
31 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 17RESMI

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2019 жылғы 23 қазан      №786    Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Жобаларды индустрияландыру картасына және 
өңірлер кәсіпкерлігін қолдау карталарына енгізу 

қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 27 
қаңтардағы №32 қаулысына өзгеріс пен 

толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. «Жобаларды индустрияландыру картасына жəне өңірлер кəсіпкерлігін 

қолдау карталарына енгізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 32 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 7, 28-құжат) мынадай өзгеріс пен 
толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Жобаларды индустрияландыру картасына 
жəне өңірлер кəсіпкерлігін қолдау карталарына енгізу қағидаларында:

7-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) бəсекеге қабілеттілік – шығарылатын өнімнің, көрсетілетін жұмыстардың 

жəне (немесе) ұсынылатын қызметтердің төмен өзіндік құнынан, олардың 
сұранысынан жəне оларды өндірудің, көрсетудің немесе ұсынудың экономи-
калық орындылығынан көрінетін ұқсас, индустриялық-инновациялық жобалар-
мен салыстырғандағы артықшылық;»;

мынадай мазмұндағы 4) жəне 5) тармақшалармен толықтырылсын:
«4) еңбек өнімділігі – пайдаланылатын ресурстар бірлігіне есептегенде өнім 

шығаруды сипаттайтын, өндіріс көлемі мен еңбек ресурстары шығындарының 
арақатынасын білдіретін өндіріс тиімділігінің көрсеткіші;

5) экспортқа бағдарланушылық – өндірістің өнім мен көрсетілетін қызметтер 
экспортына бағытталуы.».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2019 жылғы 23 қазан     №790    Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
білім беру ұйымдарында (Қарулы Күштер, басқа да 

әскерлер мен әскери құралымдар, сондай-ақ 
арнаулы мемлекеттік органдар үшін мамандар 

даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын 
қоспағанда) жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 

2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 оқу жылдарына 
арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылғы 16 сәуірдегі №199 

қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымда-

рында (Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар, сондай-ақ 
арнаулы мемлекеттік органдар үшін мамандар даярлауды жүзеге асыратын білім 
беру ұйымдарын қоспағанда) жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі, сондай-
ақ техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 
2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 оқу жылдарына арналған мемлекеттік 
білім беру тапсырысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 16 сəуірдегі № 199 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2018 ж., № 19, 105-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық бюджеттен қаржыландыры-
латын білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар маман-
дар даярлауға 2018 – 2019 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру 
тапсырысында:

мына:
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің білім беру 

ұйымдарында магистратураға (Қазақстан-Фин ғылыми-педагогикалық 
магистратурасына) қабылдау

Атауы Мемле-
кеттік 

білім беру 
тапсырысы

Оқу жылы ішінде 1 
магистрантты оқытуға 
жұмсалатын орташа 
шығыстар (мың теңге)

2018 жылғы 
4 айға

2019 жылғы 
8 айға

Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қамсыздандыру (медицина)

20 947,25 2361,2

Барлығы 20
»

деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің білім беру 

ұйымдарында магистратураға (Қазақстан-Фин ғылыми-педагогикалық маги-
стратурасына) қабылдау

Атауы

Мемле-
кеттік 

білім беру 
тапсырысы

Оқу жылы ішінде 
1 магистрантты оқытуға 
жұмсалатын орташа 
шығыстар (мың теңге)

2018 жылғы 
4 айға

2019 жылғы 
8 айға

Денсаулық сақтау жəне əлеумет-
тік қамсыздандыру (медицина)

20 947,25 4495,7

Барлығы 20
»;

көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық бюджеттен қаржылан-
дыры латын білім беру ұйымдарында жоғары білімі бар мамандар даярлауға 
2019 – 2020 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысында:

мына:
«

Білім беру 
саласының коды 
жəне сыныпталуы
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Оқу жылы ішінде 1 студентті оқытуға 
жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге)
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6B01 Педагоги-
калық ғылымдар

8276 635,8 443,3

Оның ішінде тілдік 
дайындықты 
күшейту үшін

1000 635,8 443,3

6B02 Өнер жəне 
гуманитарлық 
ғылымдар

1615 635,8 371,8

6B03 Əлеуметтік 
ғылымдар, журна-
листика жəне 
ақпарат

960 635,8 342,9

6B04 Бизнес, бас-
қару жəне құқық

1223 635,8 342,9 342,9

6B05 Жаратылыс-
тану ғылымдары, 
математика жəне 
статистика

4088 635,8 635,8 635,8 342,9

6B06 Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

5977 635,8 635,8 635,8 635,8

6B07 Инженерлік, 
өңдеу жəне құры-
лыс салалары

15011 635,8 635,8 635,8 635,8

6B08 Ауыл шаруа -
шылығы жəне 
био ресурстар

1600 635,8 635,8

6B11 Қызмет 
көрсету

2200 635,8 342,9

6B09 Ветеринария 835 635,8 349,4
«Мəңгілік ел жас-
тары – индус-
трияға!» жобасы 
шеңберінде сту-
денттерді оқы-
туға, оның ішінде:

5109

6B01 Педагогика-
лық ғылымдар

1279 443,3

6B06 Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

1500 635,8

6B07 Инженерлік, 
өңдеу жəне құры-
лыс салалары

2000 635,8

6B08 Ауыл ша-
руа шылығы жəне 
биоресурстар

330 635,8

Қ.А. Ясауи атын-
дағы халық-
аралық Қа зақ-
түрік универси-
тетінде Түркия 
Республикасынан, 
басқа да түркі-
тілдес респуб-
ли ка лардан сту-
денттерді оқытуға

200 342,9

Халықаралық ке-
лісімдер бойын ша 
шетел азаматта-
рын оқытуға

140 635,8 344,8

Моңғолия азамат-
тарын оқытуға

25 344,8

М.В. Ломоносов 
атындағы Мəскеу 
мемлекеттік уни-
верситетінің 
Қазақ  стандағы 
филиа  лында сту-
денттерді оқытуға

125 1706,4

Мəскеу авиация 
институтының 
«Восход» филиа-
лында студент-
терді оқытуға

45 874,9

«Назарбаев 
Университеті» 
ДБҰ студенттерді, 
оның ішінде ше-
телдік азамат-
тарды оқытуға

1106 7150,1

Жоғары оқу орын-
дары даярлық бө -
лімдерінің тыңдау -
шыларын оқытуға

2450 344,8

Оның ішінде «На-
зарбаев Уни-
верситеті» ДБҰ 
даярлық бөлі-
мінде тыңдау-
шыларды оқытуға

700 6063,8

Оның ішінде жо-
ғары оқу орында-
рының даярлық 
бөлімінде Қазақ-
стан Респуб лика-
сының аза мат тары 
болып табыл-
май  тын ұлты қа-
зақ тұлғаларды 
оқытуға

1000 344,8

Оның ішінде тілдік 
дайындығының 
деңгейін арттыру 
үшін оқытуға

450 344,8

Оның ішінде
Қ.А. Ясауи атын-
дағы халық-
аралық Қазақ-
түрік универ-
сите тінде Түрік 
Республикасынан, 
басқа түркітілдес 
республикалардан 
келген тыңдау-
шыларды оқытуға

200 344,8

Оның ішінде ше-
телден келген аза-
маттарды даяр  лық 
бөлі мін де оқытуға

100 344,8

Резерв 100 342,9
Барлығы 51085

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 
«

Білім беру саласының коды 
жəне сыныпталуы

Мемле-
кеттік 
білім 
беру 
тапсы-
рысы

Оқу жылы ішінде 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа 
шығыстар (мың теңге) / 1 студентті оқытуға жұмсалатын 1 (бір) 

кредиттің шығысы (теңге) 
Ұлттық 
ЖОО-
да

Назар-
баев 

Универ-
сите-
тінде

Халықаралық 
ақпараттық 

технологиялар 
университетінде

Қазақстан-
Британ 

техникалық 
универ-
ситетінде

As
ta

na
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6B01 Педагогикалық 
ғылымдар

9418 635,8
/10 597

635,8
/10 597

443,3
/7 388

Оның ішінде тілдік 
дайындықты күшейту үшін

434 635,8
/10 597

443,3
/7 388

6B02 Өнер жəне 
гуманитарлық ғылымдар

1615 635,8
/10 597

371,8
/6 197

6B03 Əлеуметтік 
ғылымдар, журналистика 
жəне ақпарат

960 635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

342,9
/5 715

6B04 Бизнес, басқару жəне 
құқық

1223 635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

342,9
/5 715

342,9
/5 715

6B05 Жаратылыстану 
ғылымдары, математика 
жəне статистика

4968 635,8
/10 597

342,9
/5 715

6B06 Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

6253 635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

6B07 Инженерлік, өңдеу 
жəне құрылыс салалары

15405 635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

6B08 Ауыл шаруашылығы 
жəне биоресурстар

1601 635,8
/10 597

635,8
/10 597

6B11 Қызмет көрсету 2200 635,8
/10 597

342,9
/5 715

6B09 Ветеринария 854 635,8
/10 597

349,4
/5 823

«Мəңгілік ел жастары – 
индустрияға!» жобасы 
шеңберінде студенттерді 
оқытуға, оның ішінде:

2443

6B01 Педагогикалық 
ғылымдар

1279 443,3
/7 388

6B06 Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

402 635,8
/10 597

6B07 Инженерлік, өңдеу 
жəне құрылыс салалары

699 635,8
/10 597

6B08 Ауыл шаруашылығы 
жəне биоресурстар

63 635,8
/10 597

Қ.А. Ясауи атындағы 
халықаралық Қазақ-түрік 
университетінде Түркия 
Республикасынан, басқа да 
түркітілдес республикалар-
дан студенттерді оқытуға

200 342,9
/5 715

Халықаралық келісімдер 
бойынша шетел азаматта-
рын оқытуға

140 635,8
/10 597

344,8
/5 747

Моңғолия азаматтарын 
оқытуға

25 344,8/
5 747

М.В. Ломоносов атындағы 
Мəскеу мемлекеттік 
университетінің 
Қазақстандағы филиалын-
да студенттерді оқытуға

125 1706.4

Мəскеу авиация инсти ту-
тының «Восход» филиа-
лын да студенттерді 
оқытуға

14 874,9

«Назарбаев Университеті» 
ДБҰ студенттерді, оның 
ішінде шетелдік азаматтар-
ды оқытуға

1085 7150,1

Жоғары оқу орындары 
даярлық бөлімдерінің 
тыңдаушыларын оқытуға

2394 344,8

Оның ішінде «Назарбаев 
Университеті» ДБҰ 
даярлық бөлімінде 
тыңдаушыларды оқытуға

644 6063,8

Оның ішінде жоғары оқу 
орындарының даярлық 
бөлімінде Қазақстан 
Респуб ликасының азамат-
тары болып табылмайтын 
ұлты қазақ тұлғаларды 
оқытуға

1173 344,8

(Жалғасы 18-бетте) 
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Оның ішінде тілдік 
дайындығының деңгейін 
арттыру үшін оқытуға

323 344,8

Оның ішінде Қ.А.Ясауи 
атындағы халықаралық 
Қазақ-түрік университетінде 
Түрік Республикасынан, 
басқа түркітілдес 
республикалардан келген 
тыңдаушыларды оқытуға

200 344,8

Оның ішінде шетелден кел-
ген азаматтарды даярлық 
бөлімінде оқытуға

54 344,8

Резерв 85 342,9
/5 715

Барлығы 51008
»;

көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 2019 - 2020 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру 
тапсырысында:

мына: 
«Магистратураға қабылдау

Атауы

Мемле-
кеттік 

білім беру 
тапсырысы

Оқу жылы ішінде 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа 
шығыстар (мың теңге)

Ұлттық ЖОО, Қазақстан-Британ техникалық университеті, 
Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

Басқа 
ЖОО

Ғылыми жəне педагогикалық 
магистратура

12004 646,3 396,0

Бейіндік магистратура 500 646,3 396,0
М.В. Ломоносов атындағы Мəскеу 
мемлекеттік университетінің 
Қазақстандағы филиалы

