шарттың үлгілік нысанында:
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Қор Алушыға ұсынатын зейнетақы жинақтарының жайкүйі туралы ақпаратта:
1) сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы
жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы;
2) сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы
жағдай бойынша есептелген инвестициялық кіріс сомасы;
3) Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның
53-бабының 3-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Басқармасы бекіткен жəне сұратылатын
кезеңнің соңында қолданыстағы инвестициялық кірістен жəне
зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақының шамасы;
4) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып,
зейнетақы жарналарының, өсімпұлдың, зейнетақы жинақтары
аударымдарының, төлемдерінің жəне (немесе) ұсталған жеке
табыс салығының сомасы;
5) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, Алушының ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу
бойынша жеке зейнетақы шотында көрсетілетін өзге де
операциялардың сомасы туралы мəліметтер қамтылады.»;
23 жəне 24-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Шарт Алушы мен Қордың өзара келісімі бойынша
өзгертіледі жəне толықтырылады:
1) Алушының жеке басын куəландыратын құжаттың деректері, пошта жəне (немесе) электрондық мекенжайлары, байланыс телефондарының нөмірлері, зейнетақы жинақтарының
жай-күйі туралы ақпаратты беру тəсілі өзгерген жағдайда
жазбаша жəне (немесе) электрондық түрде;
2) Алушының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), туған
күні, жеке сəйкестендіру нөмірі өзгерген жағдайда жазбаша
түрде.
24. Шарт:
1) заңды күшіне енгізілген сот шешімінің негізінде;
2) Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы
жинақтары жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналарының
түсімдері болмаған жағдайда, Салымшының немесе
Алушының бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
3) Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы
жинақтары жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналарының
түсімдері болмаған жағдайда, жеке зейнетақы шоты ашылған
күннен бастап 36 (отыз алты) ай өткен болса Қордың бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
4) аударылған зейнетақы жинақтарының жəне Шарт
бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің қайтарылуы
болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорына аударған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс
күні өткен болса;
5) Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы жарналарының, аударылған зейнетақы жинақтарының жəне Шарт
бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің қайтарылуы
болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын сақтандыру
ұйымына аудару жүзеге асырылған күннен бастап 12 (он екі)
ай өткен болса;
6) Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтарының, төленген зейнетақы жинақтарының жəне Шарт
бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің қайтарылуы
болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге
асырған күннен бастап 12 (он екі) ай өткен болса;
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7) Қордағы Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы
жинақтары болмаған жағдайда, ерікті зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақы жинақтарын ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорына аудару туралы өтініш келіп түскен күні бұзылады.»;
көрсетілген қаулыға 3-қосымшаға сəйкес 1-нысан бойынша Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы
жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шарттың үлгілік нысанында:
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Қор Салымшыға (Алушыға) ұсынатын зейнетақы
жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратта:
1) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып,
Қорға зейнетақы жарналарының, өсімпұлдың, зейнетақы
жинақтары аударымдарының сомасы;
2) сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы
жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы жəне
есептелген инвестициялық кіріс сомасы;
3) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып,
Қордан зейнетақы төлемдерінің жəне (немесе) зейнетақы
жинақтары аударымдарының жəне (немесе) ұсталған жеке
табыс салығының сомасы;
4) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында көрсетілетін өзге де операциялардың сомасы туралы
мəліметтер қамтылады.»;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Шарт:
1) заңды күшіне енгізілген сот шешімінің негізінде;
2) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары жəне Шарт бойынша зейнетақы
жарналарының түсімдері болмаған жағдайда, Салымшының
(Алушының) бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
3) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары жəне Шарт бойынша зейнетақы
жарналарының түсімдері болмаған жағдайда, жеке зейнетақы
шоты ашылған күннен бастап 36 (отыз алты) ай өткен болса
Қордың бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
4) аударылған зейнетақы жинақтарының жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің қайтарылуы болмаған
жағдайда, зейнетақы жинақтарын басқа ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорына немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына аударған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні өткен
болса;
5) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында зейнет ақы жинақтарының, аударылған зейнетақы
жинақтарының жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналары
түсімдерінің қайтарылуы болмаған жағдайда, зейнетақы
жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару жүзеге асырылған
күннен бастап 12 (он екі) ай өткен болса;
6) Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы шотында
зейнетақы жинақтарының, төленген зейнетақы жинақтарының
жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің
қайтарылуы болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын
төлеуді жүзеге асырған күннен бастап 12 (он екі) ай өткен
болса;
7) Қордағы Салымшының (Алушының) жеке зейнетақы
шотында зейнетақы жинақтары болмаған жағдайда, ерікті
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын
басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына немесе бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорына аудару туралы өтініш келіп
түскен күні бұзылады.»;
көрсетілген қаулыға 3-қосымшаға сəйкес 2-нысан бойынша
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен ерікті зейнетақы
жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шарттың үлгілік нысанында:
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Қор Алушыға ұсынатын зейнетақы жинақтарының жайкүйі туралы ақпаратта:
1) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып,
Қорға зейнетақы жарналарының, өсімпұлдың, зейнетақы
жинақтары аударымдарының сомасы;
2) сұратылатын кезеңнің басындағы жəне соңындағы
жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы жəне
есептелген инвестициялық кіріс сомасы;
3) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып,
Қордан зейнетақы төлемдерінің жəне (немесе) зейнетақы
жинақтары аударымдарының жəне (немесе) ұсталған жеке
табыс салығының сомасы;
4) сұратылатын кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып,
Алушының жеке зейнетақы шотында көрсетілетін өзге де
операциялардың сомасы туралы мəліметтер қамтылады.»;
24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Шарт:
1) заңды күшіне енгізілген сот шешімінің негізінде;
2) Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы
жинақтары жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналарының
түсімдері болмаған жағдайда, Салымшының немесе
Алушының бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
3) Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы
жинақтары жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналарының
түсімдері болмаған жағдайда, жеке зейнетақы шоты ашылған
күннен бастап 36 (отыз алты) ай өткен болса Қордың бастамасы бойынша біржақты тəртіпте;
4) аударылған зейнетақы жинақтарының жəне Шарт бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің қайтарылуы болмаған
жағдайда, зейнетақы жинақтарын басқа ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорына немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына аударған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні өткен
болса;
5) Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтарының, аударылған зейнетақы жинақтарының жəне Шарт
бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің қайтарылуы
болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын сақтандыру
ұйымына аудару жүзеге асырылған күннен бастап 12 (он екі)
ай өткен болса;
6) Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы жинақтарының, төленген зейнетақы жинақтарының жəне Шарт
бойынша зейнетақы жарналары түсімдерінің қайтарылуы
болмаған жағдайда, зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге
асырған күннен бастап 12 (он екі) ай өткен болса;
7) Қордағы Алушының жеке зейнетақы шотында зейнетақы
жинақтары болмаған жағдайда, ерікті зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақы жинақтарын басқа ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорына немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына аудару туралы өтініш келіп түскен күні бұзылады.».
6. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік
құқықтық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 28 қарашадағы № 209 қаулысына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12529 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қаңтарда «Егемен Қазақстан»
№ 7 (28735) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесінде:
2-тармақта:
отыз төртінші жəне отыз бесінші абзацтар мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен мыналар:
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы
жарналарын есепке алу бойынша ашылған жəне жабылған
жеке зейнетақы шоттары туралы ақпаратпен алмасу;»;
отыз жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация мен бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының арасында жасалған шарттың негізінде
жеке зейнетақы шоттарындағы, шартты зейнетақы шоттарындағы қозғалыс;»;
отыз тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорациядан келіп түскен ақпараттың
негізінде міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары салымшысының (алушысының),
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында атына шартты
зейнетақы шоты ашылған жеке тұлғаның деректемелеріне
өзгерістер енгізу бойынша өзара іс-қимыл етуді қамтамасыз
етеді.».
(Соңы 16-бетте)
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(Соңы. Басы 14-15-беттерде)

Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бойынша
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне
қосымша
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларына
қосымша
Нысан
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттарды
есепке алу журналы
___________________________________________________
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының,
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
Үшінші тұлғаның пайдасына
шарт жасасқан, жеке немесе
заңды тұлға болып табылатын
салымшының деректемелері

8

Жеке басын куəландыратын
құжатты берген орган жəне
берілген күні

7

Жеке сəйкестендіру нөмірі

6

Жеке басын куəландыратын
құжаттың нөмірі

5

Туылған күні

4

Пайдасына шарт жасасқан
алушының деректемелері

Тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)

Жеке басын куəландыратын құжатты
берген орган жəне берілген күні

3

Жеке сəйкестендіру нөмірі

2

Жеке басын куəландыратын құжаттың
нөмірі

1

Туылған күні

Шарт жасасқан, жеке
тұлға болып табылатын салымшының
(алушының)
деректемелері
Тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

№

9

10

11

15

17

Зейнетақымен қамсыздандыру шарты жасалған күні

16

Бизнес - сəйкестендіру нөмірі

Заңды тұлға басшысының зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шартқа қол қою
құқығына сенімхаттың нөмірі мен күні
(бар болса)

14

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтаманың немесе
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы куəліктің нөмірі мен күні

13

Заңды тұлғаның атауы

Туылған күні

12

Жеке сəйкестендіру нөмірі

Тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

Үшінші тұлғаның пайдасына шарт жасасқан, жеке
немесе заңды тұлға болып табылатын салымшының
деректемелері
Жеке тұлға боЗаңды тұлға болып табылатын
лып табылатын
салымшының деректемелері
салымшының
деректемелері

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттың нөмірі

Кестенің жалғасы

18 19 20

Ескерту:
Салымшы (алушы) жасасқан ерікті зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттарды
есепке алған кезде журналдың 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20-бағандары
толтырылады.
Үшінші тұлғаның пайдасына жеке тұлға жасаған ерікті
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шарттарды есепке алған кезде журналдың 1, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 19, 20-бағандары толтырылады.
Үшінші тұлғаның пайдасына заңды тұлға жасаған
ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарттарды есепке алған кезде
журналдың 1, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20-бағандары
толтырылады.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 9 шілдедегі Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18995
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 2 шілде №113 Алматы қаласы
Бір тұлғаның дербес не бір немесе
бірнеше тұлғамен бірлесіп заңды тұлғаның
шешімдерін басқаша айқындау
мүмкіндігінің болу жағдайын
белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан əрі – Банктер
туралы заң) жəне «Сақтандыру қызметі туралы» 2000
жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан əрі – Сақтандыру қызметі
туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Бір тұлғаның дербес не бір немесе бірнеше тұлғамен
бірлесіп заңды тұлғаның шешімдерін басқаша айқындау
мүмкіндігі болуының бір заңды тұлғаның оның лауазымды тұлғасы (тəуелсіз директорды қоспағанда) жəне (немесе) акционерлері (құрылтайшылары, қатысушылары)
қаржыландыратын тұлғаның (тұлғалардың) лауазымды
тұлғалары жəне (немесе) басшы қызметкері (тəуелсіз директорды қоспағанда) болып табылатын басқа заңды тұлғаны
қаржыландыратын заңды тұлғаның меншікті капиталынан
асатын мөлшерде қаржыландыру жағдайы белгіленсін.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі –
уəкілетті орган) шоғырландырылған негізде қадағалауды
жүзеге асыру мақсатында өз құзыреті шегінде заңды тұлғаның
шешімдерін дербес не бір немесе бірнеше тұлғамен бірлесіп
айқындайтын тұлғалардан бақылаудағы заңды тұлғаға
бақылаудың болуын не оның болмауын айқындауға қажетті
ақпаратты сұратады.
Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген ақпарат
берілмеген жағдайда, уəкілетті органның сұратуын алған
күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде атына сұрату
жіберілген тұлға (тұлғалар) заңды тұлғаға бақылауы бар тұлға
(тұлғалар) деп танылады.
Уəкілетті орган заңды тұлғаға бір тұлға тарапынан
бақылаудың болуын айқындаған жағдайда, бақылаушы
тұлға уəкілетті органның тиісті жазбаша хабарламасын алған
күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Банктер туралы заңның 17-1-бабында жəне Сақтандыру қызметі туралы
заңның 26-бабында көрсетілген құжаттарды ұсынады.
Осы қаулының мақсаттары үшін:
бақылаудағы заңды тұлға деп шешімдерін қаржы ұйымы
дербес не бір немесе бірнеше жеке жəне (немесе) заңды
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тұлғамен бірлесіп айқындайтын заңды тұлға, не шешімдерін
заңды тұлға дербес не бір немесе бірнеше жеке жəне (немесе) заңды тұлғамен бірлесіп айқындайтын, қаржы ұйымы
болып табылатын заңды тұлға;
заңды тұлғаның шешімдерін дербес не бір немесе
бірнеше тұлғамен бірлесіп айқындайтын тұлғалар деп қаржы
ұйымының шешімдерін дербес не бірлесіп айқындайтын
заңды тұлға не заңды тұлғаның шешімдерін дербес не бір немесе бірнеше тұлғамен айқындайтын қаржы ұйымы түсініледі.
2. «Бір тұлғаның дербес не бір немесе бірнеше тұлғамен
бірлесіп заңды тұлғаның шешімдерін шартқа (растайтын
құжаттарға) байланысты немесе басқаша айқындау мүмкіндігі
туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 4 шілдедегі № 217
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 7854 болып тіркелген, 2012 жылғы 26
қыркүйекте «Егемен Қазақстан» газетінде № 622-630 (27701)
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
3. 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 оны қазақ жəне орыс тілдерінде
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 қамтамасыз етсін;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының
2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
4. 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.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары
О.А.Смоляковқа жүктелсін.
6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 9 шілдедегі Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18996
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 2 шілде