40 1803,9

«Назарбаев Университеті» ДБҰ, 
оның ішінде шетел азаматтарын 
оқыту үшін

635 7764,4

Барлығы 13179
»

деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«Магистратураға қабылдау

Атауы Мемле-
кеттік 
білім 
беру 
тапсы-
рысы

Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар 
(мың теңге) / 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын 1 (бір) 
кредиттің шығысы (теңге)
Ұлттық ЖОО, Қазақстан-Британ техникалық университеті, 
Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, 
Astana IT University

Басқа 
ЖОО

Ғылыми жəне педагогикалық 
магистратура

9563 646,3
/10 772

396,0
/6 600

Бейіндік магистратура 137 646,3
/10 772

396,0
/6 600

М.В. Ломоносов атындағы Мəскеу 
мемлекеттік университетінің 
Қазақстандағы филиалы

40 1803,9

«Назарбаев Университеті» ДБҰ, оның 
ішінде шетел азаматтарын оқыту үшін

519 7764,4

Барлығы 10259
»;

мына:
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің білім беру ұйымдарында магистратураға қабылдау

Атауы Мемлекеттік білім 
беру тапсырысы

Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа 
шығыстар (мың теңге)

Ұлттық ЖОО Басқа ЖОО
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қамсыздандыру (медицина)

325 945,1 780,5

Барлығы 325
»

деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің білім беру ұйымдарында магистратураға қабылдау

Атауы
Мемлекеттік білім 
беру тапсырысы

Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын 
орташа шығыстар (мың теңге)

Ұлттық ЖОО Басқа ЖОО
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қамсыздандыру (медицина)

278 945,1 780,5

Барлығы 278
»;

мына:
«Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі болып табылатын 

білім беру ұйымдарында PhD докторантурасына қабылдау

Атауы Мемлекеттік білім беру тапсырысы Жылына 1 білім алушыға жұмсалатын 
орташа шығыстар (мың теңге)

ЖОО 2240 1307,0
«Назарбаев Университеті» ДБҰ 82 8543,2
Барлығы 2322

»
деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі болып табылатын 

білім беру ұйымдарында PhD докторантурасына қабылдау

Атауы
Мемлекеттік білім 
беру тапсырысы

Жылына 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыстар 
(мың теңге) / 1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын 1 (бір) 

кредиттің шығысы (теңге)
ЖОО 2240 1307,0

/21 783
«Назарбаев Университеті» ДБҰ 75 8543,2
Барлығы 2315

»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары 

білімі бар мамандар даярлауға 2020 – 2021 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысында:
мына: 
«

Білім беру саласының коды 
жəне сыныпталуы

Мемле-
кеттік 
білім 
беру 
тапсы-
рысы

Оқу жылы ішінде 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар
(мың теңге)

Ұлттық 
ЖОО-
да

Назарбаев 
Универ-
ситетінде

Халықаралық 
ақпараттық 

технологиялар 
университетінде

Қазақстан-
Британ 

техникалық 
университетінде

Қаржы 
академия-
сында

Басқа 
ЖОО-
да

6B01 Педагогикалық 
ғылымдар

8287 635,8 443,3

Оның ішінде тілдік 
дайындықты күшейту үшін

1000 635,8 443,3

6B02 Өнер жəне 
гуманитарлық ғылымдар

1615 635,8 371,8

6B03 Əлеуметтік 
ғылымдар, журналистика 
жəне ақпарат

960 635,8 342,9

6B04 Бизнес, басқару жəне 
құқық

1223 635,8 342,9 342,9

6B05 Жаратылыстану 
ғылымдары, математика 
жəне статистика

4088 635,8 635,8 635,8 342,9

6B06 Ақпараттық-комму-
никациялық технологиялар

5987 635,8 635,8 635,8 635,8

6B07 Инженерлік, өңдеу 
жəне құрылыс салалары

15028 635,8 635,8 635,8 635,8

6B08 Ауыл шаруашылығы 
жəне биоресурстар

1565 635,8 635,8

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 

6B11 Қызмет көрсету 2200 635,8 342,9
6В09 Ветеринария 825 635,8 349,4
«Мəңгілік ел жастары – 
индустрияға!» жобасы 
шеңберінде студенттерді 
оқытуға, оның ішінде:

5116

6B01 Педагогикалық 
ғылымдар

1286 443,3

6B06 Ақпараттық-комму-
никациялық технологиялар

1500 635,8

6B07 Инженерлік, өңдеу 
жəне құрылыс салалары

2000 635,8

6B08 Ауыл шаруашылығы 
жəне биоресурстар

330

Қ.А. Ясауи атындағы халық-
аралық Қазақ-түрік уни вер -
ситетінде Түркия Рес пуб -
ликасынан, басқа да түркі-
тілдес республика лардан 
студенттерді оқытуға

200 342,9

Халықаралық келісімдер 
бойынша шетел 
азаматтарын оқытуға

140 635,8 344,8

Моңғолия азаматтарын 
оқытуға

25 344,8

М.В. Ломоносов атындағы 
Мəскеу мемлекеттік уни-
верситетінің Қазақстандағы 
филиалында студенттерді 
оқытуға

125 1714,1

Мəскеу авиация инсти ту ты-
ның «Восход» филиа лында 
студенттерді оқытуға

45 874,9

«Назарбаев Университеті» 
ДБҰ студенттерді, оның 
ішінде шетелдік азаматтар-
ды оқытуға

1185 7150,1

ЖОО-ның даярлық бөлім-
де рінің тыңдаушыларын 
оқытуға

2450 344,8

Оның ішінде «Назарбаев 
Университеті» ДБҰ даярлық 
бөлімінде тыңдаушыларды 
оқытуға

700 6063,8

Оның ішінде ЖОО-
ның даярлық бөлімін де 
Қазақстан Республикасы-
ның азаматтары болып 
табылмайтын ұлты қазақ 
тұлғаларды оқытуға

1000 344,8

Оның ішінде тілдік 
дайындығының деңгейін 
арттыру үшін оқытуға

450 344,8

Оның ішінде Қ.А.Ясауи 
атындағы халық аралық 
Қазақ-түрік универ ситетінде 
Түрік Респуб ликасынан, 
басқа түркітілдес 
республикалардан келген 
тыңдаушыларды оқытуға

200 344,8

Оның ішінде шетелден 
келген азаматтарды 
даярлық бөлімде оқытуға

100 344,8

Резерв 100 342,9
Барлығы 51164

»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 
«
Білім беру 

саласының коды 
жəне сыныпталуы

Мемле-
кеттік 
білім 
беру 
тапсы-
рысы

Оқу жылы ішінде 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың 
теңге) / 1 студентті оқытуға жұмсалатын 1 (бір) кредиттің шығысы (теңге)

 Ұлттық 
ЖОО-да

Назар-
баев 

Универ-
ситетінде

Халықаралық 
ақпараттық 

технологиялар 
университетінде

Қазақстан-
Британ тех-
никалық уни-
верситетінде

Astana IT 
University 

Қаржы 
академия-
сында

Басқа 
ЖОО-
да

6B01 Педагогика-
лық ғылымдар

8287 635,8
/10 597

635,8
/10 597

443,3
/7 388

Оның ішінде тілдік 
дайындықты 
күшейту үшін

1000 635,8
/10 597

443,3
/7 388

6B02 Өнер жəне 
гуманитарлық 
ғылымдар

1615 635,8
/10 597

371,8
/6 197

6B03 Əлеуметтік 
ғылымдар, журна-
листика жəне 
ақпарат

960 635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

342,9
/5 715

6B04 Бизнес, бас-
қару жəне құқық

1223 635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

342,9
/5 715

342,9
/5 715

6B05 Жаратылыс-
тану ғылымдары, 
математика жəне 
статистика

4088 635,8
/10 597

342,9
/5 715

6B06 Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

5987 635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

6B07 Инженерлік, 
өңдеу жəне 
құрылыс салалары

15028 635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

635,8
/10 597

6B08 Ауыл ша-
руашылығы жəне 
биоресурстар

1565 635,8
/10 597

635,8
/10 597

6B11 Қызмет 
көрсету

2200 635,8
/10 597

342,9
/5 715

6В09 Ветеринария 825 635,8
/10 597

349,4
/5 823

«Мəңгілік ел 
жас    тары – 
инду с т рияға!» жо-
ба сы шеңбе рін де 
сту денттерді оқы-
туға, оның ішінде:

5116

6B01 Педагогика-
лық ғылымдар

1286 443,3
/7 388

6B06 Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

1500 635,8
/10 597

6B07 Инженерлік, 
өңдеу жəне 
құрылыс салалары

2000 635,8
/10 597

6B08 Ауыл шаруа-
шылығы жəне био-
ресурстар

330 635,8
/10 597

Қ.А. Ясауи атын-
дағы халықаралық 
Қазақ-түрік универ-
ситетінде Түркия 
Республикасынан, 
басқа да түркітіл-
дес респуб лика-
лар дан студент-
терді оқытуға

200 342,9
/5 715
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(Соңы. Басы 17-18-беттерде) 

Халықаралық 
келісімдер бойын-
ша шетел азамат-
тарын оқытуға

140 635,8
/10 597

344,8
/5 747

Моңғолия азамат-
тарын оқытуға

25 344,8/
5 747

М.В. Ломоносов 
атындағы Мəскеу 
мемлекеттік уни-
верситетінің Қазақ-
стандағы филиа-
лында студент-
терді оқытуға

125 1706.4

Мəскеу авиация 
институтының 
«Восход» филиа-
лында студент-
терді оқытуға

45 874,9

«Назарбаев 
Университеті» ДБҰ 
студенттерді, оның 
ішінде шетелдік 
аза маттарды 
оқытуға

1185 7150,1

ЖОО-ның даярлық 
бөлімдерінің 
тыңдау шыларын 
оқытуға

2450 344,8

Оның ішінде 
«Назар баев 
Университеті» ДБҰ 
даярлық бөлімінде 
тыңдаушыларды 
оқытуға

700 6063,8

Оның ішінде ЖОО-
ның даярлық бөлі-
мінде Қазақстан 
Республикасының 
азаматтары болып 
табылмайтын ұлты 
қазақ тұлғаларды 
оқытуға

1000 344,8

Оның ішінде тілдік 
дайындығының 
деңгейін арттыру 
үшін оқытуға

450 344,8

Оның ішінде
Қ.А. Ясауи атын-
дағы халықаралық 
Қазақ-түрік универ-
ситетінде Түрік 
Республикасынан, 
басқа түркітілдес 
республикалардан 
келген тыңдау-
шыларды оқытуға

200 344,8

Оның ішінде ше-
тел ден келген аза-
мат тарды даяр лық 
бөлімде оқытуға

100 344,8

Резерв 100 342,9
/5 715

Барлығы 51164
»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары 
оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 2020 - 2021 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсы-
рысында:

мына: 
«Магистратураға қабылдау

Атауы
Мемлекеттік 
білім беру 
тапсырысы

Жылына 1 магистрантты оқытуға 
жұмсалатын орташа шығыстар 

(мың теңге)
Ұлттық ЖОО, Қазақстан-Британ 

техникалық университеті, 
Халықаралық ақпараттық технологиялар 

университеті

Басқа 
ЖОО

Ғылыми жəне педагогикалық магистратура 12004 646,3 396,0
Бейіндік магистратура 500 646,3 396,0
М.В. Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік 
университетінің Қазақстандағы филиалы

40 1809,7

«Назарбаев Университеті» ДБҰ, оның ішінде ше-
тел азаматтарын оқыту үшін

756 7764,4

Барлығы 13300
»

деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«Магистратураға қабылдау

Атауы
Мемлекеттік 
білім беру 
тапсырысы

Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын 
орташа шығыстар (мың теңге) / 1 магистрантты 
оқытуға жұмсалатын 1 (бір) кредиттің шығысы 

(теңге)
Ұлттық ЖОО, Қазақстан-Британ 

техникалық университеті, 
Халықаралық ақпараттық технологиялар 

университеті, 
Astana IT University

Басқа 
ЖОО

Ғылыми жəне педагогикалық магистратура 12004 646,3
/10 772

396,0
/6 600

Бейіндік магистратура 500 646,3
/10 772

396,0
/6 600

М.В. Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік 
университетінің Қазақстандағы филиалы

40 1809,7

«Назарбаев Университеті» ДБҰ, 
оның ішінде шетел азаматтарын оқыту үшін

756 7764,4

Барлығы 13300
 »;

мына:
«Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі болып табылатын 

білім беру ұйымдарында PhD докторантурасына қабылдау

Атауы Мемлекеттік білім беру тапсырысы
Жылына 1 білім алушыға 

жұмсалатын орташа шығыстар 
(мың теңге)

ЖОО 2240 1307,0
«Назарбаев Университеті» ДБҰ 115 8543,2
Барлығы 2355

»
деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі болып табылатын 

білім беру ұйымдарында PhD докторантурасына қабылдау

Атауы Мемлекеттік білім 
беру тапсырысы

 Жылына 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыстар 
(мың теңге) / 1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын 1 (бір) 

кредиттің шығысы (теңге)
ЖОО 2240 1307,0

/21 783
«Назарбаев Университеті» ДБҰ 115 8543,2
Барлығы 2355

»;
2. Осы қаулының 1-тармағының 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін алтыншы абзацын қоспа-

ғанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2019 жылғы 24 қазан    №798    Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалануға 
құқығы бар субъектілердің тізбесін бекіту туралы

«Қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс тура лы» 
2019 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-ба бы  ның 
4-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. Қоса беріліп отырған қару-жарақ пен əскери техниканы пайдалануға 
құқығы бар субъектілердің тізбесі бекітілсін.

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

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.МАМИН

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 24 қазандағы №798 қаулысымен бекітілген

 
Қару-жарақ пен əскери техниканы 

пайдалануға құқығы бар субъектілердің тізбесі

1. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi.
2. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлiгi. 
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті. 
4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі.
5. Қазақстан Республикасының Экономикалық тергеу қызметі.
6. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі.
7. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.
8. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 24 қазандағы №798 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің 
тізбесі 

1. «Қару мен əскери техниканы пайдалануға құқылы субъектілерді айқын-
дау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 шілдедегі 
№1006 қаулысы.

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 шілдедегі №1006 
қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2000 жылғы 4 желтоқсандағы №1804 қаулысы.

3. «Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 3 шілдедегі №1006 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 
жылғы 22 қарашадағы №1503 қаулысы.

4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 шілдедегі №1006 
қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2002 жылғы 22 қазандағы №1138 қаулысы.

5. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы №100 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешiмдерiне 
енгiзiлетiн өзгерiстердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 2004 
ж., №4, 56-құжат). 

6. «Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 3 шілдедегі №1006 
қаулысына толықтыру енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 
жылғы 29 қыркүйектегі №996 қаулысы.

7. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 13 қаңтардағы 

№38 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр 
шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы 2006 ж., №4, 32-құжат).

8. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 сəуірдегі №340 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне 
енгiзiлетiн өзгерiстердің 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2006 ж., №15, 148-құжат).

9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 сəуірдегі №585 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республика-
сының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., №20, 189-құжат).

10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 тамыздағы №900 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешім-
деріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №51, 695-құжат).

11. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 қазандағы №1098 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі 
мəселелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешім-
деріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №64, 585-құжат). 

12. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 27 қазандағы №628 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдері 
мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін 
өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №51, 
333-құжат).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 16 қазан    №1147    Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 
кейбiр бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының 

кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 
жылғы 18 қыркүйектегі № 403 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйе-
сінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай 
бюджеттік сыныптамасында:

бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасында:
2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамты-
латын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айып-
пұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы қорына 
түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сме-
тасынан) қамтылатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер са-
латын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

13 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, респуб-
лика лық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» ерекшелігі мы-
надай редакцияда жазылсын:

«13 Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы қорына 
түсетін түсімдерді қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкция-
лар, өндіріп алулар»;

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
1 «Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

009 бюджеттік бағдарламасы бар 812 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«812 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) адами капиталды дамыту 
бөлімі

009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз 
ету

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 024 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«024 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырыстарын іске асыруға аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 
округ бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 040 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырысын іске асыруға
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» функционалдық 

кіші тобында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
005 «Мəдениеттегі жəне өнердегі дарынды балаларды оқыту жəне тəр-

биелеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 111 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«111 Мəдениет жəне өнер саласында қызметін жүзеге асыратын орта білім 

беру ұйымдарының күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

003 бюджеттік бағдарламасы бар 812 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«812 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) адами капиталды дамыту 
бөлімі

003 Жалпы білім беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 006 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«006 Балаларға қосымша білім беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

017 бюджеттік бағдарламасы бар 814 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«814 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спортты дамыту бөлімі
017 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
4 «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру» функцио-

налдық кіші тобында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
(Жалғасы 20-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 19-бетте) 

(Жалғасы 21-бетте) 

006 «Мəдениет пен өнер саласындағы техникалық, кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау жəне білім алушыларға 
əлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 111 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«111 Мəдениет жəне өнер саласында қызметін жүзеге асыратын техни-

калық, кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының күрделі 
шығыстары»;

339 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

043 «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымда-
рында мамандар даярлау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 
толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

018 бюджеттік бағдарламасы бар 812 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«812 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) адами капиталды дамыту 
бөлімі

018 Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші 

тобында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
041 «Мəдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау» бюджеттік бағдар-

ламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 104 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«104 Мəдениет жəне өнер саласында қызметін іске асыратын білім беру 

ұйымдарының күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

001 бюджеттік бағдарламасы бар 812 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«812 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) адами капиталды дамыту 
бөлімі

001 Жергілікті деңгейде білім дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 004, 005, 007, 012, 015, 019 жəне 022 бюджеттік 

бағдарламалармен толықтырылсын:
«002 Ақпараттық жүйелер құру
004 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 

мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
005 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне 
жеткізу

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын жəне мек-
тептен тыс іс-шараларды өткiзу

012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
015 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай 
сайынға ақшалай қаражат төлемі

019 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету

022 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына 
біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер»;

мынадай мазмұндағы 023, 029, 067 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 
жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:

«023 Əдістемелік жұмыс
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
029 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу 

жəне халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық 
көмек көрсету

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне 

ұйымдарының күрделі шығыстары
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 068, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127 жəне 128 бюджеттік бағдар-
ламалармен толықтырылсын:

«068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету
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 деңгей-
леріне 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 резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріп тестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың 

шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орын-
дау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві 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 ету-
ге арналған резервінің есебінен іс-шаралар 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, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақты-
лығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы респуб-
ликалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық 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

127 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 маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

128 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 даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері»;

05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
2 «Халықтың денсаулығын қорғау» функционалдық кіші тобында:
339 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық 

сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
006 «Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 

толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Медициналық көмектiң басқа түрлерi» функционалдық кіші тобында:
339 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық 

сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
029 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық 

жабдықтау базалары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен 

толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық 

тобында:
1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

030 бюджеттік бағдарламасы бар 812 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«812 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) адами капиталды дамыту 
бөлімі

030 Патронат тəрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 031 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«031 Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отба-

сылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы бала ларды 
мемлекеттік қолдау

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«032 Уақытша отбасына берілген шалғайдағы елді мекендерде тұратын 

мектеп жасындағы балаларды бағып-қағу»;
2 «Əлеуметтiк көмек» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 008 бюджеттік бағдарламасы бар 812 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«812 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) адами капиталды дамыту 

бөлімі
008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының 

күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тəрбиеленушілерді қоғамдық көлікте 
(таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде əлеуметтік қолдау»;

9 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге 
де қызметтер» функционалдық кіші тобында:

213 «Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк қорғау 
министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

068 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

101 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде ағымдағы іс-шараларды өткізу» бюджеттік кіші бағдарламасының 
атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«101 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру шеңберінде республикалық бюджет қаражаты есебінен ағымдағы іс-
шараларды өткізу»;

мынадай мазмұндағы 105 бюджеттік кіші бағдарламалармен толық-
тырылсын:

«105 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 
трансферт есебінен нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдар-
ламасын іске асыру шеңберінде ағымдағы іс-шараларды өткізу»;

801 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, 
əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 
020 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:

«020 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты 
орналастыру

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 015 
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;

мынадай мазмұндағы 094, 095, 097 бюджеттік бағдарламалары бар 813 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 
коммуникациялар бөлімі

094 Əлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру
095 Əлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін 

бюджеттік кредиттер
097 Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойын-

ша (бюджеттік кредит түріндегі əлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу»;
мынадай мазмұндағы 094, 095, 097 бюджеттік бағдарламалары бар 816 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«816 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары 

жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
094 Əлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру
095 Əлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру үшін 

бюджеттік кредиттер
097 Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойын-

ша (бюджеттік кредит түріндегі əлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 026 бюджеттік бағдарламасы бар 812 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«812 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) адами капиталды дамыту 

бөлімі
026 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 

2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шең-
берінде қалалардың жəне ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу»; 

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 
001 бюджеттік бағдарламасы бар 813 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 
коммуникациялар бөлімі

001 Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық, инфрақұрылым жəне 
коммуникациялар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша 
қызметтер

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 031 жəне 032 

бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«002 Ақпараттық жүйелер құру
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
004 Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде 

сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi 
иелiктен айыру

005 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
006 Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
007 Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
008 Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан 

тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар
031 Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 

күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 033 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 

жəне (немесе) жайластыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 041 жəне 049 бюджеттік бағдарламалары мен 

толықтырылсын:
«041 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 

2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу 
жəне абаттандыру

049 Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу»;
мынадай мазмұндағы 053 бюджеттік бағдарламасымен жəне 013 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«053 Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкциялауға 

жəне салуға кредит беру 
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 098 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127 жəне 128 бюджеттік бағдарламаларымен 
толықтырылсын:

«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 резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың 

шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орын-
дау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві 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 іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік бас-
қарудың 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, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақ-
тылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы 
республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағым дағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақ-
тылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы 
республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

127 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 маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

128 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 даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері»;

мынадай мазмұндағы 009 бюджеттік бағдарламасы бар 814 бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«814 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спортты дамыту бөлімі
009 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 
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(Жалғасы 22-бетте) 

2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шең-
берінде қалалардың жəне ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу»; 

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 
001 бюджеттік бағдарламасы бар 816 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«816 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары 
жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 031, 032 жəне 049 

бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«002 Ақпараттық жүйелер құру
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
004 Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде 

сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi 
иелiктен айыру

005 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
006 Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
007 Апатты жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу 
008 Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан 

тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар
031 Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 

күрделі шығыстары
049 Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу»;
мынадай мазмұндағы 053 бюджеттік бағдарламасымен жəне 013 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын: 
«053 Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкциялауға 

жəне салуға кредит беру 
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 098 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127 жəне 128 бюджеттік бағдарламаларымен 
толықтырылсын:

«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 дең-
гейлеріне 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 резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттар-

дың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін 
орындау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві 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 ету-
ге арналған резервінің есебінен іс-шаралар 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, 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 іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақ-
тылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы 
республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

127 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 маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

128 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 бойын-
ша даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері»;

2 «Коммуналдық шаруашылық» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 015 жəне 016 бюджеттік бағдарламалары бар 813 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 

коммуникациялар бөлімі
015 Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету
016 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі»;
мынадай мазмұндағы 018 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 

бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«018 Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;

мынадай мазмұндағы 026, 027 жəне 028 бюджеттік бағдарламалары мен 
толықтырылсын:

«026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі 
жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

027 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі 
газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