№114

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы ұлттық
валютасының айналыстағы
монеталарының қатар айналыста болу
кезеңін белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы
Заңының 15-бабы үшінші бөлігінің 4-1) тармақшасына жəне
«Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының айналыстағы
монеталарының дизайнын айқындау жəне айналысқа
шығару туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2019 жылғы 8 сəуірдегі № 63 қаулысына
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының 1997
жылғы үлгідегі номиналдары 1 (бір), 5 (бес), 10 (он), 20 (жиырма) жəне 50 (елу) теңгелік, 2000 жылғы үлгідегі 100 (бір жүз)
теңгелік жəне 2004 жылғы үлгідегі 2 (екі) теңгелік айналыстағы
монеталарының (бұдан əрі – ескі үлгідегі айналыстағы монеталар) жəне Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының
2019 жылғы үлгідегі номиналдары 1 (бір), 2 (екі), 5 (бес),
10 (он), 20 (жиырма), 50 (елу) жəне 100 (бір жүз) теңгелік
айналыстағы монеталарының (бұдан əрі – жаңа үлгідегі
айналыстағы монеталар) қатар айналыста болу кезеңі жаңа
үлгідегі айналыстағы монеталар айналысқа шыққан күннен
бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы
ескі үлгідегі айналыстағы монеталарды айналыстан алу туралы шешім қабылдағанға дейін болып белгіленсін.
2. Ескі үлгідегі айналыстағы монеталардың жəне жаңа
үлгідегі айналыстағы монеталардың қатар айналыста болу
кезеңінде:
1) екінші деңгейдегі банктер жəне Ұлттық пошта операторы
«Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды жəне
банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы № 58 қаулысымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 1482 болып тіркелген) бекітілген Банктерде жəне банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарда кассалық операцияларды жəне банкноттарды,
монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бойынша
операцияларды жүргізу қағидаларына сəйкес:
ескі үлгідегі айналыстағы монеталарды жəне жаңа үлгідегі
айналыстағы монеталарды ұсақтауды, айырбастауды қоса
алғанда, оларды қабылдауды жəне беруді жүзеге асырады;
жеке жəне заңды тұлғалардан қабылданған ескі үлгідегі
айналыстағы монеталарды жəне жаңа үлгідегі айналыстағы
монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарына тапсырады;
2) Ұлттық Банктің филиалдары «Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінде жеке жəне заңды тұлғалармен кассалық операциялар жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24
желтоқсандағы № 247 қаулысымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10204 болып
тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкінде жеке жəне заңды тұлғалармен кассалық операциялар жүргізу қағидаларына сəйкес:
ескі үлгідегі айналыстағы монеталарды жəне жаңа үлгідегі
айналыстағы монеталарды ұсақтауды, айырбастауды қоса
алғанда, оларды қабылдауды жəне беруді жүзеге асырады;
кейіннен қолма-қол ақшасыз баламасын заңды
тұлғалардың, екінші деңгейдегі банктердің жəне Ұлттық пошта операторының тиісті шоттарына аудара отырып, заңды
тұлғалардан, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерден жəне
Ұлттық пошта операторынан ескі үлгідегі айналыстағы монеталарды жəне жаңа үлгідегі айналыстағы монеталарды
айналым кассасына қабылдайды;
кейіннен қолма-қол ақшасыз баламасын заңды
тұлғалардың, екінші деңгейдегі банктердің жəне Ұлттық пошта
операторының тиісті шоттарынан есептен шығара отырып,
заңды тұлғаларға, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерге
жəне Ұлттық пошта операторына ескі үлгідегі айналыстағы
монеталарды жəне жаңа үлгідегі айналыстағы монеталарды
айналым кассасынан береді.

3. Қолма-қол ақшамен жұмыс жүргізу басқармасы Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде
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 қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына
орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының
2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
4. 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.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары
Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.
6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 10 шілдедегі Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19002
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 2 шілде

№115 Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы
ұлттық валютасының айналыстан
алынатын және алынған банкноттары мен
монеталарын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы
ұлттық валютасының тозған және бүлінген
банкноттары мен монеталарын айырбастау
қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы
№ 253 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының айналыстан алынатын жəне алынған банкноттары мен монеталарын,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының
тозған жəне бүлінген банкноттары мен монеталарын айырбастау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы №
253 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 7926 болып тіркелген, 2012 жылғы 24
қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 696-701 (27773)
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы
ұлттық валютасының айналыстан алынатын жəне алынған
банкноттары мен монеталарын, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы ұлттық валютасының тозған жəне бүлінген
банкноттары мен монеталарын айырбастау қағидаларында:
3-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) тозған жəне бүлінген банкноттар мен монеталар –
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 16120 болып тіркелген «Қазақстан Республикасы
ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарының
төлемділігін айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы
29 қарашадағы № 230 қаулысымен бекітілген Қазақстан
Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен
монеталарының төлемділігін айқындау қағидаларында
айқындалған, бүлінулері бар Қазақстан Республикасы ұлттық
валютасының тозған банкноттары мен ақаулы (бүлінген) монеталары;»;
5- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Айналыстан алынған банкноттар мен монеталарды
банктер жəне Ұлттық Банктің филиалдары заңды төлем
құралы болып табылатын банкноттарға жəне монеталарға
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 12946 болып тіркелген «Қазақстан Республикасының
ұлттық валютасының айналыстағы ақша белгiлерiнiң дизайны (нысаны) өзгерген кезде, оларды ауыстыру қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 228
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасының айналыстағы ақша белгiлерiнiң дизайны (нысаны) өзгерген кезде, оларды ауыстыру қағидаларында
белгіленген уақыт кезеңі ішінде жəне тəртіппен айырбастайды.».
2. Қолма-қол ақша айналысы департаменті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде
«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 ісшаралардың 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
Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е. ДОСАЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 10 шілдедегі Нормативтік
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне
№19003 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 2 шілде

№117

Алматы қаласы

«Банктердің ең төмен резервтік талаптарды
есептеу үшін қабылданатын
міндеттемелерінің құрылымын қоса
алғанда, ең төмен резервтік талаптар
туралы қағидаларды, ең төмен резервтік
талаптарды есептеу, ең төмен резервтік
талаптардың нормативтерін орындау, ең
төмен резервтік талаптарды резервтеу және
олардың нормативтерінің орындалуын
бақылауды жүзеге асыру тәртібін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2015 жылғы
20 наурыздағы № 38 қаулысына өзгерістер
мен толықтыру енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995
жылғы 30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы»
2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының
заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу
үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса
алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларды,
ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік
талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік
талаптарды резервтеу жəне олардың нормативтерінің
орындалуын бақылауды жүзеге асыру тəртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 20 наурыздағы № 38 қаулысына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10776 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 мамырда «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен
толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің ең төмен
резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын
міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен
резервтік талаптар туралы қағидаларда, ең төмен резервтік
талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың
нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды
резервтеу жəне олардың нормативтерінің орындалуын
бақылауды жүзеге асыру тəртібінде:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Банктің ең төмен резервтік талаптарды есептеу
үшін қолданатын міндеттемелерінің құрылымын (резервтік
міндеттемелер) банктің баланстық шоттарда көрсетілген
ұлттық жəне шетел валютасындағы 1 (бір) жылға дейінгі
(қысқа мерзімді міндеттемелер) жəне 1 (бір) жылдан астам
(ұзақ мерзімді міндеттемелер) міндеттемелері құрайды.
Банктің ұлттық жəне шетел валютасындағы қысқа мерзімді
міндеттемелерінің тізбесі Қағидаларға 1-қосымшада
айқындалған.
Банктің шетел валютасындағы жекелеген қысқа мерзімді
міндеттемелерінің тізбесі Қағидаларға 2-қосымшада
айқындалған.
Банктің ұлттық жəне шетел валютасындағы ұзақ мерзімді
міндеттемелерінің тізбесі Қағидаларға 3-қосымшада айқындалған.»;
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жəне 12-тармақтар алып тасталсын;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Банк төмен резервтік талаптарды:
1) ұлттық валютадағы қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша ең төмен резервтік талаптар нормативінің мəндерін
банктің белгілі бір күнгі ұлттық валютадағы қысқа мерзімді
міндеттемелерінің мөлшеріне көбейту арқылы есептелетін
ұлттық валютадағы қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша;
2) ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша ең төмен резервтік талаптар нормативінің мəндерін
банктің белгілі бір күнгі ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді
міндеттемелерінің мөлшеріне көбейту арқылы есептелетін
ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша;
3) шетел валютасындағы қысқа мерзімді міндеттемелер
бойынша ең төмен резервтік талаптар нормативінің мəндерін
банктің белгілі бір күнгі шетел валютасындағы қысқа мерзімді
міндеттемелерінің мөлшеріне көбейту арқылы есептелетін
шетел валютасындағы қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша;
4) шетел валютасындағы ұзақ мерзімді міндеттемелер
бойынша ең төмен резервтік талаптар нормативінің мəндерін
банктің белгілі бір күнгі шетел валютасындағы ұзақ мерзімді
міндеттемелерінің мөлшеріне көбейту арқылы есептелетін
шетел валютасындағы ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша
резервтік талаптар сомасы ретінде есептейді.»;
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Ең төмен резервтік талаптар Ұлттық Банкке
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 17274 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы №
139 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің,
Қазақстанның Даму Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мəліметтерді
ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес ұсынылған күн сайынғы
мəліметтер негізінде есептеледі.»;
мынадай мазмұндағы 25-1 тармақпен толықтырылсын:
«25-1. Банк 2019 жылғы 13 тамыздан бастап ең төмен
резервтік талаптарды орындау үшін резервтік активтерді ең
төмен резервтік талаптарды айқындау кезеңіндегі ең төмен
резервтік талаптардың орташа мөлшерінің 50 (елу) пайызынан аспайтын көлемдегі кассадағы ұлттық валютамен
қолма-қол ақша сомасы мен банктің Ұлттық Банктегі ұлттық
валютамен корреспонденттік шоттарындағы қалдықтар сомасы ретінде есептейді.»;
1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын;
2-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын;
3-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын;
4, 5, 6, 7 жəне 8-қосымшалар алып тасталсын;
9-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын.
2. Ақша-кредит саясаты департаменті (Тутушкин В.А.)
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы
қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде
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 ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар департаменті - Ұлттық Банктің
баспасөз қызметі (Адамбаева А.Р.) осы қаулы мемлекеттік
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
(Соңы 17-бетте)