028 Коммуналдық шаруашылықты дамыту»;
мынадай мазмұндағы 029 жəне 058 бюджеттік бағдарламаларымене жəне 

011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын: 
«029 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту 
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін 

дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Елді-мекендерді көркейту» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 025, 030, 034, жəне 035 бюджеттік бағдарламалары 

бар 813 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 

коммуникациялар бөлімі
025 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
030 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
034 Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
035 Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық 

тобында:
2 «Спорт» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

001 бюджеттік бағдарламасы бар 814 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«814 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спортты дамыту бөлімі
001 Жергілікті деңгейде спортты дамыту саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002 жəне 004 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
«002 Ақпараттық жүйелер құру
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 005, 006, 007 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 

жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық 

жарыстар өткiзу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
007 Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) 

құрама командаларының мүшелерiн дайындау жəне олардың облыстық спорт 
жарыстарына қатысуы

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127 жəне 128 бюджеттік бағдарлама-
лармен толықтырылсын:

«032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне 
ұйымдарының күрделі шығыстары

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 резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың 

шешім дері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орын-
дау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві 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 ету-
ге арналған резервінің есебінен іс-шаралар 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, 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 іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақ-
тылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы 
республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

127 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 маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

128 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 
тұрақ тылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 

жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою 
бойынша даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдар-
дың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері»;

4 «Туризм» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік бағдарламасы бар 815 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«815 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бизнесті қолдау жəне 

туризм бөлімі
005 Туристік қызметті реттеу»;
09 «Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын пайдалану» функционалдық 

тобында:
1 «Отын жəне энергетика» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

009 бюд жеттік бағдарламасы бар 813 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 
коммуникациялар бөлімі

009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Отын-энергетика кешені жəне жер қойнауын пайдалану саласындағы 

өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

038 бюджеттік бағдарламасы бар 813 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 
коммуникациялар бөлімі

038 Газ тасымалдау жүйесін дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 
функционалдық тобында:

1 «Ауыл шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

001 бюджеттік бағдарламасы бар 817 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«817 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария жəне тамақ 
қауіпсіздігі бөлімі

001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, ветеринария жəне тамақ 
қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 032, 047, 

100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 
123, 124, 127 жəне 128 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:

«002 Ақпараттық жүйелер құру
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру
008 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан 

алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
009 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-

шараларды жүргізу
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-

шараларды өткізу
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 

күрделі шығыстары
047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, 

алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта 
өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың 
құнын иелеріне өтеу

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 деңгей-
леріне 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 резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың ше-

шімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 

резерві 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 ету-
ге арналған резервінің есебінен іс-шаралар 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, 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 іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық 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

127 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 
тұрақ тылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы 
республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
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ағымдағы шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

128 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 даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері»;

2 «Су шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

069 бюджеттік бағдарламасы бар 813 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 
коммуникациялар бөлімі

069 Жерүсті су ресурстарын ұлғайту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жəне жер 

қатынастары саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 052 бюджеттік бағдарламасы бар 813 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 

коммуникациялар бөлімі
052 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау»;
мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

004 бюджеттік бағдарламасы бар 817 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«817 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария жəне тамақ 
қауіпсіздігі бөлімі

004 Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік 
кредиттер

013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 099 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«099 Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру»;
11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функцио-

налдық тобында:
2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық кіші 

тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

001 бюджеттік бағдарламасы бар 818 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«818 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) урбанистика бөлімі
001 Жергілікті деңгейде қала құрылысы жəне урбанистика саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 003, 004, 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127 жəне 128 бюджеттік 
бағдарламалармен толықтырылсын:

«002 Ақпараттық жүйелер құру
003 Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын жəне елді 

мекендердің бас жоспарларын əзірлеу
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 

күрделі шығыстары
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 деңгей-
леріне 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 резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың ше-

шімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 

резерві 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 ету-
ге арналған резервінің есебінен іс-шаралар 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, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақты-
лығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы респуб-
лика лық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағым-
дағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақты-
лығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы респуб-
ликалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

127 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 
тұрақ тылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы 
респуб ликалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

128 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджет терінен 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 даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері»;

13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық 

кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

001 бюджеттік бағдарламасы бар 815 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

«815 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бизнесті қолдау жəне 
туризм бөлімі

001 Жергілікті деңгейде кəсіпкерлік жəне туризм саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 003, 004, 007, 016, 032, 100, 102, 103, 106, 107, 

108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127 жəне 128 
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:

«002 Ақпараттық жүйелер құру
003 Кəсіпкерлік қызметті қолдау
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 
007 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
016 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жəне 

ұйымдардың күрделі шығыстары
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 деңгей-
леріне 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 резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттар-

дың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін 
орындау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві 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 ету-
ге арналған резервінің есебінен іс-шаралар 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 
бюджет терінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақты-
лығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республи-
калық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, 
əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақты-
лығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы респуб-
ликалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

127 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 
тұрақ тылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы 
республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

128 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 даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері»;

9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 041, 042, 065 бюджеттік бағдарламалары бар 812 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«812 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) адами капиталды дамыту 

бөлімі
041 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»;
мынадай мазмұндағы 076, 077, 078 жəне 079 бюджеттік бағдарламасымен 

жəне 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 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
077 «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
078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне 

«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік 

жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
079 «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 043 бюджеттік бағдарламалары бар 813 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым жəне 

коммуникациялар бөлімі
043 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу бойынша шараларды іске 
асыру»;

мынадай мазмұндағы 044 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 жəне 015 
бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:

«044 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
инженерлік инфрақұрылымды дамыту

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 045 жəне 065 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
«045 Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту»;
мынадай мазмұндағы 076, 077, 078, 079 жəне 085 бюджеттік бағдарла-

масымен жəне 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 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
077 «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
078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне 

«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік 
жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі 

əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
085 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 040 бюджеттік бағдарламалары бар 814 бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«814 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спортты дамыту бөлімі
040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу бойынша шараларды іске 
асыру»;

мынадай мазмұндағы 052 жəне 053 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 
жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:

«052 «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
053 «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 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
«065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 035, 065, 096 бюджеттік бағдарламасы бар 815 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«815 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бизнесті қолдау жəне 

туризм бөлімі
035 Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу - кəсіпкерлікке 

оқыту
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 816 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«816 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары 

жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 040, 065, 096 бюджеттік бағдарламалары бар 817 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын: 
«817 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария жəне тамақ 

қауіпсіздігі бөлімі
040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
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 818 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«818 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) урбанистика бөлімі 
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау»; 
Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық сынып-

тамасы ерекшелігінің құрылымында:
120 «Жұмыс берушiлердiң жарналары» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 123 «Мiндеттi сақтандыру жарналары» ерекшелік 

бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
 «Осы ерекшелiк бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамалық актiлерiнде белгiленген көлiк құралдары иелерiнiң мiндеттi 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, тасымалдаушының 
жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтан-
дыру, мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң мемлекеттiк мiндеттi жеке 
сақтандыру шығындары көрсетiледi.»;

320 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 324 «Стипендиялар» ерекшелік бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын: 
«Стипендиялар төлеу бойынша шығындар.
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(Соңы. Басы 19-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

Бұл ерекшелiк бойынша білім беру, денсаулық сақтау, мəдениет жəне спорт 
ұйымдарында оқитын студенттерге, магистранттарға, интерндерге, дайындық 
бөлімдерінің жəне резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға стипендиялар 
төлеу жөнiндегi шығындар, сонымен қатар iшкi iстер органдарының, Қарулы 
Күштердің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдардың офицер құрамы 
қатарынан күндiзгi оқу нысаны бойынша оқып жатқан əскери оқу орындары, 
арнаулы оқу орындары тыңдаушыларының, адъюнкттердiң, магистранттардың, 
докторанттардың стипендияларын, ақшалай жабдықталуын төлеу жөнiндегi 
шығындар көрсетiледi. Iшкi iстер органдарының, Қарулы Күштердің, басқа 
да əскерлері мен əскери құралымдардың офицер құрамының жəне басшы 
құрамының қатарынан күндiзгi оқу нысаны бойынша оқып жатқан əскери 
оқу орындары, арнаулы оқу орындары тыңдаушыларының, адъюнкттердiң, 
магистрантарының, доктаранттарының ақшалай жабдықталуы мөлшерiнiң 
20%-ы мөлшерiндегi міндетті зейнетақы жарналарын аудару;

Əскери (арнайы) оқу орындарының (əскери факультеттердің) курстант-
тарының 20% мөлшеріндегі лауазымдық жалақысын (степендияларын) аудару 
осы ерекшелiк бойынша жүргiзiледi.».

2. «Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты мен Жəбірленушілерге 
өтемақы қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесі» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда 
жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты 
мен Жəбірленушілерге өтемақы қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты 
арасында бөлу кестесінде:

2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамты-
латын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айып-
пұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы қорына 
түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сме-
тасынан) қамтылатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер са-
латын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

13-ерекшелік мынадай редакцияда жазылсын:
«

Мұнай секторы ұйымда-
ры нан жəне Жəбірлену-
шілерге өтемақы қорына 
түсетін түсімдерді қоспа-
ғанда, республика лық 
бюджеттен қаржылан-
дыры латын мемлекеттік 
мекемелер салатын 
өзге де айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар
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».
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы 

департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-

кеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-

ресурсында орналастырылуын;
3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мем ле-

кеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) жəне 2) тар-
мақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне 
ұсынылуын қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға жатады. 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Бірінші Орынбасары-Қаржы министрі А.СМАЙЛОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жыл-
ғы 21 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу дің 
тізіліміне №19493 болып енгізілді. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 30 қыркүйек          №165         Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік- 
құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын 

реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері 
бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

2. Банктік емес ұйымдарды дамыту департаменті Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік  тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне 3-тар-
мағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Сыртқы коммуникациялар департаменті - Ұлттық Банктің баспасөз қыз-
меті 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 30 қыркүйектегі №165 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 

нормативтік-құқықтық актілерінің тізбесі

1. «Бағалы қағаздармен жəне өзге де қаржы құралдарымен сауда ұйым-
дас тыру қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 қазандағы №170  қаулысына (Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№5406 болып тіркелген, 2008 жылғы 14 қаңтарда «Заң газеті» газетінде №5 
(1428) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздармен жəне өзге де қаржы 
құралдарымен сауда ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру қағидаларында: 

1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) нысаналы орналастыруды бақылау үшін қор биржасының жүйесі 

(бақылау жүйесі) – оған қосылған тұлғаларға мыналарды:
қосылған тұлғаның клиенттің атынан мəмілелер жасауға уəкілетті брокері 

үшін лимиттер анықтауға;
 егер осындай мəмілелер бойынша есеп айырысу нақты уақыт режимінде 

жəне клирингтік ұйымының қызметін пайдаланусыз жүзеге асырылған жағ-
дайда, кастодиан клиентінің атынан уəкілетті брокер жасаған мəмілелерді 
растауға; 

кастодиан клиентінің тапсырмасы бойынша брокер жасаған мəмілелерді 
есеп айырысуларға қабылдауға мүмкіндік беретін қор биржасының бағдарла-
малық-техникалық кешені;»;

7-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен 

жасалған мəмілелерді орындау үшін активтерді жеткізу арқылы қор биржасының 
есеп айырысу ұйымдарының алдында өз міндеттемелерін, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына жəне қор 
биржасының ішкі құжаттарына сəйкес өзге де міндеттемелерді уақтылы жəне 
толығымен орындайды;»;

35-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 36-1-тармақпен толықтырылсын:
«36-1. Қағидалардың 36-тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген опера-

ция лар орталық контрагент қызметтерін пайдалануымен жəне (немесе) 
орталық контрагент қызметтерін пайдаланусыз жасалады.»;

10-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«10-тарау. Нысаналы орналастыруды бақылау үшін қор биржасының 

жүйесі»;
52, 53 жəне 54-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«52. Қор биржасының ішкі құжаттары кастодианға бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, инвестициялық 
қорының, Қазақстан Республикасының арнайы қаржы компаниясының актив-
терін нысаналы орналастыруын бақылауға мүмкіндік беретін тəртібі мен 
рəсімдерін анықтайды. 

53. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорларына, инвестициялық қорларға, Қазақстан Республикасының арнайы 
қаржы компанияларына қызмет көрсететін кастодиандар «Бағалы қағаздар 
рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 
73-бабының 2-тармағына сəйкес көрсетілген клиенттердің активтерін нысана-
лы орналастыруға (пайдалануға) бақылауды жүзеге асырады.

54. Қор биржасының бақылау жүйесі активтерді нысаналы орналастыру 
мақсатында кастодианға мына механизмдерінің бірін пайдалануға мүмкіндік 
береді:

1) кастодиан клиентінің атынан брокер жасаған мəмілелерді растау егер 
осындай мəмілелер бойынша есеп айырысу нақты уақыт режимінде жəне 
клирингтік ұйымының қызметтерін пайдаланбаған жағдайда;

2) кастодиан клиентінің тапсырмасы бойынша брокер жасаған мəмілелерді 
есеп айырысуларға қабылдауға;

3) кастодиан клиентінің атынан мəмілелер жасауға уəкілетті брокері үшін 
лимиттер анықтауға.»; 

мынадай мазмұндағы 54-1-тармақпен толықтырылсын:
«54-1. Растау жүйесінің қызмет көрсететін кастодиан растамаған немесе 

олардың есеп айырысуына қабылданбаған қаржы құралдарымен мəмілелер 
оны жасаған брокердің меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында жəне қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген 
тəртіппен жəне талаптарда орындалады.»;

11-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«11-тарау. Қаржы құралдарымен жасалған мəмілелер бойынша міндет-

темелерді орындау»;
55 жəне 56-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Қор биржасының сауда жүйесінде қаржы құралдарымен жасалған 

мəмілелер бойынша міндеттемелерді орындау тəртібі оның ішкі құжаттарында 
айқындалады, онда өзге де ықтимал талаптардан басқа қаржы құралдарымен 
мəмілелер бойынша мынадай талаптар қамтылады:

1) қаржы құралдармен жасалған мəмілелерді тіркеу (қаржы құралдарға 
меншік құқығының ауысуын тіркеу) Қазақстан Республикасының бағалы 
қағаздар нарығы туралы заңнамасында жəне орталық депозитарийдің 
қағидалар жиынтығында белгіленген тəртіпте орталық депозитарийдің есепке 
алу жүйесінде жүзеге асырылады; 

2) қаржы құралдармен мəмілелер бойынша міндеттемелерді орындау 
мынадай тəсілдердің бірімен «төлемге қарсы жеткізілім» принципі бойынша 
жүзеге асырылады:

олардың сауда жүйесінде тіркелу кезектілігі тəртібімен қор биржасы 
мүшелерінің басқа мəмілелері бойынша талаптар мен міндеттемелерді өзара 
есепке жазуды жүргізбестен əрбір жекелеген мəміле негізінде нақты уақыт 
режимінде;

қор биржасының жекелеген мүшесі бұрын жасаған мəмілелер бойынша 
талаптар мен міндеттемелерді өзара есепке жазуды жүзеге асыру нəтижелері 
бойынша айқындалған жəне ағымдағы күні орындалуға тиіс таза позициялар 
(нетто-талаптар жəне (немесе) нетто-міндеттемелер) негізінде сауда-саттық 
қорытындылары бойынша;

орталық контрагент қызметтерін пайдалануымен жəне қор биржасының 
жекелеген мүшесі бұрын жасаған мəмілелер бойынша талаптар мен 
міндеттемелерді өзара есепке жазуды жүзеге асыру нəтижелері бойынша 
айқындалған жəне ағымдағы күні орындалуға тиіс таза позициялар негізінде 
сауда-саттық қорытындылары бойынша;

3) қаржы құралдарын сатып алу-сату мəмілелері бойынша міндеттемелерді 
орындау қор биржасына қызмет көрсететін клирингтік ұйымы (орталық 
контрагент) қолданатын өзге принциптер, əдістер мен тəсілдер бойынша 
жүзеге асырылады.

 56. Егер сауда-саттыққа қатысушының орталық депозитарийде жеке 
шоты болмаған жағдайда оның бағалы қағаздармен жасалған мəмілелердің 
орындалуы осы сауда-саттыққа қатысушының орталық депозитарийдің 
депонентінің жеке шоты шеңберінде қосалқы шоты бойынша жүргізіледі.».

2. «Қор биржасының мүшелері қор биржасына қаржылық есептілікті 
жəне өзге де ақпаратты беру тізбесі мен мерзімдері туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 ақпандағы №33 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№7466 болып тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде 
№261-266 (27340) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қор биржасының мүшелері (екінші деңгейдегі банктерді жəне ұлттық 

пошта операторын қоспағанда) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
күнтізбелік соңғы күнінен кешіктірмей қор биржасына Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13504 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №41 
қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, микроқаржы ұйымдарының 
қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына (бұдан əрі – №41 қағидалар) 10, 
11, 14 жəне 16-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша тоқсан сайынғы 
қаржылық есептілікті (еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда – 
шоғырландырылған жəне жеке қаржылық есептіліктерді) береді.

Ұлттық пошта операторы тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
25-күнінен кешіктірмей қор биржасына №41 қағидаларға 14 жəне 15-қосым-
шаларға сəйкес нысандар бойынша тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті 
(еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда – шоғырландырылған жəне 
жеке қаржылық есептіліктерді) береді. 

2. Екінші деңгейдегі банктер болып табылатын қор биржасының мүшелері 
ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей қор биржасы-
на Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17313 болып 
тіркелген «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері есептілігінің 
тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды кіріс ету қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 
29 маусымдағы №137 қаулысына сəйкес нысан бойынша баланстық жəне ба-
ланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есепті береді.»;

5-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңы 102-бабының 2-тармағында көзделген қызметіндегі 
өзгерістер туралы ақпаратты қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген 
тəртіппен жəне мерзімде;»;

4) алып тасталсын.
3. «Қаржы құралдарын жəне инвестициялық қор активтерінің құрамына 

кіретін өзге де мүлікті инвестициялау қағидаларын жəне акционерлік жəне 

инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіруі мүмкін қаржы 
құралдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №60 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7540 болып тіркелген, 
2012 жылғы 4 шілдеде «Егемен Қазақстан» газетінде №369-374 (27448) 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы құралдарын жəне инвестициялық 
қор активтерінің құрамына кіретін өзге де мүлікті инвестициялау қағидаларында:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қаржы құралдарын жəне инвестициялық қор активтерінің құрамына 

кіретін өзге де мүлікті инвестициялау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Инвестициялық жəне венчурлік қорлар туралы» 2004 жылғы 7 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне 
қаржы құралдарын жəне акционерлік жəне инвестициялық пай қорлары 
активтерінің құрамына кіретін өзге мүлікті инвестициялау тəртібін белгілейді.»;

4- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Басқарушы компания қаржы құралдарымен мəмілелер жасаған 

кезде «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңында, «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне 
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын, брокердің жəне 
(немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тəртібін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы 
№9 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№9249 болып тіркелген) белгіленген талаптарды басшылыққа алады.»; 

2-қосымшаға сəйкес Акционерлік жəне инвестициялық пай қорлары 
активтерінің құрамына кіруі мүмкін қаржы құралдарының тізбесі осы Өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
нарығын реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 
қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

4. «Бағалы қағаздар рыногында кəсiби қызмет түрлерiн қоса атқару тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 
наурыздағы №120 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №7641 болып тіркелген, 2012 жылғы 8 тамызда «Егемен 
Қазақстан» газетінде №477-482 (27555) жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

1-тармақта:
2) тармақша алып тасталсын;
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) депозитарлық – бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін 

жүргізу, бағалы қағаздармен жəне өзге қаржы құралдарымен сауданы 
ұйымдастыру бойынша қызметпен, қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша 
клирингтік қызметпен, трансфер-агенттік қызметпен;».

5. «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті 
жүзеге асыру қағидаларын, брокердің жəне (немесе) дилердің банк операци-
яларын жүргізу тəртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №9 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9249 болып тіркелген, 2014 жылғы 
16 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік 
жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларында, брокердің жəне 
(немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тəртібінде:

8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қағидалардың мақсаттары үшін шетелдік есеп айырысу ұйымы ретінде 

мыналар ұғынылады:
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ-»-тен 

төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағасы немесе Moody’s Investors 
Service немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы 
бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі; 

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-»-тен төмен 
емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағасы немесе Moody’s Investors Service 
немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар 
Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі;

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 59-бабының 1-тармағында 
белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, Standard & Poor›s агенттігінің 
халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік 
рейтингтік бағасы немесе Moody›s Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел ұйымы;

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 59-бабының 1-тармағында 
белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, мынадай талаптарға сəйкес 
келетін шетелдік ұйым:

осы заңды тұлға шыққан елде бағалы қағаздар нарығын реттеу, бақылау 
жəне (немесе) қадағалау функциясын жүзеге асыратын уəкілетті орган (бұдан 
əрі – шетелдік қадағалау органы) берген бағалы қағаздар нарығында қызметті 
жүзеге асыруға лицензиясы (рұқсаты) бар;

осы заңды тұлға шыққан елдің шетелдік қадағалау органы Бағалы қағаздар 
жөніндегі комиссиялардың халықаралық ұйымының Консультациялар беру, 
ынтымақтасу жəне ақпаратпен алмасу мəселелері бойынша өзара түсіністік 
туралы көпжақты меморандумға қол қойған;

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-»-тен 
төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody’s Investors Service немесе Fitch 
агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елде тіркелген 
заңды тұлға болып табылады.»;

16-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Брокерге жəне (немесе) дилерге брокерлік жəне (немесе) дилерлік 

қызметті жүзеге асыруға берілген қолданыстағы лицензиясының болуы туралы 
ақпаратты осы брокер жəне (немесе) дилер өзінің интернет-ресурстарына 
(Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 3-бабының 1-тармағында айқындал-
ған уəкілетті органның ресми интернет-ресурсына сілтемені қоса алғанда) 
орналастырады.»;

19-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы клиенттің есебінен жəне оның мүддесіне орай жасау болжанатын 

қаржы құралдарымен мəмілелерге қатысты белгіленген шектеулер мен 
айырықша талаптар туралы клиентке хабардар ету брокердің жəне (немесе) 
дилердің ішкі құжаттарында белгіленген нысанда ресімделеді жəне 
брокердің жəне (немесе) дилердің интернет-ресурсында жəне (немесе) сауда 
платформасында (бағдарламалық қамтамасыз етуінде) орналастырылады 
жəне (немесе) электрондық поштамен немесе немесе өзге мүмкіндігі бар 
байланыс түрлерімен осындай хабарламаны жіберу негіздемесі туындаған 
күні жіберіледі.»;

36-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мүддесінде қаржы құралдарымен мəміле жасау болжанған клиент 

туралы мəліметтер:
жеке тұлға үшін:
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса);
жеке басын куəландыратын құжаттың нөмірі немесе жеке сəйкестендіру 

нөмірі;
заңды тұлға үшін:
атауы;
бизнес-сəйкестендіру нөмірі;»;
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) клиенттік тапсырыстың қабылданған күні жəне уақыты (сағат пен ми-

нута форматында);»;
37 жəне 38-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Клиенттің брокерге жəне (немесе) дилерге беруге тиісті клиенттік 

тапсырыстың нысаны мен клиенттік тапсырыс даналарының саны брокердің 
жəне (немесе) дилердің ішкі құжаттарында белгіленеді. Егер Қағидаларда 
өзгеше көзделмесе, клиенттік тапсырысқа клиент немесе оның өкілі қол қояды.