RESMI
2226

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 2 шілдедегі №117 қаулысына
1-қосымша
Банктердің ең төмен резервтік талаптарды
есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің
құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар
туралы қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды
есептеу, ең төмен резервтік талаптардың
нормативтерін орындау, ең төмен резервтік
талаптарды резервтеу жəне
олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды
жүзеге асыру тəртібіне
1-қосымша
Банктің ұлттық жəне шетел валютасындағы
қысқа мерзімді міндеттемелерінің тізбесі
Баланстық
шоттың
нөмірі

Шетелдік орталық банктердің
корреспонденттік шоттары

2013

Басқа банктердің корреспонденттік шоттары

2014

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың
корреспонденттік шоттары

2022

Шетелдік орталық банктердің талап ету
бойынша салымдары

2023

Басқа банктердің талап ету бойынша
салымдары

2024

Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша мерзімі өткен берешек

2034

2038

Қазақстан Республикасының Үкіметінен
жəне Қазақстан Республикасының жергілікті
атқару органдарынан алынған қысқа мерзімді
қарыздар
Қазақстан Республикасының Үкіметінен жəне
Қазақстан Республикасының жергілікті атқару
органдарынан алынған қарыздар бойынша
мерзімі өткен берешек

Шетелдiк орталық банктерден алынған
қарыздар

2228

Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар

2126

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары бойынша мерзімі өткен берешек

Басқа банктердiң тазартылған бағалы
металдардағы мерзiмдi салымдары

2212

2232

Клиенттердің шартты салымдары бойынша
мерзімі өткен берешек

Клиенттердiң тазартылған бағалы
металдардағы металл шоттары

2216

2237

Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасына сəйкес жөнелтушінің
нұсқауларын сақтау шоты

Клиенттердiң тазартылған бағалы
металдардағы мерзiмдi салымдары

2708

Клиенттердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз
ету (кепiлзат, кепiлақы) ретiнде қабылданған
ақшаны сақтау шоты

Басқа банктердiң тазартылған бағалы
металдардағы металл шоттары бойынша
есептелген шығыстар

2717

2240

2245

Инвестициялық депозиттер

2551

Басқа банктермен есеп айырысулар

2552

Клиенттермен есеп айырысулар

2701

Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген шығыстар

2702

Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша есептелген шығыстар

2703

Қазақстан Республикасының Үкіметінен,
Қазақстан Республикасының жергілікті
атқарушы органдарынан жəне ұлттық
басқарушы холдингтен алынған қарыздар
бойынша есептелген шығыстар

2704

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
қарыздар бойынша есептелген шығыстар

2705

Басқа банктерден алынған қарыздар жəне
қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар

2706

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған
қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар

Баланстық шоттың аты

2012

2052

2231

Ұлттық Банк Төрағасы Е. ДОСАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша
мерзімі өткен берешек

2707

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз
ету (кепілзат, кепiлақы) ретінде қабылданған
ақша сомасына сыйақы төлеумен байланысты есептелген шығыстар

Ескертпе: 2126 жəне 2708 баланстық шоттарда көрсетілген
резервтелетін міндеттемелердің құрамынан басқа резидент
банк, сондай-ақ Ұлттық Банк алдындағы міндеттемелер алып
тасталады.
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 2 шілдедегі №117 қаулысына
3-қосымша

Банктің ұлттық жəне шетел валютасындағы
ұзақ мерзімді міндеттемелерінің тізбесі
Баланстық
шоттың
нөмірі

Баланстық шоттың аты

2036

Қазақстан Республикасының Үкіметінен,
Қазақстан Республикасының жергілікті
атқарушы органдарынан жəне ұлттық
басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді
қарыздар

2712

Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар

2713

Басқа банктердің міндеттемелерін
қамтамасыз ету болып табылатын салым
бойынша есептелген шығыстар

2046

2714

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
ұзақ мерзiмдi қарыздар

2056

2718

Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша
есептелген шығыстар

Басқа банктерден алынған ұзақ мерзiмдi
қарыздар

2057

Басқа банктерден алынған қаржы лизингi

2719

Клиенттердің шартты салымдары бойынша
есептелген шығыстар

2066

2720

Клиенттердің талап ету бойынша салымдары
бойынша есептелген шығыстар

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ
мерзiмдi қарыздар

2067

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы
лизингi
Басқа банктердiң ұзақ мерзiмдi салымдары

2044

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
қысқа мерзімді қарыздар

2722

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары бойынша есептелген шығыстар

2127
2207

Жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары

2048

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған
қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

2723

2217

Заңды тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары

2054

Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді
қарыздар

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз
ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар

2227

Алынған қаржы лизингi

2727

2230

2058

Басқа банктерден алынған қарыздар жəне
қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек

Туынды қаржы құралдарымен операциялар
бойынша есептелген шығыстар

Алынған қаржы лизингi бойынша
мерзiмi өткен берешек

2730

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар

2301

Айналысқа шығарылған облигациялар

2731

Басқа операциялар бойынша есептелген
шығыстар

2303

Айналысқа шығарылған басқа да бағалы
қағаздар

2741

Алынған қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы

2742

Талап ету бойынша салымдар бойынша
мерзімі өткен сыйақы

2743

Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен
сыйақы

2064

2068

Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа
мерзімді қарыздар
Банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан алынған
қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша
мерзімі өткен
берешек

2112

Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт қарыздары

2744

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы

2113

Басқа банктерден алынған овернайт
қарыздары

2746

Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен
сыйақы

2122

Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары

2747

2123

Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір айға
дейінгі) салымдары

Басқа банктердің жəне клиенттердің
міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша мерзімі өткен сыйақы

2124

Басқа банктердің қысқа мерзімді (бір жылға
дейінгі) салымдары

2748

Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен
сыйақы

2749

Басқа да мерзімі өткен сыйақы
Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы
активтері бойынша есептелген шығыстар

2125

Басқа банктерден бір түнге тартылған салымдар

2755

2130

Басқа банктердің міндеттемелерін
қамтамасыз ету болып табылатын салым

2855

Құжаттамамен есеп айырысулар бойынша
кредиторлар

2131

Басқа банктердiң мiндеттемелерiн
қамтамасыз ету (кепiлзат, кепiлақы) ретiнде
қабылданған ақшаны сақтау шоты

2865

Шығарылған электрондық ақша бойынша
міндеттемелер

2891

Фьючерс операциялары бойынша
міндеттемелер

2892

Форвард операциялары бойынша
міндеттемелер

2893

Опцион операциялары бойынша
міндеттемелер

2133

Басқа банктердің шартты салымдары

2135

Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек

2138

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек

2201

Мемлекеттік бюджеттің ақшасы

2202

Кастодиан банктердің ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорларына жəне инвестициялық
портфельді басқаруды жүзеге асыратын
ұйымдарға ашқан ағымдағы шоттарындағы
инвестицияланбаған қалдықтары

2203

Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары

2204

Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары

2205

Жеке тұлғалардың талап ету бойынша салымдары

2206

Жеке тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары

2208

Жеке тұлғалардың шартты салымдары

2210

Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы
активтері

2211

Заңды тұлғалардың талап ету бойынша салымдары

2213

Жеке тұлғалардың міндеттемелерін
қамтамасыз ету болып табылатын салым

2215

Заңды тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары

2219

Заңды тұлғалардың шартты салымдары

2222

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары

2223

Заңды тұлғалардың міндеттемелерін
қамтамасыз ету болып табылатын салым

2224

Клиенттердің талап ету бойынша салымдары
бойынша мерзімі өткен берешек

2225

Клиенттермен өзге операциялар бойынша
мерзімі өткен берешек

2894

Спот операциялары бойынша міндеттемелер

2895

Своп операциялары бойынша міндеттемелер

2899

Басқа туынды қаржы құралдарымен
операциялар бойынша міндеттемелер

Ескертпе: 2013, 2023, 2024, 2054, 2058, 2113, 2123, 2124,
2125, 2130, 2131, 2133, 2135, 2138, 2203, 2210, 2222, 2225,
2237, 2240, 2551, 2701, 2702, 2705, 2707, 2712, 2713, 2714,
2722, 2727, 2730, 2731, 2741, 2742, 2743, 2744, 2746, 2747,
2749, 2755, 2855, 2865, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895 жəне
2899 баланстық шоттарында көрсетілген резервтелетін
міндеттемелер құрамынан басқа резидент банк, сондай-ақ
Ұлттық Банк алдындағы міндеттемелер алып тасталады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 2 шілдедегі №117 қаулысына 2-қосымша
Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу
үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын
қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы
қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу,
ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін
орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу
жəне олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды
жүзеге асыру тəртібіне 2-қосымша

2306

Сатып алынған облигациялар

2745

Алынған қаржы лизингi бойынша есептелген
шығыстар

Ескертпе: 2056, 2057, 2127, 2227, 2301, 2303, 2306
жəне 2745 баланстық шоттарда көрсетілген резервтелетін
міндеттемелердің құрамынан басқа резидент банк, сондайақ Ұлттық Банк алдындағы міндеттемелер алып тасталады.
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 2 шілдедегі №117 қаулысына 4-қосымша
Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу
үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын
қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы
қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу,
ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін
орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу
жəне олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды
жүзеге асыру тəртібіне
9-қосымша

Қысқа
мерзімді

Ұзақ
мерзімді

(6)+(7)+
(8)+(9)

(2)*n1

(3)*n2

(4)*n3

(5)*n4

6

7

8

9

10

11

12

Бірінші басшы немесе
ол есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адам

тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)

(қолы)

Бас бухгалтер немесе
ол есепке қол қоюға\
уəкілеттік берген адам

тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)

(қолы)

тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса),
телефон нөмірі

қолы,

Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы «___» _________
Түсіндіру:
n1 - банктің ұлттық валютадағы қысқа мерзімді міндеттемелері бойынша ең төмен резервтік талаптардың
нормативі
n2 - банктің ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді міндеттемелері
бойынша ең төмен резервтік талаптардың нормативі
n3 - банктің шетел валютасындағы қысқа мерзімді міндеттемелері бойынша ең төмен резервтік талаптардың нормативі
n4 - банктің шетел валютасындағы ұзақ мерзімді
міндеттемелері бойынша ең төмен резервтік талаптардың
нормативі
«Ең төмен резервтік талаптарды орындау туралы
ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға
қосымша
«Ең төмен резервтік талаптарды орындау туралы
ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсіндіру
1-тарау.
Жалпы ережелер
1. Осы түсіндіру (бұдан əрі – Түсіндіру) «Ең төмен резервтік
талаптарды орындау туралы ақпарат» нысанын (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы
Заңының 32-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды екінші деңгейдегі банктер əрбір 28 (жиырма сегіз) күн сайын толтырады жəне банктің резервтік
активтерді қалыптастыру кезеңінің соңғы күнінен кейінгі
оныншы жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынады.
4. Толтырылған Нысанға бірінші басшы (ол болмаған
кезеңде – оның міндеттерін атқаратын адам), бас бухгалтер
мен орындаушы қол қояды.
2-тарау.
Нысанды толтыру бойынша түсіндіру
5. Нысанда ең төмен резервтік талаптарды айқындау кезеңіндегі резервтік міндеттемелер мен ең төмен резервтік талаптар бойынша орташа алынған шама, резервтік активтерді
қалыптастыру кезеңіндегі резервтік активтер бойынша орташа алынған шама беріледі.
6. Нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасы – теңгемен көрсетіледі.
7. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем
бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома
нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне одан
жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 10 шілдедегі Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19001
болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
№118