Брокер жəне (немесе) дилер клиенттік тапсырысты алған кезде клиенттік 
тапсырысқа қол қойған адамның өкілеттігін тексереді, оның ішінде клиенттік 
тапсырыстардағы (қағаз тасымалдағышта) қолтаңбалардың қол қою үлгілері 
бар (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығына ие заңды тұлға 
өкілдерінің) нотариат куəландырған құжатта немесе жеке тұлғаның не оның 
өкілінің жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға 
олардың сəйкестігін салыстырып тексеруді жүзеге асырады. 

Брокер жəне (немесе) дилер клиентінің өз қолымен қойған қолтаңбасын 
механикалық немесе өзгеше көшіру көмегімен қолтаңбаны факсимильді 
жəне (немесе) электронды көшіру құралдары, сондай-ақ телефон байланысы 
немесе нақты уақыт режиміндегі мəтіндік (дауысты) хабарламалармен алмасу 
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(Жалғасы. Басы 23-бетте) 

(Жалғасы 25-бетте) 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы брокерге жəне (немесе) 
дилерге берілетін клиенттік тапсырыстарды брокер жəне (немесе) дилер 
баламалы байланыс түрлері арқылы берген клиенттік тапсырыстар тізіліміне 
енгізеді. Көрсетілген тізілім клиенттік тапсырыстарды баламалы байланыс 
түрлері арқылы беру құқығы берілген брокердің жəне (немесе) дилердің əрбір 
клиенттері бөлігінде толтырылады. Тізілім бір айға тең кезеңге жүргізіледі 
жəне ол брокердің жəне (немесе) дилердің клиенттік тапсырысты алған күнін, 
тапсырыс негізінде жасалуға тиісті мəміле түрін, клиенттік тапсырыс клиентке 
берілген арқылы байланыс түрін қамтиды. Клиент баламалы байланыс түрлері 
арқылы клиенттік тапсырыстар берген есепті айдан кейін брокер жəне (немесе) 
дилер клиентте немесе оның уəкілетті өкілінде көрсетілген тізілімге қол қояды.

Клиенттің немесе оның өкілінің тізілімге қол қоюы клиент немесе оның өкілі 
баламалы байланыс түрлері арқылы берген клиенттік тапсырысты берудің 
дұрыстығын растайды.

Клиенттік тапсырысты электрондық құжат нысанында немесе өзге элек-
трондық цифрлық нысанында, оның ішінде SWIFT жүйесін, Bloomberg немесе 
Reuters ақпараттық талдау жүйелерін, нақты уақыт режиміндегі мəтіндік 
(дауысты) хабарламалармен алмасу бағдарламалық қамтамасыз етуді не өзге 
сауда платформаларын пайдалану арқылы жасауға жəне беруге жол беріледі 
(номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің 
клиенті электрондық қызметті алуға өтініш жасаған жағдайда).

38. Клиенттік тапсырысты Қағидалардың 37-тармағының үшінші бөлігінің 
талаптарына сəйкес брокердің жəне (немесе) дилердің клиенттік тапсырыстар 
тізілімін кейіннен толтыру мен жүргізумен телефон байланысы құралдарымен 
беруге жол берiледi. Клиенттік тапсырысты телефон байланысы немесе бейне-
конференц байланысы құралдарымен қабылдаған кезде аудиотехника немесе 
өзге арнайы техникалық құралдарды пайдалану арқылы клиентпен не оның 
клиенттің атынан клиенттік тапсырысты телефон байланысы немесе бейнекон-
ференц байланысы құралдарымен беруге уəкiлеттi өкiлiмен сөйлесу жазбасын 
жазу (бұдан əрі - телефон жазбасы немесе бейнежазбасы) жүзеге асырылады. 

Клиенттік тапсырыстың телефон жазбасы немесе бейнежазбасы Қағида-
лардың 36-тармағында көрсетілген мəлiметтердi қамтиды.

Брокердің жəне (немесе) дилердің жəне оның клиентiнiң iс-əрекеттерi 
клиенттік тапсырыстың телефон жазбасының немесе бейнежазбасының 
түпнұсқасына сəйкес келмесе брокерлік шартпен анықталады.

Брокердің жəне (немесе) дилердің клиенттік тапсырысты телефон 
байланысы немесе немесе бейнеконференц байланысы құралдарымен 
қабылдаған кезде клиенттерді сəйкестендіру талаптары мен тəртібі брокер-
лік шартта жəне брокердің жəне (немесе) дилердің ішкі құжаттарында айқын-
далады жəне онда клиентті мынадай ақпарат бойынша сəйкестендіру де 
қамтылады:

жеке тұлға үшін: тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), жеке басын куəланды-
ратын құжаттың нөмірі, жеке сəйкестендіру нөмірі (бар болса), жеке шот нөмірі;

заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сəйкестендіру 
нөмірі (бар болса), жеке шот нөмірі, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), заңды 
тұлғаның клиенттік тапсырысты беретін өкілінің лауазымы. 

Брокер жəне (немесе) дилер Қағидалардың осы тармағының төртінші 
бөлігінде көрсетілген ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалардың тізбесін айқындайды 
жəне ішкі құжаттарға сəйкес оларды есепке алуын жүргізеді.»;

мынадай мазмұндағы 45-1-тармақпен толықтырылсын:
«45-1. Брокер жəне (немесе) дилер клирингтік ұйымының (орталық 

контрагенттің) алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету мақса-
тында клирингтік ұйымының (орталық контрагенттің) шотына ақша аударуға 
құқылы.»;

49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«49. Банк болып табылмайтын бірінші санатты брокердің жəне (немесе) 

дилердің тəуекелдерінің өтелуін сипаттайтын көрсеткіштер мəндерінің №214 
қаулымен белгіленген талаптарға сəйкес келген кезде брокерге жəне (немесе) 
дилерге есеп айырысу кезеңі 5 (бес) жұмыс күніне дейінгі мəмілелер жасауға 
рұқсат етіледі, бұл кезде мəміленің бір тарабының қаржы құралын немесе 
ақшаны жеткізу жөніндегі міндеттемелерін орындауы мəміле жасалған күннен 
бастап 4 (төрт) жұмыс күн ішінде мəміленің басқа тарабының ақшаны немесе 
қаржы құралын жеткізу жөніндегі қарсы міндеттемелерін орындауымен мүмкін 
болады. Көрсетілген мəмілелер бойынша есеп айырысулар мəміле тарабының 
қаржы құралдарын жеткізу жөніндегі міндеттемелерін орындауы оның өзге 
қаржы құралдарын алу жөніндегі қарсы талаптарын орындаусыз немесе 
орталық контрагенттің қызметтерін қолданумен мүмкін болмайтын «төлемге 
қарсы жеткізу» принципі бойынша орталық депозитарий немесе шетелдік есеп 
айырысу ұйымдары арқылы жүзеге асырылады.»;

53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«53. Брокер жəне (немесе) дилер қор биржасының сауда-саттық жүйесінде 

немесе халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жүзеге 
асыратын «репо» операциялары, сондай-ақ мəмілелер мəні болып табылатын 
қаржы құралдарын кері сатып алу не кері сату міндеттемелерін көздейтін өзге 
де операциялары брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті ақшасы есебінен 
брокерлік шартының шеңберінде клиенттің бұйрығына сəйкес күнтізбелік 90 
(тоқсан) күннен аспайтын мерзімге («репо» операциясының жəне өзге де 
операциялардың бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып) жасалады.»;

55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Брокердің жəне (немесе) дилердің немесе оның тапсырмасы бойынша 

мəміле жасасу жоспарланған клиентінің тиісті шотында бағалы қағаздардың 
қажетті саны немесе ақша болмаған кезде брокер жəне (немесе) дилер есеп 
айырысулары «төлемге қарсы жеткізу» қағидаты бойынша (мəміленің бір 
тарабының қаржы құралын немесе ақшаны жеткізу жөніндегі міндеттемелерді 
орындауы мəміленің басқа тарабының ақшаны немесе қаржы құралын жеткізу 
жөніндегі қарсы міндеттемелерді орындауымен мүмкін болатын) жүзеге 
асырылатын бағалы қағаздармен мəмілені жасаспайды (мəміле жасасуға 
өтінім бермейді).

Осы тармақ Қағидалардың 49 жəне  49-1-тармақтарында көрсетілген 
жағдайларға, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер бағалы қағаздармен жасаған 
мəмілелерге қолданылмайды.»;

62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«62. Брокер жəне (немесе) дилер ұйымдастырылған жəне ұйымдастырыл-

маған нарықтарда жасалған туынды қаржы құралдарымен мəмілелер тізіліміне 
(бұдан əрі - тізілім) қосылу үшін апта сайын есепті кезеңнен кейінгі аптаның 
бiрiншi жұмыс күнi Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен 14-00-ден кешiктiрмей 
орталық депозитарийге Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12957 болып тіркелген «Орталық депозитарий қызметін жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы №254 қаулысымен бекітілген 
Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру қағидаларының жəне орталық 
депозитарийдің ішкі құжаттарының  талаптарына сəйкес ақпаратты ұсынады.

Ақпарат ақпаратты беру күніндегі барлық қолданыстағы ұйымдастырылған 
жəне ұйымдастырылмаған нарықта туынды қаржы құралдарымен жасалған 
мəмілелер бойынша, сондай-ақ есепті кезеңде жасалған жəне орындалған 
мəмілелер бойынша ұсынылады.»;

63-1, 63-2, 63-3 жəне 63-4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«63-1. Брокер жəне (немесе) дилер уəкілетті органның шетел валютасымен 

айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензиясы болған кезде (қолма-
қол емес шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру 
бөлігінде) Қазақстан Республикасының валюталық реттеу жəне валюталық 
бақылау туралы заңнамасының мақсатында валюталық бақылау агентінің 
функциясын орындайтын уəкілетті банк болып танылады. 

Валюталық бақылау агентінің функциясын орындайтын уəкілетті банк 
ретінде танылатын брокер жəне (немесе) дилер қолма-қол емес нысанда шетел 
валютасын сатып алу немесе сату бойынша мəмілелерін (қор биржасының iшкi 
құжаттарына сəйкес валюталық своп операцияларына жататын мəмілелерді 
қоспағанда) жасайды:

1) меншікті активтер есебінен;
2) активтер есебінен жəне өз клиенттерінің тапсырмасы бойынша;
3) басқаруындағы активтердің есебінен (брокерлік жəне (немесе) дилерлік 

қызметі инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметімен қоса атқарған 
кезде).

63-2. Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемле-
кеттік тіркеу тізілімінде 2019 жылғы 15 сəуірде №18512 болып тіркелген 
«Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағида-
ларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқарма сының 
2019 жылғы 30 наурыздағы №40 қаулысында, Қағидаларында, брокер жəне 
(немесе) дилер клиенттік активтерінің жəне қатысты брокерлік шартта меншікті 
активтерге жəне (немесе) басқаруындағы активтерге қатысты (инвестициялық 

портфельді басқару жөніндегі қызметпен қоса атқарған кезде) брокерлік шартта 
көзделген тəртіпте қолма-қол емес шетел валютасын сатып алу жəне (немесе) 
сату бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асырады.

Валюталық бақылау агентінің функциясын орындайтын уəкілетті банк 
ретінде танылатын брокер жəне (немесе) дилер, жүргізілген валюталық опе-
рациялар туралы есепті Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №18544 болып тіркелген «Қазақстан 
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 
жылғы 10 сəуірдегі №64 қаулысына сəйкес жібереді.

63-3. Брокер жəне (немесе) дилер, оған жəне оның клиенттеріне тиесілі 
қолма-қол емес шетел валютасын есепке алу жəне сақтау үшін брокердің жəне 
(немесе) дилердің үлестес тұлғалары болып табылмайтын банктерде жəне 
(немесе) орталық бағалы қағаздар депозитарийінде жəне (немесе) шетелдік 
есеп айырысу ұйымдарында бөлек банк шоттарын ашады. .

Осы талап қор биржасында брокерге жəне (немесе) дилерге жəне оның 
клиенттеріне тиесілі қолма-қол емес шетел валютасын есепке алған жəне 
сақтаған жағдайда қолданылмайды.

63-4. Брокердің жəне (немесе) дилердің қор биржасында қолма-қол емес 
шетел валютасын сатып алу немесе сату мəмілелерін жасауы мынадай тəсіл-
дермен:

1) сатып алынатын қолма-қол емес шетел валютасына толығымен алдын 
ала ақы төлеу немесе сатылатын қолма-қол емес шетел валютасын алдын 
ала жеткізу талаптарымен;

2) қор биржасының (клирингтік ұйымының) iшкi құжаттарына сəйкес сатып 
алынатын қолма-қол емес шетел валютасына жартылай алдын ала ақы төлеу 
немесе сатылатын қолма-қол емес шетел валютасын жартылай алдын ала 
жеткізу талаптарымен жүзеге асырылады.»;

63-5-тармақ алып тасталсын;
63-6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«63-6. Клирингтік ұйымның жəне (немесе) орталық контрагенттің қызметін 

қолдана отырып қор биржасында қолма-қол емес шетел валютасымен 
мəмілелер жасау талаптары мен тəртібі, сондай-ақ осындай мəмілелер бой-
ынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету талаптары мен тəртібі қор 
биржасының, клирингтік ұйымның жəне (немесе) орталық контрагенттің iшкi 
құжаттарында белгіленеді.

Брокердің жəне (немесе) дилердің iшкi құжаттарында қолма-қол емес шетел 
валютасымен мəмілелер жасау тəртібіне (жасауға өтінім беруге) қойылатын 
қосымша талаптар айқындалады.»;

мынадай мазмұндағы 65-1-тармақпен толықтырылсын:
«65-1. Уəкілетті органның аударым операцияларын жүзеге асыруға лицен-

зиясы жоқ брокер жəне (немесе) дилер оның ақшасын үшінші тұлғалардың 
пайдасына аудару (есептен шығару) бойынша клиенттің тапсырмасын, егер 
осы тапсырма осы брокер жəне (немесе) дилер арқылы қаржы құралдарымен 
жасалған мəмілелер бойынша клиенттің міндеттемелерін орындалмауына 
байланысты болса орындамайды. 

67-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«67. Брокер жəне (немесе) дилер осы брокердің жəне (немесе) дилердің 

ішкі құжаттарында белгіленген тəртіппен мынадай есепке алу журналдарын 
жүргізу арқылы сенімді жəне өзекті (есеп деректерін өзгерту үшін негіздер 
туындаған күні) есепті жүргізеді:

1) клиенттік тапсырыстар жəне олардың орындалуы (орындалмауы);
2) қаржы құралдарымен жасалған мəмілелер жəне олардың орындалуы 

(орындалмауы);
3) жеке шоттардағы қаржы құралдары жəне олардың санындағы өзгерістер;
4) жеке шоттардағы ақша жəне олардың санындағы өзгерістер;
5) қаржы құралдары бойынша түскен жəне бөлінген кірістер;
6) клиенттердің наразылықтары жəне оларды қанағаттандыру шаралары;
7) клиенттік тапсырыстардың орындалуы туралы клиенттер берген есептер;
8) жасалған брокерлік шарттар жəне номиналдық ұстау шарттары;
9) брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті активтерінің есебінен 

жасалған мəмілелерге қатысты қабылданған инвестициялық шешімдер;
10) басқа брокерге жəне (немесе) дилерге тапсырылған қаржы құралдары-

мен мəмілелер жасауға берілген бұйрықтар жəне (немесе) тапсырмалар;
11) клиенттердің брокерге жəне (немесе) дилерге жəне (немесе) оның 

қызметкеріне (қызметкерлеріне) осындай клиенттер есебінен жəне мүдде-
лерінде қаржы құралдарымен мəмілелер жасауға берген сенімхаттар;

12) валюталық шарттар.
Осы тармақтың 9) тармақшасында көрсетілген журналды жүргізуді брокер-

лік жəне дилерлік қызметті инвестициялық портфелді басқару қызметі мен қоса 
атқаратын брокер жəне (немесе) дилер жүзеге асырады.

Осы тармақтың 12) тармақшасында көрсетілген журналды жүргізуді уəкі-
летті органның шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдас ты-
руға лицензиясы болған кезде брокер жəне (немесе) дилер жүзеге асырады.»;

70, 71, 72 жəне 73-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«70. Егер бұл брокерлік шартпен брокердің жəне (немесе) дилердің ішкі 

құжаттарында көзделген болса, бірінші санатты брокер жəне (немесе) дилер 
клиенттердің тапсырмалары негізінде бағалы қағаздарды немесе қолма-қол 
емес шетел валютасын сатып алу-сату мəмілелерін жасайды, брокер жəне 
(немесе) дилер олар бойынша есеп айырысуларды брокердің жəне (немесе) 
дилердің қайтарымдылық жəне төлем жасалу талаптарында клиентке берген 
ақшаны немесе бағалы қағаздарды пайдалана отырып жасайды (бұдан əрі - 
маржиналдық мəмілелер).

Бұл ретте брокерлік шартта көрсетілген ақшаны, шетел валютасын немесе 
бағалы қағаздарды қайтару бойынша міндеттемелерді орындау талаптары 
мен тəртібі, тараптардың жауапкершілігі, сондай-ақ маржиналдық мəмілелерді 
жасау талаптары болады.

Маржиналдық мəмілені жасауға арналған клиенттік тапсырыста Қағида-
лардың  36-тармағында көрсетілген мəліметтерден басқа мыналар болады:

брокердің жəне (немесе) дилердің клиентке ақшаны, шетел валютасын 
немесе бағалы қағаздарды беру мерзімі;

брокердің жəне (немесе) дилердің клиентке маржиналдық мəмілені жасау 
үшін беретін ақша немесе шетел валютасының сомасы немесе бағалы қағаздар 
саны;

клиент брокердің жəне (немесе) дилердің алдында өз міндеттемелерін 
орындауды қамтамасыз етуге беретін ақша немесе шетел валютасының 
сомасы немесе бағалы қағаздар саны.

71. Клиент маржиналдық мəмілені жасауға клиенттік тапсырысқа қол қойған 
кезінде брокерге жəне (немесе) дилерге брокердің жəне (немесе) дилердің 
уəкілетті тұлғасының атына клиенттің брокер жəне (немесе) дилер алдындағы 
берешегін өтеу мақсатында жүзеге асырылатын мəмілелерді жасаған кезде 
қажетті құжаттарға қол қоюға берілген сенімхатты береді, не Қағидалардың 
80-тармағының талаптарын клиент орындамаған кезде қаржы құралдарын 
сатып алуға (сатуға) лимиттік тапсырысты береді.

72. Маржиналдық мəмілелерді жасауға арналған клиенттік тапсырысты 
брокер жəне (немесе) дилер мынадай талаптарда орындауға қабылдайды:

1) маржаның шектеулі деңгейін сақтау (клиенттің маржиналдық мəмілені 
қамтамасыз ету есебіне енгізілетін пайызбен берілген маржаның ең төменгі 
мөлшері);

2) клиенттің маржиналдық мəмілені жасау нəтижесінде туындаған өз 
міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге клиентке тиесілі жəне (не-
месе) брокер жəне (немесе) дилер клиенттің маржиналдық мəмілені жасау 
нəтижесінде туындаған өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге 
клиентке тиесілі жəне (немесе) маржиналдық мəмілені жасау нəтижесінде 
клиент үшін алынатын ақшаны немесе шетел валютасын беруі талаптармен 
осы маржиналдық мəмілені жасау нəтижесінде клиент үшін сатып алатын 
бағалы қағаздарды беруі.

73. Брокер жəне (немесе) дилер маржиналдық мəмілелерді жасаған кезде:
1) ақшаны немесе шетел валютасын аудару жəне (немесе) брокерге жəне 

(немесе) дилерге тиесілі бағалы қағаздарды жеткізу арқылы клиенттің тапсыр-
маларын орындайды;

2) Қағидаларда көзделген жағдайларда, клиенттің маржиналдық мəміле 
бойынша қамтамасыз етуі болып табылатын ақшасына клиенттің брокер жəне 
(немесе) дилер алдындағы бағалы қағаздарды жеткізу немесе шетел валюта-
сын сатып алу жөніндегі міндеттемелерін орындау үшін қажет болатын санда 
бағалы қағаздарды немесе шетел валютасын сатып алады;

3) Қағидаларда көзделген жағдайларда, маржиналдық мəмілелерді жа-
сау салдарынан туындаған брокер жəне (немесе) дилер алдындағы клиенттің 
міндеттемелері бойынша клиентпен есеп айырысуларды жүргізу үшін жеткілікті 
болатын көлемде клиенттің жеке шотында ескерілетін бағалы қағаздарды не-
месе банк шотында ескерілетін шетел валютасын сатады.»;

74-тармақ алып тасталсын;

75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Брокер жəне дилер маржиналдық мəмілені жасау үшін клиентке ақша 

берген жағдайда, клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуі ретінде мыналар:
1) ықтимал залалдарға резервтерді шегеріп, Standard & Poor’s агенттігінің 

халықаралық шкаласы бойынша «ВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы 
немесе Moody’s Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzВВ-
»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody’s Investors Service неме-
се Fitch агенттіктерінің ұлттық шкаласы бойынша ұлттық шқаласы бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент 
заңды тұлғаларының акциялары;

2) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми 
тізімінің «Негізгі» алаңының «Акциялар» секторының «Премиум» санатының 
талаптарына сəйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары жəне (немесе) 
шетел валютасында номиналданған жəне «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында көпшілік сауда-
сатыққа жіберілген заңды тұлғалардың акциялары немесе қор биржасы 
индексінің өкілдік тізіміндегі заңды тұлғалардың акциялары;

3) ықтимал залалдарға резервтерді шегеріп (негізгі борыш жəне есептелген 
сыйақы сомаларын ескере отырып), Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық 
шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody’s 
Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzВ-»-тен төмен емес 
рейтингтік бағасы немесе Moody’s Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің 
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы жəне басқа мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес шығарылған Қазақстан Республикасының резиденттер 
заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;

4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы жəне басқа 
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарылған, қор биржасының ресми 
тізімі «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген 
Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғалардың мемлекеттік 
емес борыштық бағалы қағаздары, шетел валютасында номиналданған жəне 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор 
биржасында көпшілік сауда-сатыққа жіберілген Қазақстан Республикасының 
резиденттері заңды тұлғалардың мемлекеттік емес борыштық бағалы 
қағаздары;

5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
6) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-

тен төмен емес тəуелсіз рейтингі бар немесе Moody›s Investors Service немесе 
Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
мемлекеттік бағалы қағаздары;

7) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «АА-»-тен 
төмен емес тəуелсіз рейтингі бар немесе Moody’s Investors Service немесе Fitch 
агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы;

8) ықтимал залалдарға резервтерді шегеріп (негізгі борыш жəне есептелген 
сыйақы сомаларын ескере отырып), Standard & Poor›s агенттігінің халықаралық 
шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody›s 
Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Poor›s ұлттық шкаласы бойынша «kzВ-»-тен төмен емес 
рейтингтік бағасы немесе Moody›s Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің 
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы жəне Қағидалардың 
75-1-тармағында анықталған есептік көрсеткіштердің (индекстердің) құрамына 
кіретін басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарылған Қазақстан 
Республикасының резиденттер заңды тұлғаларының мемлекеттік емес 
борыштық бағалы қағаздары;

9) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен 
төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody’s Investors Service немесе Fitch 
агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s 
ұлттық шкаласы бойынша «kzВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе 
Moody’s Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің ұлттық шкаласы бой-
ынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қағидалардың 75-1-тармағында 
анықталған есептік көрсеткіштердің (индекстердің) құрамына кіретін акциялар 
қабылданады.»;