Алматы қаласы

Ең төмен резервтік талаптардың
нормативтерін белгілеу туралы

Индекс: ЕРТ
Кезеңділігі: əрбір 28 (жиырма сегіз) күн
Ұсынады: екінші деңгейдегі банктер
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі
Ұсыну мерзімі: банктің резервтік активтерді қалыптастыру
кезеңінің соңғы күнінен кейінгі оныншы жұмыс күнінен
кешіктірмей

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес жəне банк секторының өтімділігін жəне ақша
нарығындағы сыйақы мөлшерлемелерін реттеу мақсатында
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Екінші деңгейдегі банктерге (бұдан əрі – банк):
1) банктің ұлттық валютадағы қысқа мерзімді міндеттемелері
үшін 2,0 (екі бүтін оннан нөл) пайыз;
2) банктің ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді міндеттемелері
үшін 0,0 (нөл бүтін оннан нөл) пайыз;
3) банктің шетел валютасындағы қысқа мерзімді
міндеттемелері үшін 3,0 (үш бүтін оннан нөл) пайыз;
4) банктің шетел валютасындағы ұзақ мерзімді
міндеттемелері үшін 1,0 (бір бүтін оннан нөл) пайыз
мөлшерінде ең төмен резервтік талаптардың нормативтері
белгіленсін.
2. Соттың банкті қайта құрылымдауды жүргізу туралы
заңды күшіне енген шешімі бар банктерге соттың қайта
құрылымдауды тоқтату туралы шешімі заңды күшіне енгенге
дейін ең төмен резервтік талаптардың нормативтері банктің
барлық міндеттемелері үшін 0,0 (нөл бүтін оннан нөл) пайыз
мөлшерінде белгіленсін.
3. «Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2015 жылғы 20 наурыздағы № 39 қаулысының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 10985 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 мамырда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
4. Ақша-кредит саясаты департаменті (Тутушкин В.А.)
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы
қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Қазақстан
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық

Нысан
Ең төмен резервтік талаптарды орындау туралы
ақпарат
Банктің
___________________________________
атауы
Ең төмен резервтік талап________ - _________
тарды белгілеу кезеңі
аралығында
Резервтік активтерді
қалыптастыру кезеңі
________ - _________
аралығында
мың теңгемен

Ең төмен
резервтік талаптарды
айқындау
кезеңі

Банктің
ұлттық
валютадағы
міндеттемелері

Банктің
шетел
валютасындағы
міндеттемелері

Қысқа
мер
зімді

Ұзақ мер
зімді

Қысқа
мер
зімді

Ұзақ мер
зімді

2

3

4

5

Баланстық шоттың аты

Басқа банктердiң тазартылған бағалы
металдардағы металл шоттары

Ұзақ
мерзімді

«Ең төмен резервтік талаптарды орындау
туралы ақпарат»

1

2016

Қысқа
мерзімді

2019 жылғы 2 шілде

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Банктің шетел валютасындағы жекелеген
қысқа мерзімді міндеттемелерінің тізбесі

Баланстық
шоттың
нөмірі

Ең
төмен
резервтік
талаптардың
жиынтығы

Орындаушы лауазымы,
Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу
үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын
қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы
қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу,
ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін
орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу
жəне олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды
жүзеге асыру тəртібіне 3-қосымша

Басқа банктердің овернайт қарыздары бойынша есептелген шығыстар

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша
есептелген шығыстар

Шетел
валютасындағы
міндеттемелер
бойынша ең
төмен резервтік
талаптар

Клиенттердiң тазартылған бағалы
металдардағы металл шоттары бойынша
есептелген шығыстар

2711

2721

Ұлттық
валютадағы
міндеттемелер
бойынша ең
төмен резервтік
талаптар

Резервтік активтер

(Соңы. Басы 16-бетте)

мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары
М.Е.Əбілқасымоваға жүктелсін.
5. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі жəне 2019 жылғы 16
шілдеден бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

17
Резервтік активтерді
қалыптастыру кезеңі
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кестенің жалғасы:

(Соңы 18-бетте)

RESMI

18
(Соңы. Басы 17-бетте)

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 5-тармағында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
5. Сыртқы коммуникациялар департаменті - Ұлттық Банктің
баспасөз қызметі (Адамбаева А.Р.) осы қаулы мемлекеттік
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Е.Əбілқасымоваға жүктелсін.
7. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс жəне 2019 жылғы 13
тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е. ДОСАЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 11 шілдедегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне
№19012 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 28 маусым

№102

Алматы қаласы

«Облигацияларын банктер және банк
холдингтері меншікке сатып алатын
халықаралық қаржы ұйымдарының
тізбесін және банктер мен банк
холдингтері меншікке сатып алатын
облигацияларға қойылатын талаптарды
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы
29 қарашадағы № 234 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Облигацияларын банктер жəне банк холдингтері меншікке сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесін жəне банктер мен банк холдингтері меншікке сатып
алатын облигацияларға қойылатын талаптарды белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 қарашадағы № 234 қаулысына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылғы
28 желтоқсанда № 16149 болып тіркелген, 2018 жылғы 8
қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің электрондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Банктер мен банк холдингтері меншігіне сатып алатын
облигацияларға мынадай талаптар белгіленсін:
1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған немесе оларға қатысты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
мемлекеттiк кепiлдiгi бар, Қазақстан Республикасының
мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздары мəртебесі бар
(оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
эмиссияланған) облигациялар;
2) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында
қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген облигациялар;
3) шетел эмитенттерінің рейтингі «В» төмен емес (Standard
& Poor’s жəне (немесе) Fitch рейтингтік агенттіктерінің жіктеуі
бойынша) немесе «В2» төмен емес (Moody’s Investors Service
рейтингтік агенттігінің жіктеуі бойынша) облигациялары;
4) қор биржасының ресми тізіміндегі тиісті алаңның
«борыштық бағалы қағаздар» секторының «буферлік санат» санатындағы немесе Қазақстан Республикасының
эмитенттерінің облигациялары шетелдік валютасында номинирленген жəне «Астана» Халықаралық қаржы орталығының
аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария саудасаттыққа жіберілген немесе Standard & Poor’s рейтингтік
агенттігінің жіктеуі бойынша рейтингі «В» төмен емес немесе
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар облигацияларды қоспағанда, Қазақстан
Республикасы қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің облигациялары.
Осы тармақшаның мақсаттары үшін жарғылық капиталдарына қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының
50 (елу) пайызынан астамы Қазақстан Республикасының
Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне не
ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдар болып табылатын Қазақстан Республикасы эмитенттерінің облигациялары Қазақстан Республикасының тəуелсіз рейтингіне
ие Қазақстан Республикасы эмитенттерінің облигациялары
ретінде танылады;
5) шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған,
мемлекеттік бағалы қағаздар мəртебесі бар облигациялар
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес тəуелсіз рейтингіне немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингіне ие.».
2. Банктік емес ұйымдарды дамыту департаменті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде
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 ісшаралардың 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
Е.А. Біртановқа жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап
қолданылады.
Ұлттық Банк Төрағасы Е. ДОСАЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 5 шілдеде Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18988
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 16 шілде №262 Нұр-Сұлтан қаласы
«Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі
мемлекеттік ветеринариялықсанитариялық инспекторлардың нысанды
киімнің (погонсыз) үлгілерін және
Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі
мемлекеттік ветеринариялықсанитариялық инспекторлардың нысанды
киімнің (погонсыз) киіп жүру ережесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2012 жылғы 13 наурыздағы № 30/98
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нысанды
киімнің (погонсыз) үлгілерін жəне Ветеринариялық бақылау
бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық
инспекторлардың нысанды киімнің (погонсыз) киіп жүру
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы №
30/98 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 7528 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан»
газетінің 2012 жылғы 26 мамырдағы № 269-273 (27347) сандарында жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық бақылау
бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық
инспекторларының нысанды киімді (погонсыз) киіп жүру туралы ережесінде:
көрсетілген Ережеге қосымша осы бұйрыққа қосымшаға
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне
тамақ қауіпсіздігі 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 бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3)
жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 16 шілдесі
№ 262 бұйрығына қосымша
Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторларының
нысанды киімді (погонсыз) киіп жүру туралы ережесіне
қосымша
Қазақстан Республикасының облыстарына,
республикалық маңызы бар қалаларына жəне
астанасына бекітіліп берілген,
латын əліпбиінің əріптерімен белгіленген
литерлік кодтар
Р/с
№

Атауы

Бекітіліп
берілген əріптік
символ

1

Нұр-Сұлтан қаласы

Z

2

Алматы қаласы

A

3

Шымкент қаласы

Y

4

Ақмола облысы

C

5

Алматы облысы

B

6

Ақтөбе облысы

D

7

Атырау облысы

E

8

Шығыс Қазақстан облысы

F

9

Жамбыл облысы

H

10 Батыс Қазақстан облысы

L

11 Қарағанды облысы

M

12 Қызылорда облысы

N

13 Қостанай облысы

P

14 Маңғыстау облысы

R

15 Павлодар облысы

S

16 Солтүстік Қазақстан облысы

T

17 Түркістан облысы

X

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 18 шілдедегі Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19041
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
2019 жылғы 10 шілде №259 Нұр-Сұлтан қаласы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
2019 жылғы 12 шілде №63 Нұр-Сұлтан қаласы
БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ
Астық нарығын реттеу, мақтаның
қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
тәуекел дәрежесін бағалау
өлшемшарттарын және тексеру
парақтарын бекіту туралы
2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 141-бабы 3-тармағына жəне 143-бабы
1-тармағына сəйкес
БҰЙЫРАМЫЗ:
1. Мыналар:

1) осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес астық
нарығын реттеу саласындағы тəуекел дəрежесін бағалау
өлшемшарттары;
2) осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес мақтаның
қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы тəуекел дəрежесін
бағалау өлшемшарттары;
3) осы бірлескен бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес астық
қабылдау кəсіпорындары үшін астық нарығын реттеу
саласындағы тексеру парағы;
4) осы бірлескен бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес Қазақстан
Республикасы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге
асыратын жергілікті атқарушы органдар үшін астық нарығын
реттеу саласындағы тексеру парағы;
5) осы бірлескен бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес мақта
өңдеу кəсіпорындары үшін мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы
саласындағы тексеру парағы;
6) осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес мақта
талшығының сапасына сараптаманы жəне мақта талшығы
сапасының паспортын беруді жүзеге асыратын сараптамалық
ұйымдар үшін мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
тексеру парағы;
7) осы бірлескен бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес мақта
сапасын сараптау жөніндегі аккредиттелген зертханалар
үшін мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы тексеру
парағы бекітілсін.
2. Мыналардың:
1) «Астық нарығын реттеу, мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы
саласындағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарын
жəне тексеру парақтарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015
жылғы 25 желтоқсандағы № 15-3/1134 жəне Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28
желтоқсандағы № 813 бірлескен бұйрығының (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12654
болып тіркелген, 2016 жылғы 3 ақпанда «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған);
2) «Астық нарығын реттеу, мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы
саласындағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарын
жəне тексеру парақтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 25
желтоқсандағы № 15-3/1134 жəне Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 813 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2016 жылғы 16 маусымдағы № 263 жəне
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2016 жылғы 28 маусымдағы № 290 бірлескен бұйрығының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 13932 болып тіркелген, 2016 жылғы 15 шілдеде «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды
деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне
қайта өңдеу департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бірлескен 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 бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа
басылымдарына ресми жариялауға берілуін;
4) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында
орналастырылуын;
5) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне
осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің
ұсынылуын қамтамасыз етсін.
4. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
вице-министріне жүктелсін.
5. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан
Республикасының
Ауыл шаруашылығы
министрі
_____________С. ОМАРОВ

Қазақстан
Республикасының
Ұлттық экономика
министрі
_________Р. ДƏЛЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика жəне арнайы есепке
алу жөніндегі комитеті

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2019 жылғы 10 шілдедегі
№ 259 жəне Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 12 шілдедегі № 63
бірлескен бұйрығына 1-қосымша
Астық нарығын реттеу саласындағы
тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Астық нарығын реттеу саласындағы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан əрі – Өлшемшарттар)
2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы
Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 141-бабының
3-тармағына жəне «Мемлекеттік органдардың тəуекелдерді
бағалау жүйесін қалыптастыру қағидаларын жəне тексеру парақтарының нысанын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін
атқарушының 2018 жылғы 31 шілдедегі № 3 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 17371 болып тіркелген) сəйкес, астық нарығын реттеу
саласындағы бақылау субъектілерін тəуекел дəрежелеріне
жатқызу жəне бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылау жүргізу кезінде субъектілерді
(объектілерді) іріктеу үшін əзірленді.
2. Осы Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) болмашы бұзушылық – астық саласындағы нормативтік
құқықтық актілерде белгіленген талаптарды астық нарығы
саласындағы құжаттаманы дұрыс жүргізбеу бөлігінде бұзу;
2) елеулі бұзушылық – астық саласындағы нормативтік
құқықтық актілерде белгіленген талаптарды астықты қысқы сақтау жағдайына ауыстыру жөніндегі іс-шараларды
жүргізбеу, технологиялық жабдықтардың сəйкессіздігі, астық
нарығы саласындағы ақпарат пен құжаттаманы бермеу
бөлігінде бұзу;
3) объективті өлшемшарттар – бақылау субъектілерін
(объектілерін) астық нарығын реттеу саласындағы тəуекел
дəрежесіне қарай субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін
пайдаланылатын жəне жекелеген субъектіге (объектіге)
тікелей тəуелді болмайтын тəуекел дəрежесін бағалау
өлшемшарттары;
4) өрескел бұзушылық – «Əкімшілік құқық бұзушылық
туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының

кодексінде көзделген əкімшілік жауапкершілікке əкеліп
соқтыратын Қазақстан Республикасының астық нарығын
реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарды астықтың сандық-сапалық сақталуының нашарлауына,
оның ішінде астықтың жоғалу жəне бүліну фактілеріне,
астықты сақтау шарттарының сақталмауына, астық қабылдау
кəсіпорындарының олар шығарған астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындамауына алып келуі мүмкін
бұзушылықтар бөлігінде бұзу, бақылау субъектілеріне астық
нарығындағы қатысушылардан расталған шағымдар мен
арыздардың болуы;
5) субъективті өлшемшарттар – нақты субъектінің (объектінің) қызмет нəтижелеріне байланысты субъектілерді
(объектілерді) іріктеу үшін пайдаланылатын тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары;
6) субъектілер – астықты өндірумен, сақтаумен, тасымалдаумен, өңдеумен жəне өткізумен байланысты
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар (астық қабылдау
кəсіпорындары), сондай-ақ астық қабылдау кəсіпорындарын
бақылауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар;
7) тəуекел – бақылау субъектісінің қызметі нəтижесінде
салдарының ауырлық дəрежесі ескеріле отырып, адамның
өміріне немесе денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке жəне
заңды тұлғалардың заңды мүдделеріне, мемлекеттің мүліктік
мүдделеріне мемлекеттік астықтың жоғалуы, кем шығуы,
зақымдануы, бүлінуі жəне сапасының нашарлауы түрінде
көрініс тапқан зиян келтіру ықтималдығы.
3. Бақылау субъектілерін тəуекел дəрежелері бойынша
бөлу объективті жəне субъективті өлшемшарттар негізінде
жүзеге асырылады.
2-тарау. Объективті өлшемшарттар
4. Объективті өлшемшарттар субъектілерді (объектілерді)
тəуекел дəрежелері (жоғары жəне жоғарыға жатқызылмаған)
бойынша бөлу мақсатында əзірленген.
5. Тəуекелдің жоғары дəрежесіне астық қабылдау кəсіпорындары жатады.
6. Тəуекелдің жоғары дəрежесіне жатқызылмағандарға
Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасының
сақталуын бақылауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы
органдар жатады.
7. Тəуекелдің жоғары дəрежесіне жатқызылған субъектілерге (объектілерге) қатысты бақылау субъектілеріне
(объектілеріне) бара отырып профилактикалық бақылау жүргізу мақсатында субъективті өлшемшарттар қолданылады.
3-тарау.
Субъективті өлшемшарттар
8. Астық нарығын реттеу саласындағы тəуекел дəрежесін
бағалаудың субъективті өлшемшарттары техникалық
регламенттің жəне тексеру парақтарында санамаланған
астық нарығын реттеу саласындағы нормативтік құқықтық
актілердің талаптары негізінде əзірленген, олар өрескел,
елеулі, болмашы болып үш дəрежеге бөлінген жəне осы
Өлшемшарттарға қосымшада келтірілген.
9. Субъективті өлшемшарттарды айқындау мынадай
кезеңдерді қолдана отырып жүзеге асырылады:
1) дерекқор қалыптастыру жəне ақпарат жинау;
2) ақпаратты талдау жəне тəуекелді бағалау.
Бақылау субъектілері бойынша ақпаратты талдау үшін
мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:
1) алдыңғы тексерулердің нəтижелері жəне бақылау
субъектілеріне (объектілеріне) бара отырып, профилактикалық бақылау;
2) бақылау субъектілері астық қолхаттарын ұстаушылардың
мемлекеттік электрондық тізіліміне ұсынатын есептілік пен
мəліметтерді мониторингтеу нəтижелері;
3) бақылау субъектісіне (объектісіне) жеке жəне заңды
тұлғалардан, мемлекеттік органдардан келіп түсетін расталған шағымдар мен өтініштердің болуы жəне саны.
10. Осы Өлшемшарттардың 9-тармағында айқындалған
ақпарат көздерінің негізінде осы Өлшемшарттарға қосымшаға сəйкес тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті
өлшемшарттары айқындалады, оларға тəуекел дəрежесінің
көрсеткіштері беріледі.
11. Субъективті өлшемшарттардың тəуекел дəрежесінің
көрсеткіштері 0-ден 100-ге дейінгі шəкіл бойынша бағаланады.
12. Алдыңғы тексерулер нəтижелері бойынша тəуекел
дəрежесін бағалау үшін субъектілерге (объектілерге) қойылатын өлшемшарттар өрескел, елеулі жəне болмашы болып бөлінген. Тəуекел дəрежесінің көрсеткішін есептеу
кезінде орындалмаған өлшемшарттардың үлес салмағы
айқындалады. Егер, өрескел бұзушылықтар анықталмаса,
тəуекел дəрежесінің көрсеткішін айқындау үшін елеулі жəне
болмашы дəрежедегі талаптардың бұзушылықтары бойынша
жиынтық көрсеткіш есептеледі. Елеулі бұзушылықтардың
көрсеткішін айқындау кезінде 0,7 коэффиценті қолданылады
жəне осы көрсеткіш мынадай формула бойынша есептеледі:
∑Ре = (∑Р2 х 100/∑Р1) х 0,7
мұнда:
∑Ре – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;
∑Р1 – елеулі бұзушылықтардың талап етілетін саны;
∑Р2 – анықталған елеулі бұзушылықтардың саны.
Болмашы бұзушылықтардың көрсеткішін айқындау кезінде
0,3 коэффиценті қолданылады жəне осы көрсеткіш мынадай
формула бойынша есептеледі:
∑Рб = (∑Р2 х 100/∑Р1) х 0,3
мұнда:
Рб – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші;
Р1 – болмашы бұзушылықтардың талап етілетін саны;
∑Р2 – анықталған болмашы бұзушылықтардың саны.
Тəуекел дəрежесінің жалпы көрсеткіші (∑Р) 0-ден 100-ге
дейінгі шəкіл бойынша есептеледі жəне мынадай формула
бойынша көрсеткіштерді қосу жолымен анықталады:
∑Р = ∑Ре + ∑Рб
мұнда:
∑Р – тəуекел дəрежесінің жалпы көрсеткіші;
∑Ре – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;
∑Рб – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші.
13. Тəуекел дəрежесінің көрсеткіштері бойынша субъект
(объект) мыналарға жатады:
1) тəуекелдің жоғары дəрежесіне – 61-ден 100-ге дейінгі
тəуекел дəрежесінің көрсеткіші кезінде жəне оған қатысты жоспардан тыс тексерулер, бақылау субъектісіне (объектісіне)
бара отырып профилактикалық бақылау жүргізіледі;
2) тəуекелдің жоғары дəрежесіне жатпайтынға – 0-ден 60қа дейінгі тəуекел дəрежесінің көрсеткіші кезінде жəне оған
қатысты, бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып
профилактикалық бақылау жүргізіледі.
14. Тəуекел дəрежесін талдау жəне бағалау кезінде нақты
субъектіге (объектіге) қатысты бұдан бұрын есепке алынған
жəне пайдаланылған субъективті өлшемшарттардың
деректері қолданылмайды.
15. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып
профилактикалық бақылау Кодекстің 141-бабы 3-тармағына
сəйкес қалыптасатын бақылау субъектісіне (объектісіне)
бара отырып профилактикалық бақылаудың жартыжылдық
тізімдері негізінде жүргізіледі.
16. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып
профилактикалық бақылау тізімдері субъективті өлшемшарттар бойынша тəуекел дəрежесінің көрсеткіштері барынша жоғары бақылау субъектісінің (объектісінің) басымдығы
ескеріле отырып жасалады.
(Жалғасы 19-бетте)
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1

Өлшемшарттардың
Бұзушылық
атауы
дəрежесі
2
3
Астық қабылдау кəсіпорындары

1. «Алдыңғы тексерулердің нəтижелері жəне
бақылау субъектілеріне (объектілеріне) бара отырып, профилактикалық бақылау» ақпарат көзі бойынша (ауырлық дəрежесі төменде келтірілген талаптар
сақталмаған жағдайда белгіленеді):
1

Астық қолхаттары тізілімінің
деректеріне сəйкес астықтың
сақталуын қамтамасыз ету

өрескел

2

Сақтау кезінде астықтың температурасын жəне ылғалдылығын
бақылауға арналған ақаусыз
жабдықтың болуы

өрескел

3

Астық қабылдау кəсіпорындарына
түсетін астықты тиісінше ресімдеу

өрескел

4

Астықты тазартуды, кептіруді
тиісінше ресімдеу

өрескел

5

Астықты тиеп-жөнелтуді тиісінше
ресімдеу

өрескел

6

Астықтың сандық-сапалық есебі
кітабын тиісінше жүргізу

өрескел

7

Астықты сақтауға арналған жария
шарттың болуы

елеулі

8

Астық қабылдау кəсіпорындарының
астық иелерінен астық қабылдау
күнінен бастап астық қолхаттарын
шығаруға арналған бұйрықты
тіркеудің үш күндік мерзімін
(Астық қабылдау кəсіпорны астық
иелерінен астық қабылдау күнінен
бастап демалыс жəне мереке
күндерін қоспағанда үш күнтізбелік
күннен кешіктірмей астық қабылдау
кəсіпорны астық қолхаттары
шығаруға арналған бұйрықты
тіркейді) сақтау

елеулі

Астық қолхаттары бойынша
міндеттемелерді орындауды
кепілдендіру қорына не астық
қолхаттарын жəне олардың
бөліктерін ұстаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті
сақтандырудың болуы

елеулі

10

Астыққа арналған тауар-көлік
жүкқұжаттарының болуы

елеулі

11

Орташа тəулiктiк сынама бойынша
сапасын айқындай отырып, автомобиль көлігімен қабылданған астыққа
арналған жүкқұжаттар тiзiлiмдерiнің
болуы

елеулі

9

12

Сақтауда тұрған астықты бақылау
журналының болуы

13

Технологиялық жабдықтардың
(астық тазалау машиналары,
астық кептіру жабдығы), таразы жабдықтарының, тиеу-түсіру
құрылғыларының, көтергіш-көліктік
жабдықтардың, жылжымалы көлік
жабдықтарының, белсенді желдету жабдықтарының, астық сақтауға
арналған сыйымдылықтардың,
сақтау кезінде астықтың температурасы мен ылғалдылығын бақылауға
арналған жабдықтардың ақаусыз
жай-күйде болуы

елеулі

Өлшеу құралдарының типiн
бекiту туралы, өлшеу құралдарын
метрологиялық аттестаттау туралы жəне өлшеу құралдарын
салыстырып тексеру туралы
сертификаттардың болуы

елеулі

15

Жыл сайын жылдық қаржылық
есептілік аудитін жүргізу

елеулі

16

Пайдалар мен шығындар туралы
жылдық теңгерім мен есепті
жариялау

елеулі

14

17

18

болмашы

Тиiстi бiлiмi бар (техникалық
басшылар үшiн – жоғары
техникалық, технологиялық немесе агрономиялық бiлiм, мамандар үшiн – орта білімнен кейінгі
(техникалық, технологиялық немесе
агрономиялық) бiлiм) техникалық
басшылар мен мамандардың бiлiктi
құрамының болуы

болмашы

Астық қоймалары алаңының
(астық қабылдау бекеті) 10%ы мөлшерінде резервте қойма
сыйымдылығының, элеваторларда сүрлем үстіндегі транспортердің
əрқайсысына кемінде бір бос
сүрлемнің болуы

елеулі

Астық қабылдау кəсіпорындарының
жүктелгендігі туралы ақпаратты
ұсынбау

елеулі

2

Сатып алынған, жазылған,
өтелген, бүлінген жəне таза астық
қолхаттары бланкілері туралы
ақпаратты ұсынбау

елеулі

Астық қабылдау кəсіпорнына жаңа
түсімнен сақтауға келіп түскен
астықтың саны мен сапасы туралы
ақпаратты ұсынбау

елеулі

3. «Бақылау субъектісіне (объектісіне) жеке жəне заңды
тұлғалардан, мемлекеттік органдардан келіп түсетін
расталған шағымдар мен өтініштердің болуы жəне саны»
ақпарат көзі бойынша субъективті өлшемшарттар болып
табылады:
Астық қабылдау кəсіпорындарына
қабылдау жəне тиеп-жөнелту
кезінде астық сапасының
көрсеткіштерін айқындау бойынша, астық қолхаттарын шығару,
олардың айналымы жəне оларды
өтеу бойынша бақылау субъектісіне
(объектісіне) келіп түскен расталған
шағымдар мен өтініштердің болуы
жəне саны

Тəуекел дəрежесінің жалпы көрсеткіші (P) 0-ден 100-ге
дейінгі шəкіл бойынша есептеледі жəне мына формула бойынша көрсеткіштерін қосу жолымен анықталады:
∑Р = ∑Ре + ∑Рб

4. Объективті өлшемшарттар субъектілерді (объектілерді)
тəуекел дəрежелері бойынша (жоғары) бөлу мақсатында
əзірленді.
5. Тəуекелдің жоғары дəрежесіне мақта өңдеуші ұйымдар
жатады.
6. Тəуекелдің жоғары дəрежесіне жатқызылмағандарға
мына субъектілер жатады:
1) мақта талшығының сапасына сараптама жасауды жəне
мақта талшығы сапасының паспортын беруді жүзеге асыратын сарапшы ұйымдар;
2) мақта сапасын сараптамалайтын аккредиттелген
ұйымдар.
7. Тəуекелдің жоғары дəрежесіне субъектілерге (объектілерге) қатысты бақылау субъектілеріне (объектілеріне)
бара отырып профилактикалық бақылау жүргізу мақсатында
субъективті өлшемшарттар қолданылады.

елеулі

8. Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы тəуекел
дəрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары
осы Өлшемшарттарға қосымшаларда келтірілген жəне
өрескел, елеулі, болмашы болып үш дəрежеге бөлінген
тексеру парақтарында мақтаның қауіпсіздігі жəне сапасы саласындағы техникалық регламент пен нормативтік
құқықтық актілердің талаптары негізінде əзірленген.
9. Субъективті өлшемшарттарды айқындау мынадай
кезеңдерді қолдана отырып жүзеге асырылады.
1) дерекқор қалыптастыру жəне ақпарат жинау;
2) ақпаратты талдау жəне тəуекелді бағалау.
Бақылау субъектілері бойынша ақпаратты талдау үшін
мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:
1) бұрынғы тексерулердің нəтижелері жəне бақылау
субъектілеріне (объектілеріне) бара отырып, профилактикалық бақылау;
2) бақылау субъектілерінің жергілікті атқарушы органның
құрылымдық бөлімшелеріне ұсынатын есептілік пен
мəліметтерді мониторингтеу нəтижелері;
3) бақылау субъектілеріне мақта нарығына қатысушылардан келіп түсетін расталған шағымдар мен өтініштердің
болуы жəне саны.
10. Осы Өлшемшарттардың 9-тармағында айқындалған
ақпарат көздерінің негізінде осы Өлшемшарттарға
қосымшаға сəйкес тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті
өлшемшарттары айқындалады, оларға тəуекел дəрежесінің
көрсеткіштері беріледі.
11. Субъективті өлшемшарттардың тəуекел дəрежесінің
көрсеткіштері 0-ден 100-ге дейінгі шəкіл бойынша бағаланады.
12. Алдыңғы тексерулер нəтижелері бойынша тəуекел
дəрежесін бағалау үшін субъектілерге (объектілерге)
қойылатын өлшемшарттар өрескел, елеулі жəне болмашы
болып бөлінген. Тəуекел дəрежесінің көрсеткішін есептеу
кезінде орындалмаған өлшемшарттардың үлес салмағы
айқындалады. Егер, өрескел бұзушылықтар анықталмаса
тəуекел дəрежесінің көрсеткішін айқындау үшін елеулі жəне
болмашы дəрежедегі талаптардың бұзушылықтары бойынша
жинақтық көрсеткіш есептеледі.
Елеулі бұзушылықтардың көрсеткішін айқындау кезінде
0,7 коэффиценті қолданылады жəне осы көрсеткіш мынадай
формула бойынша есептеледі:
Ре = (∑Р2 х 100/∑Р1) х 0,7
мұнда:
Ре – елеулі бұзушылықтар көрсеткіші;

болмашы

15

Шитті мақтаны қабылдау туралы
түбіршіктердің болуы

болмашы

2. «Бақылау субъектілерінің жергілікті
атқарушы органның құрылымдық бөлімшелеріне
ұсынатын есептілік пен мəліметтерді мониторингтеу
нəтижелері» ақпарат көзі бойынша:
1

Мақта нарығына қатысушыларда
шитті мақта мен оның бастапқы
өңдеген өнімдерінің болуы жəне
қозғалысы туралы есептілік нысаны
бойынша есепті ұсынбау

елеулі

2

Мақта иелеріне мақта қолхаттарын
беру туралы есепті ұсынбау

елеулі

3

Облыстың, республикалық маңызы
бар қаланың жəне астананың
жергілікті атқарушы органының жазбаша сұранымы бойынша оның
қызметіне байланысты ақпаратты
ұсынбау

болмашы

мұндағы:
∑Р – тəуекел дəрежесінің жалпы көрсеткіші;
∑Ре – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;
∑Рб – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші.
13. Тəуекел дəрежесінің көрсеткіштері бойынша субъект
(объект) мыналарға жатады:
1) тəуекелдің жоғары дəрежесіне - 61-ден 100-ге дейінгі
тəуекел дəрежесінің көрсеткіші кезінде жəне оған қатысты
жоспардан тыс тексерулер, бақылау субъектісіне бара отырып профилактикалық бақылау жүргізіледі;
14. Тəуекел дəрежесін талдау жəне бағалау кезінде нақты
субъектіге (объектіге) қатысты бұдан бұрын есепке алынған
жəне пайдаланылған субъективті өлшемшарттардың
деректері қолданылмайды.
15. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып
профилактикалық бақылауды жүргізу еселігі тəуекел
дəрежесін бағалау өлшемшарттарымен, бірақ жылына бір
реттен жиілетпей айқындалады.
16. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып
профилактикалық бақылау Кодекстің 141-бабы 3-тармағына
сəйкес қалыптасатын бақылау субъектілеріне (объектілеріне)
бара отырып, профилактикалық бақылаудың жартыжылдық
тізімдері негізінде жүргізіледі.
17. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып
профилактикалық бақылау тізімдері субъективті өлшемшарттар бойынша жоғары тəуекел дəрежесінің көрсеткіштері
барынша жоғары бақылау субъектісінің (объектісінің)
басымдығы ескеріле отырып жасалады.

3. «Бақылау субъектілеріне мақта нарығына
қатысушылардан келіп түсетін расталған шағымдар мен
өтініштердің болуы жəне саны» ақпарат көзі бойынша
субъективті өлшемшарттар мыналар
болып табылады:
1

Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарына
қосымша
Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы
саласындағы тəуекел
дəрежесін субъективті бағалау өлшемшарттары
№

Өлшемшарттар атауы

Бұзушылық
дəрежесі

Мақта өңдеу кəсіпорындары
1. «Бұрынғы тексерулердің нəтижелері жəне
бақылау субъектілеріне (объектілеріне) бара отырып, профилактикалық бақылау» ақпарат көзі бойынша (ауырлық дəрежесі төменде аталған талаптар
сақталмаған жағдайда белгіленеді):

елеулі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2019 жылғы 10 шілдедегі № 259 жəне
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 12 шілдедегі № 63 бірлескен бұйрығына
3-қосымша
Астық нарығын реттеу саласындағы
тексеру парағы
астық қабылдау кəсіпорындары үшін: _________________
___________________________________________________
(бақылау субъектілерінің (объектілерінің)
біртекті тобының атауы)

Мақта қолхаттары бойынша
міндеттемелердің орындалуын
кепілдендіру жүйесіне қатысу

2

Мақта өңдеу кəсіпорындарына келіп
түсетін шитті мақтаны құжаттауды
жүргізу

елеулі

3

Шитті мақтаны, мақта талшығын
тиеп-жөнелтуде құжаттауды жүргізу

елеулі

4

Мақта өңдеу кəсіпорындарының
сандық-сапалық есепке алу кітабының (нөмірленген, тігілген жəне басшының қолымен бекімделген) болуы

елеулі

5

Мақта қабылдау пунктіне келіп түскен
шитті мақтаға тауарлық-көліктік
жүкқұжаттарының болуы

елеулі

Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы ________________
___________________________________________________

6

Шитті мақтаны мақта талшығына
бастапқы өңдеудің технологиялық
операцияларын жүзеге асыруға
арналған жабдықтардың (таразы, желдеткіш, тиеп-түсіру
механизмдерінің) болуы

елеулі

Бақылау субъектісінің (объектісінің) бизнес-сəйкестендіру
нөмірі ___________________________________________
__________________________________________________

7

Шитті мақтаны өлшеу нəтижелері
бойынша шитті мақтаны өлшеп
қабылдау журналының болуы

елеулі

8

Мақта қолхаттары тізілімінің болуы

елеулі

9

Шитті мақтаны қабылдауды жəне
мақта қабылдау пунктінен мақта
қабылдау зауытына жіберуді салыстырып тексеру актілерінің болуы

елеулі

10

Шитті мақтаны мақта қабылдау
пунктінен мақта тазалау зауытына тиеп-жөнелту кезінде тауарлықкөліктік жүкқұжаттың болуы

елеулі

11

Жылдық қаржылық есептіліктің
міндетті жыл сайынғы аудитын өткізу

елеулі

12

Тиеп-жөнелтуге алынған
бұйрықтарды есепке алу
журналының болуы

болмашы

Мақтамен жүргізілген операциялар
көрініс тапқан мына құжаттардың
сақтау мерзімдерін сақтау:
мақта қабылдау пунктінде шитті
мақтаны қабылдаудың салмақ журналы – 25 жыл;
шитті мақтаны талдау карточкасы –
25 жыл;
шитті мақтаның ылғалдылығы мен
ластануын талдау нəтижелерін тіркеу
журналы – 10 жыл;
шитті мақтаны қабылдау туралы
түбіртек – 25 жыл;
шитті мақтаның сандық-сапалық
есепке алу кітабы – 25 жыл;
шитті мақтаны мақта қабылдау
пунктінен қабылдау жəне мақта тазалау зауытына жөнелтуді салыстырып
тексеру актісі – 5 жыл;
шитті мақтаны өңдеуге жіберуге,
шитті мақтаны пайдалануға
физикалық қалдықтар теңгеріміне
өндірістік тапсырма – 10-15 жыл;
өндіріске қабылданған мақта
тұқымына рапорт – 5-10 жыл;
өндірістен өңдеу өнімдерінің келіп
түсуін есепке алу журналы – 5-10
жыл;
өңдеу жəне дайын өнімнің келіп түсуі
туралы есеп – 10-15 жыл;
шитті мақтаны бастапқы өңдеу
өнімдерін тиеп жөнелтуге бұйрық –
5-10 жыл;
мақта талшығын теміржол көлігімен
тиеп жөнелту тізілімі – 5-10 жыл;

болмашы

13

өрескел

Мақта қабылдау ұйымына келіп
түсетін шитті мақта сапасының
көрсеткіштерін анықтау бойынша
бақылау субъектілеріне, сондайақ қаралуы бойынша Қазақстан
Республикасының мақта қауіпсіздігі
мен сапасы саласындағы заңнамасы
бұзылған жағдайда жергілікті
атқарушы органның құрылымдық
бөлімшелері бақылау субъектісін
əкімшілік жауапкершілікке тартқан
жəне қаралуы бойынша анықталған
Қазақстан Республикасының мақта
қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
заңнамасын бұзушылықтарды
жою бойынша жергілікті атқарушы
органның құрылымдық бөлімшелері
бақылау субъектісіне нұсқама берген бір жəне одан да көп расталған
шағымдар мен өтініштердің болуы

1

3-тарау. Субъективті өлшемшарттар

1

1

1. Осы Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан əрі
– Өлшемшарттар) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан
Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – Кодекс)
141-бабының 3-тармағына жəне «Мемлекеттік органдардың
тəуекелдерді бағалау жүйесін қалыптастыру қағидаларын
жəне тексеру парақтарының нысанын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 шілдедегі № 3
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 17371 болып тіркелген) сəйкес, мақтаның
қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы бақылау субъектілерін
тəуекел дəрежелеріне жатқызу жəне бақылау субъектісіне
(объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылау жүргізу
кезінде субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін əзірленді.
Осы Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) болмашы бұзушылық – мақтаның қауіпсіздігі жəне сапасы саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген
талаптарды мақтаның қауіпсіздігі жəне сапасы саласындағы
құжаттаманы дұрыс жүргізбеу бөлігінде бұзу;
2) елеулі бұзушылық – мақтаның қауіпсіздігі жəне сапасы
саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген
талаптарды шитті мақтаны тазалауды, кептіруді тиісті түрде
ресімдемеу, мақта қолхатын беру, өтеу, сақтау мерзімін
сақтамау, ақаусыз технологиялық жабдықтардың болмауы,
сондай-ақ мақтаның қауіпсіздігі жəне сапасы саласындағы
ақпарат пен құжаттаманы уақытында беру бөлігінде бұзу;
3) мақта нарығының мониторингі - мақта нарығына
қатысушылар жүзеге асыратын мақтаны өндіруді, өңдеуді,
сақтауды жəне өткізуді қоса алғанда, мақта нарығы
деректерін жинауға, пысықтауға жəне талдауға бағытталған
іс-шаралар жиынтығы;
4) объективті өлшемшарттар – мақтаның қауіпсіздігі жəне
сапасы саласындағы тəуекел дəрежесіне байланысты
субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін пайдаланылатын
жəне жеке субъектіге (объектіге) тікелей тəуелсіз болатын
тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары;
5) өрескел бұзушылық – Қазақстан Республикасының
тоқыма өнеркəсібінің негізін құрайтын стратегиялық тауар
болып табылатын мақта сапасының нашарлауына, шитті
мақтаны жəне талшықты мақтаны сақтау шарттарының
сақталмауына, астық өңдеуші ұйымдарға берілген мақта
қолхаттары бойынша міндеттемелерді олардың орындамауына алып келуі мүмкін мақтаның қауіпсіздігі жəне сапасы
саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген
талаптарды бұзу;
6) субъективті өлшемшарттар - нақты субъектінің
(объектінің) қызметі нəтижелеріне қарай субъектілерді
(объектілерді) іріктеу үшін пайдаланылатын тəуекел
дəрежесін бағалау өлшемшарттары;
7) субъектілер – шитті мақта мен талшықты мақтаны
өндірумен, сақтаумен, тасымалдаумен, алғашқы өңдеумен
жəне мақта өткізумен байланысты қызметті жүзеге асыратын
заңды тұлғалар (мақта өңдеу кəсіпорындары);
8) тəуекел - бақылау субъектісінің қызметі нəтижесінде
шитті мақтаны өсіру кезінде, сондай-ақ шитті мақтаны
сақтау жəне өңдеу кезінде туындайтын адамның өміріне,
денсаулығына, қоршаған ортаға оның ішінде өсімдік жəне
жануарлар дүниесіне зиян келтіру ықтималдылығы.
3. Бақылау субъектілерін тəуекел дəрежелері бойынша
бөлу объективті өлшемшарттар мен субъективті өлшемшарттар негізінде жүзеге асырылады.

Шитті мақтаны талдау
карточкаларының болуы

∑Р1 – болмашы бұзушылықтардың талап етілетін саны;
∑Р2 – анықталған болмашы бұзушылықтардың саны.

2-тарау. Объективті өлшемшарттар

2. «Бақылау субъектілері астық қолхаттарын
ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізіліміне
ұсынатын есептілік пен мəліметтерді мониторингтеу
нəтижелері» ақпарат көзі бойынша:

3

1-тарау. Жалпы ережелер

мұнда:
∑Рб – болмашы бұзушылықтар көрсеткіші;

14

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ______________
__________________________________________________
Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып тексеру/
профилактикалық бақылау тағайындау туралы акт _______
__________________________________________________
(№, күні)

Орналасқан жерінің мекенжайы _______________________
___________________________________________________

№

1

Талаптар тізбесі

Қойылатын талаптарға
сəйкес келмейді

№

Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы
саласындағы тəуекел
дəрежесін бағалау өлшемшарттары

Болмашы бұзушылықтардың көрсеткішін айқындау кезінде
0,3 коэффиценті қолданылады жəне аталған көрсеткіш мынадай формула бойынша есептеледі:
∑Рб = (∑Р2 х 100/∑Р1) х 0,3

автомобиль көлігімен тиеп
жөнелтілген мақта тұқымы, линті
жəне талшықты қалдықтарға арналған жүкқұжаттар тізілімі – 5-10 жыл.

Қойылатын талаптарға
сəйкес келеді

Астық нарығын реттеу саласындағы
тəуекел дəрежесін субъективті бағалау
өлшемшарттары

∑Р1 – елеулі бұзушылықтардың талап етілетін саны;
∑Р2 – анықталған елеулі бұзушылықтардың саны.

Талап етілмейді

Астық нарығын реттеу саласындағы тəуекел
дəрежесін бағалау өлшемшарттарына
қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2019 жылғы 10 шілдедегі № 259 жəне
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 12 шілдедегі № 63 бірлескен бұйрығына
2-қосымша

Талап етіледі

(Жалғасы. Басы 18-бетте)

19

2

3

4

5

6

1

Астық қолхаттары тізілімінің
деректеріне сəйкес астықтың
сақталуын қамтамасыз ету

2

Сақтау кезінде астықтың
температурасын жəне
ылғалдылығын бақылауға
арналған ақаусыз жабдықтың
болуы

3

Астық қабылдау
кəсіпорындарына түсетін
астықты тиісінше ресімдеу

4

Астықты тазартуды, кептіруді
тиісінше ресімдеу

5

Астықты тиеп-жөнелтуді
тиісінше ресімдеу

6

Астықтың сандық-сапалық
есебі кітабын тиісінше жүргізу

7

Астықты сақтауға арналған жария шарттың болуы

8

Астық қабылдау
кəсіпорындарының астық
иелерінен астық қабылдау
күнінен бастап астық
қолхаттарын шығаруға
арналған бұйрықты тіркеудің
үш күндік мерзімін (Астық
қабылдау кəсіпорны астық
иелерінен астық қабылдау
күнінен бастап демалыс жəне
мереке күндерін қоспағанда
үш күнтізбелік күннен
кешіктірмей астық қабылдау
кəсіпорны астық қолхаттары
шығаруға арналған бұйрықты
тіркейді) сақтау
(Соңы 20-бетте)

RESMI

12 Сақтауда тұрған астықты
бақылау журналының болуы

5

13 Технологиялық жабдықтардың
(астық тазалау машиналары, астық кептіру
жабдығы), таразы
жабдықтарының, тиеу-түсіру
құрылғыларының, көтергішкөліктік жабдықтардың,
жылжымалы көлік
жабдықтарының, белсенді
желдету жабдықтарының,
астық сақтауға арналған
сыйымдылықтардың, сақтау
кезінде астықтың температурасы мен ылғалдылығын
бақылауға арналған
жабдықтардың ақаусыз жайкүйде болуы

6

7

8

14 Өлшеу құралдарының
типiн бекiту туралы, өлшеу
құралдарын метрологиялық
аттестаттау туралы жəне
өлшеу құралдарын салыстырып тексеру туралы
сертификаттардың болуы
15 Жыл сайын жылдық қаржылық
есептілік аудитін жүргізу

8 Мақта қолхаттары тізілімінің
болуы
9 Шитті мақтаны қабылдауды
жəне мақта қабылдау пунктінен
мақта қабылдау зауытына
жіберуді салыстырып тексеру
актілерінің болуы

Астықтың сандық-сапалық
есепке алуын жүргізу бойынша
талаптарын сақтау; астықты
сақтау талаптарын сақтау;
астық қолхаттарын беру,
олардың айналымы жəне өтеу
талаптарын сақтау

10 Шитті мақтаны мақта қабылдау
пунктінен мақта тазалау зауытына тиеп-жөнелту кезінде
тауарлық-көліктік жүкқұжаттың
болуы
11 Жылдық қаржылық есептіліктің
міндетті жыл сайынғы аудитын
өткізу

Астық қабылдау кəсіпорнынан
астықты көліктің кез келген
түрімен тиеп жөнелтуге тыйым салу бойынша талаптарды
сақтау

17 Тиiстi бiлiмi (техникалық
басшылар үшiн – жоғары
техникалық, технологиялық
немесе агрономиялық
бiлiм, мамандар үшiн – орта
білімнен кейінгі (техникалық,
технологиялық немесе
агрономиялық) бiлiм) бар
техникалық басшылар
мен мамандардың бiлiктi
құрамының болуы

Астық қабылдау кəсіпорнын
уақытша басқаруды енгізу жəне
мерзімінен бұрын аяқтау туралы арызды сотқа фактілер
анықталған сəттен бастап 2
жұмыс күні ішінде беру
Астық нарығына
қатысушылардың астығының
нақты бар-жоғын жəне сапасын
жəне оның есептік деректерге
сəйкестігін тексеру бойынша
талаптарды сақтау
Астық қолхаттарын
ұстаушыларға астық қабылдау
кəсіпорнын уақытша басқару
жөніндегі комиссияның
құрамына енгізу үшін кандидатуралар ұсыну туралы хабарламаны фактілер анықталған
сəттен бастап 2 жұмыс күні
ішінде жіберу

Бақылау субъектісінің (объектісінің) басшысы
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 шілдедегі № 259 жəне
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 12 шілдедегі № 63 бірлескен бұйрығына
5-қосымша

18 Астық қоймалары алаңының
(астық қабылдау бекеті) 10%ы мөлшерінде резервте қойма
сыйымдылығының, элеваторларда сүрлем үстіндегі транспортердің əрқайсысына кемінде бір бос сүрлемнің болуы

Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
тексеру парағы

Лауазымды адам (-дар)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
____________________ ________ __________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

мақта өңдеу кəсіпорындары үшін:
_______________________________________________
(бақылау субъектілерінің (объектілерінің)
біртекті тобының атауы)
________________________________________________
________________________________________________

Бақылау субъектісінің (объектісінің) басшысы
________________________________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _____________
________________________________________________
________________________________________________

Астық нарығын реттеу саласындағы
тексеру парағы
Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын
бақылауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар үшін:
________________________________________________
(бақылау субъектілерінің (объектілерінің)
біртекті тобының атауы)

Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып тексеру/
профилактикалық бақылау тағайындау туралы акт _______
__________________________________________________
(№, күні)
Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы ______________
__________________________________________________
__________________________________________________
Бақылау субъектісінің (объектісінің) бизнес-сəйкестендіру
нөмірі____________________________________________
_________________________________________________
Орналасқан жерінің мекенжайы
_________________________________________________
_________________________________________________

№

Талаптар тізбесі

Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы _____________
________________________________________________
Бақылау субъектісінің (объектісінің) бизнес-сəйкестендіру
нөмірі _____________________________________________
__________________________________________________

1
1

2

2
Астық қолхаттарын шығара
отырып қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензияны беру бойынша талаптарды сақтау
Астық қабылдау
кəсіпорындарын бекітілген
кестеге сəйкес жаңа астық
түсімін қабылдауға дайындығы
мəнісіне жыл сайынғы тексеру;
Астық қабылдау
кəсіпорындарын тексеру
актілерін ресімдеуден тұратын
талаптарды сақтау

3

4

Қойылатын талаптарға
сəйкес келеді
Қойылатын талаптарға
сəйкес келмейді

Талап етілмейді

Талап етіледі

Талаптар тізбесі

2

1 Мақта қолхаттары бойынша
міндеттемелердің орындалуын
кепілдендіру жүйесіне қатысу

Орналасқан жерінің мекенжайы
_______________________________________

№

1

5

6

2 Мақта өңдеу кəсіпорындарына
келіп түсетін шитті мақтаны
құжаттауды жүргізу
3 Шитті мақтаны, мақта
талшығын тиеп-жөнелтуде
құжаттауды жүргізу
4 Мақтаны өңдеу
кəсіпорындарының сандықсапалық есепке алу кітабының
(нөмірленген, тігілген
жəне басшының қолымен
бекімделген) болуы
5 Мақта қабылдау пунктіне келіп
түскен шитті мақтаға тауарлықкөліктік жүкқұжаттарының
болуы
6 Шитті мақтаны мақта талшығына бастапқы өңдеудің
технологиялық операцияларын жүзеге асыруға
арналған жабдықтардың (таразы, желдеткіш, тиеп-түсіру
механизмдерінің) болуы

3

Талап етілмейді

Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып тексеру/
профилактикалық бақылау тағайындау туралы акт _______
___________________________________________________
(№, күні)

Талап етіледі

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган_____________
________________________________________________

4

Қойылатын талаптарға
сəйкес келеді
Қойылатын талаптарға
сəйкес келмейді

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2019 жылғы 10 шілдедегі № 259 жəне
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 12 шілдедегі № 63 бірлескен бұйрығына
4-қосымша

2

Мақта талшығы сынамаларын
бумалап іріктеп алуды тіркеу
журналын толтыру

3

Мақта талшығы сынамаларын
қабылдау журналын толтыру

4

Мақта талшығының сапа
паспортының ресімделуі

5

Мақта талшығы сынамаларының сынақтан өткізілгеннен
кейін мақта талшығының иесі
партияны тиеп-жөнелткенге
дейін, бірақ мақта талшығының
сапа паспортының қолданылу
мерзімінен асырмай сараптама ұйымының зертханасында
сақталуы

12 Тиеп-жөнелтуге алынған
бұйрықтарды есепке алу
журналының болуы

Лауазымды адам (-дар)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

16 Пайдалар мен шығындар туралы жылдық теңгерім мен
есепті жариялау

меншік құқығындағы үйжайдың жəне бекітілген немесе Қазақстан Республикасында
қолдануға рұқсат етілген мақта
талшығының сыртқы түрінің
стандарттық үлгілерінің жарақталған жиынтығының
болуы

5

6

13 Мақтамен жүргізілген операциялар көрініс тапқан
мына құжаттардың сақтау
мерзімдерін сақтау:
мақта қабылдау пунктінде
шитті мақтаны қабылдаудың
салмақ журналы – 25 жыл;
шитті мақтаны талдау карточкасы – 25 жыл;
шитті мақтаның ылғалдылығы
мен ластануын талдау
нəтижелерін тіркеу журналы –
10 жыл;
шитті мақтаны қабылдау туралы түбіртек – 25 жыл;
шитті мақтаның сандықсапалық есепке алу кітабы – 25
жыл;
шитті мақтаны мақта қабылдау
пунктінен қабылдау жəне мақта
тазалау зауытына жөнелтуді
салыстырып тексеру актісі – 5
жыл;
шитті мақтаны өңдеуге
жіберуге, шитті мақтаны
пайдалануға физикалық
қалдықтар теңгеріміне
өндірістік тапсырма – 10-15
жыл;
өндіріске қабылданған мақта
тұқымына рапорт – 5-10 жыл;
өндірістен өңдеу өнімдерінің
келіп түсуін есепке алу журналы – 5-10 жыл;
өңдеу жəне дайын өнімнің келіп
түсуі туралы есеп – 10-15 жыл;
шитті мақтаны бастапқы өңдеу
өнімдерін тиеп жөнелтуге
бұйрық – 5-10 жыл;
мақта талшығын теміржол
көлігімен тиеп жөнелту тізілімі
– 5-10 жыл;
автомобиль көлігімен тиеп
жөнелтілген мақта тұқымы,
линті жəне талшықты
қалдықтарға арналған
жүкқұжаттар тізілімі – 5-10 жыл.

Лауазымды адам (-дар)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
Бақылау субъектісінің (объектісінің) басшысы
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2019 жылғы 10 шілдедегі № 259 жəне
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 12 шілдедегі № 63 бірлескен бұйрығына
7-қосымша
Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
тексеру парағы
мақта сапасын сараптау жөніндегі аккредиттелген зертханалар үшін:
________________________________________________
(бақылау субъектілерінің (объектілерінің)
біртекті тобының атауы)
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________
________________________________________________
Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып тексеру/
профилактикалық бақылау тағайындау туралы акт________
__________________________________________________
(№, күні)
Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы ______________
__________________________________________________
__________________________________________________
Бақылау субъектісінің (объектісінің) жеке сəйкестендіру
нөмірі/бизнес-сəйкестендіру нөмірі
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
Орналасқан жерінің мекенжайы
_________________________________________________
__________________________________________________

14 Шитті мақтаны талдау
карточкаларының болуы
15 Шитті мақтаны қабылдау туралы түбіршіктердің болуы
Лауазымды адам (-дар)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
Бақылау субъектісінің (объектісінің) басшысы
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2019 жылғы 10 шілдедегі № 259 жəне
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 12 шілдедегі № 63 бірлескен бұйрығына
6-қосымша
Мақтаның қауіпсіздігі мен сапасы саласындағы
тексеру парағы
мақта талшығының сапасына сараптама жүргізетін жəне
мақта талшығының сапа паспортын беруді жүзеге асыратын
сараптамалық ұйымдар үшін:
__________________________________________________
(бақылау субъектілерінің (объектілерінің)
біртекті тобының атауы)

№

Талаптар тізбесі

1

2

3

4

1

Сынамаларды іріктеу
актілерінің болуы

2

Шитті мақта сынамаларын
тіркеу журналының болуы

3

Шитті мақта сапасы туралы
куəліктерді тіркеу журналының
болуы

4

Шитті мақта сапасы туралы куəліктердің ресімделуін
жүзеге асыру

5

Шитті мақта сапасы туралы
берілген куəліктердің көшірмелерін бір жыл бойы сақтау

6

Тиеп-жөнелтілген жəне
сақталынатын партияларға
шитті мақта сынамаларын мынадай мерзім ішінде сақтау:
1) тиеп-жөнелтілген жəне
сақталынатын партияларға
– шитті мақтаның сапасы туралы куəліктің қолданылуы
мерзімі ішінде;
2) сапа бойынша
келіспеушіліктер болған
жағдайда – келіспеушіліктерді
қарау толығымен аяқталғанға
дейін

7

Сапа жөнінде келіспеушіліктер
кезінде, келіспеушіліктерді
қарау толық аяқталғанға
дейін тиеп-жөнелтілген жəне
сақталынатын партияларға
шитті мақта сынамаларының
сақталуы

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _____________
__________________________________________________
__________________________________________________
Бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып тексеру/
профилактикалық бақылау тағайындау туралы акт _________
___________________________________________________
(№, күні)
Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы ______________
__________________________________________________
__________________________________________________
Бақылау субъектісінің (объектісінің) жеке сəйкестендіру
нөмірі/бизнес-сəйкестендіру нөмірі ____________________
___________________________________________________
Орналасқан жерінің мекенжайы
__________________________________________________

№

1
1

Талаптар тізбесі

2
Біліктілік талаптарына жауап беретін мақта талшығын
классерлік бағалауға арналған

3

4

5

6

Қойылатын талаптарға
сəйкес келеді
Қойылатын талаптарға
сəйкес келмейді

4

11 Орташа тəулiктiк сынама бойынша сапасын айқындай отырып, автомобиль көлігімен
қабылданған астыққа арналған
жүкқұжаттар тiзiлiмдерiнің
болуы

7 Шитті мақтаны өлшеу
нəтижелері бойынша шитті
мақтаны өлшеп қабылдау
журналының болуы

Талап етілмейді

10 Астыққа арналған тауар-көлік
жүкқұжаттарының болуы

Астық қолхаттарын беру
арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету бойынша қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның
қолданылуын тұтастай немесе жекелеген операцияларды
жүзеге асыру бөлігінде алты
айға дейінгі мерзімге тоқтата
тұру бойынша талаптарды
сақтау

Талап етіледі

3

Астық қолхаттары бойынша
міндеттемелерді орындауды
кепілдендіру қорына не астық
қолхаттарын жəне олардың
бөліктерін ұстаушылар
алдындағы азаматтыққұқықтық жауапкершілікті
сақтандырудың болуы

Қойылатын талаптарға
сəйкес келеді
Қойылатын талаптарға
сəйкес келмейді

9

Талап етілмейді

(Соңы. Басы 18-19-беттерде)

25 ШІЛДЕ 2019 ЖЫЛ

Талап етіледі

20

5

6

Лауазымды адам (-дар)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
Бақылау субъектісінің (объектісінің) басшысы
_________ ________ ____________________________
(лауазымы) (қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 16 шілдедегі Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19025
болып енгізілді.