мынадай мазмұндағы 75-1-тармақпен толықтырылсын:
«75-1. Брокер жəне дилер Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің 

бағалы қағаздарымен маржиналдық мəмілені жасау үшін клиентке ақша берген 
жағдайда, бұл бағалы қағаздар төменде көрсетілген есептік көрсеткіштердің 
(индекстердің) біреуінің құрамына кіреді:

AIX (Astana International Exchange);
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
HSI (Hang Seng Index);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index );
RTSI (Russian Trade System Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index);
Брокерге жəне (немесе) дилерге «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін 
Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы №52 Бұйрығымен бекітілген, Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
2010 жылғы 18 ақпанда №6058 болып тіркелген «Қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін 
оффшорлық аймақтардың тізбесінде көрсетілген елдердің заңнамасына сəйкес 
шығарылған бағалы қағаздармен мəміле жасау үшін клиентке ақшалай қаражат 
беруге рұқсат етілмейді.»;

76 жəне 77-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«76. Туындайтын тəуекелдерді басқару мақсатында брокер жəне (немесе) 

дилер əрбір мəміле үшін маржа деңгейін есептейді. Маржа деңгейі мынадай 
формула бойынша есептеледі:

мұнда:
УМд– брокер жəне (немесе) дилер маржиналдық мəмілені жасау үшін 

клиентке ақша берген кезде есептелетін маржа деңгейі;
СДб – клиент маржиналдық мəмілені жасау үшін қамтамасыз ету ретінде 

ұсынатын ақша сомасы;
СЦБк – ағымдағы жұмыс күнінің соңына брокер жəне (немесе) дилер 

клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде қабылдайтын, маржиналдық 
мəмілені жасау нəтижесінде алынған клиенттің бағалы қағаздарының немесе 
шетел валютасының ағымдағы нарықтық құны.

77. Ұйымдастырылған немесе халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар 
нарығында мəміле жасасқан кезде клиентпен жасалған брокерлік шартта 
маржаның аса жоғары шектеулі деңгейі көзделмеген жағдайда, маржаның 
шектеулі деңгейі 30 (отыз) пайызды құрайды.

Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мəміле жасасқан кезде 
клиентпен жасалған брокерлік шартта маржаның аса жоғары шектеулі деңгейі 
көзделмеген жағдайда, маржаның шектеулі деңгейі 50 (елу) пайызды құрайды.

Қолма-қол жасалмайтын шетел валютасын сатып алу немесе сату 
бойынша мəмілені жасау кезінде

Қолма-қол емес шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша мəміле 
жасау кезінде клиентпен жасалған брокерлік шартта маржаның аса жоғары 
шектеулі деңгейі көзделмеген жағдайда, маржаның шектеулі деңгейі 10 (он) 
пайызды құрайды.»;

80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«80. Брокер жəне (немесе) дилер клиентке маржа деңгейінің ең төменгі 

деңгейге дейін төмендегенін хабарлайды, бұл ретте маржиналдық мəмілені жа-
сау үшін қамтамасыз ету ретінде клиент енгізген ақша немесе шетел валютасы 
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немесе бағалы қағаздар көлемі маржиналдық мəміленің мəні болып табылатын 
қаржы құралы бағасының өзгеруі нəтижесінде аталған маржиналдық мəміле 
бойынша клиент алған шығындар көлеміне балама.

Брокер жəне (немесе) дилер брокерлік шартта ең жоғары маржа деңгейін 
қамтамасыз етуі мүмкін.

Маржа деңгейі ең төменгі маржа деңгейіне дейін төмендеген жағдайда жəне 
клиент брокерлік шартта белгіленген мерзімде осы деңгейді шектеулі маржа 
деңгейіне дейін көтеруге жеткілікті мөлшерде ақша немесе шетел валютасын 
немесе бағалы қағаздарды орналастырмаған болса,

Брокер жəне (немесе) дилер брокерге жəне (немесе) дилерге клиенттің 
берешегін өтеу үшін жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етуді құрайтын клиентке 
тиесілі бағалы қағаздарды немесе шетел валютасын іске асырады немесе 
қамтамасыз етуді құрайтын клиенттің ақшасы есебінен бағалы қағаздарды 
немесе шетел валютасын сатып алады.»;

94-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«94. Брокер жəне (немесе) дилер айына кемінде бір рет жеке жəне банк 

шоттардағы қаржы құралдарының саны мен ақша қаражаттары туралы өз 
есебінің деректерін осы брокер жəне (немесе) дилер үшін ашылған шоттардағы 
қаржы құралдары мен ақша сомасы туралы орталық депозитарийдің, клирингтік 
ұйымдардың жəне (немесе) есеп айырысу ұйымдарының, кастодиандар мен 
банктердің деректерімен салыстырып тексереді.

Қаржы құралдары мен ақшаның санында сəйкессіздіктер болмаса, шетелдік 
есеп айырысу ұйымы ұсынған үзінді-көшірме салыстырып тексеру актісі ретінде 
танылады. Егер брокер жəне (немесе) дилер клиенті (контрагент) үзінді-
көшірмені алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде берілген деректерден 
қате шыққаны жөнінде мəлімдемесе, үзінді-көшірме дұрыс болып есептеледі 
жəне салыстырып тексеру актісі ретінде танылады.

Брокер жəне (немесе) дилер күн сайын орталық бағалы қағаздар депо-
зитарийіне əрбір клиенттің орталық бағалы қағаздар депозитарийінде 
ашылған шотындағы жəне эмиссиялық бағалы қағаздармен жəне өзге де 
қаржы құралдарымен мəмілелер жасасуға арналған ақша сомасы туралы 
мəліметті береді.».

6. «Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9248 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 16 сəуірде жарияланды) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру 
қағидаларында:

8-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) клиенттің активтерін есепке алуды жəне сақтауды жүзеге асыратын 

кастодиан туралы мəліметтер немесе клиенттің инвестициялық портфельді 
басқарушыға инвестициялық басқаруға табыс етілген бағалы қағаздарын 
есепке алуды жүзеге асыратын номиналды ұстаушы немесе шетелдік есеп 
айырысу ұйымы туралы мəліметтер;»;

17-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) уəкілетті органның соңғы он екі ай ішінде осы инвестициялық порт-

фельді басқарушыға қатысты қолданған қадағалап ден қою шаралары, санк-
циялары, əкімшілік жаза жəне өзге де ықпал ету шаралары туралы мəлі-
меттерді. Əкімшілік жаза бойынша осы инвестициялық портфельді басқару-
шыға немесе оның лауазымды тұлғаларына əкімшілік жаза қолдану туралы 
ақпарат беріледі;»;

20-тармақта:
2) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«2) инвестициялық портфельді басқарушының есепке алу жүйесiндегi 

клиенттің активтері туралы мəлiметтердiң клиенттің инвестициялық портфельді 
басқарушыға инвестициялық басқаруға тапсырылған активтерін есепке 
алуды жүзеге асыратын кастодианның немесе номиналды ұстаушының жəне 
шетелдік есеп айырысу ұйымының мəліметтеріне сəйкес келмеуі жəне осы 
сəйкессiздiктiң пайда болу себептері;

3) уəкілетті органның соңғы он екі ай ішінде осы инвестициялық портфельді 
басқарушыға қатысты қолданған қадағалап ден қою шаралары, санкциялары, 
əкімшілік жаза жəне өзге де ықпал ету шаралары. Əкімшілік жаза бойынша 
осы инвестициялық портфельді басқарушыға немесе оның лауазымды 
тұлғаларына əкімшілік жаза қолдану туралы мəліметтер ұсынылады;»;

36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«36. Инвестициялық портфельді басқарушы туынды қаржы құралдарымен 

ұйымдастырылмаған нарықта брокердің қызметін пайдаланбастан дербес 
жасалған мəмілелерді жүргізуді орталық депозитарий жүзеге асыратын тізілімге 
(бұдан əрі – тізілім) енгізу үшін есепті аптадан кейінгі аптаның бірінші жұмыс 
күнінің Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 14-00-ден кешіктірмей 
орталық депозитарийге Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №17920 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы №307 қаулысымен бекітілген 
Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру қағидаларының талаптарына 
жəне орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сəйкес ақпарат ұсынады.

 Ақпарат ақпаратты беру күніндегі барлық қолданыстағы ұйымдастырылған 
жəне ұйымдастырылмаған нарықта туынды қаржы құралдарымен жасалған 
мəмілелер бойынша, сондай-ақ есепті кезеңде жасалған жəне орындалған 
мəмілелер бойынша ұсынылады.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Кастодиан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтандыру 

ұйымдарының меншікті активтері есебінен қалыптастырылған инвестициялық 
портфельді құрайтын активтерді есепке алуды жəне сақтауды, сондай-ақ 
инвестициялық қорлардың активтерін жəне арнайы қаржы компаниясының 
активтерін есепке алуды жəне сақтауды кастодиан мен инвестициялық 
портфельді басқарушының арасында жасалған кастодиандық шарт негізінде 
жүзеге асырады.

Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген инвестициялық 
портфельді басқарушының клиенттерін қоспағанда, клиенттердің бағалы 
қағаздарын есепке алуды инвестициялық портфельді басқарушы мен 
номиналды ұстаушының арасында жасалған номиналды ұстау туралы шарттың 
негізінде бағалы қағаздарды номиналды ұстау жөніндегі қызметтерді көрсететін 
бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушысы (бұдан əрі - номиналды 
ұстаушы) немесе шетелдік есеп айырысу ұйымы жүзеге асырады.

Кастодиан бағалы қағаздардан басқа, клиенттердің активтерін есепке 
алуды жəне сақтауды жүзеге асырады.

Қағидалардың мақсаттары үшін шетелдік есеп айырысу ұйымы деп мына-
лар түсініледі:

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ-» 
төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе Moody’s Investors Service 
немесе Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының бейрезидент банкі;

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-» төмен 
емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе Moody’s Investors Service не-
месе Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, бейрезидент бас 
банктің еншілес банкі болып табылатын, Қазақстан Республикасының бей-
резидент банкі;

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» төмен 
емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе Moody’s Investors Service немесе 
Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, Бағалы қағаздар рыногы 
туралы заңның 59-бабының 1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге 
асыратын шетелдік ұйым;

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 59-бабының 1-тармағында белгі-
ленген функцияларды жүзеге асыратын, мынадай талаптарға сай келетін 
шетел дік ұйым:

заңды тұлғаның шыққан елінде бағалы қағаздар нарығын реттеу, бақылау 
жəне (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыратын уəкілетті орган 
(бұдан əрі – шетелдік қадағалаушы орган) берген бағалы қағаздар нарығында 
қызметті жүзеге асыруға лицензиясы (рұқсаты) бар;

заңды тұлғаның шыққан елінің шетелдік қадағалаушы органы Бағалы 
қағаздар жөніндегі халықаралық комиссияның кеңес беру, ынтымақтастық жəне 
ақпарат алмасу жөніндегі өзара түсіністік туралы көпжақты меморандумына 
қол қойған;

Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-» төмен емес 
рейтинг бағасы немесе Moody’s Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің 
осындай деңгейдегі рейтинг бағасы бар елде тіркелген заңды тұлға.»;

41 жəне 42-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«41. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін 

жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық басқаруға 
берілген активтерін есепке алу мен сақтауды қоспағанда, Инвестициялық 
портфельді басқарушының клиенттеріне тиесілі ақшаны есепке алу жəне сақтау 
Инвестициялық портфельді басқарушы өзімен үлестес емес, бағалы қағаздар 
нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар банктер-
де ашқан банк шоттарында немесе осыған ұқсас шетелдiк қадағалау органы 
берген лицензиясы бар шетелдік есеп айырысу ұйымында жүзеге асырылады.

42. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтандыру ұйымдарының, 
сондай-ақ инвестициялық қорлардың активтері мен арнайы қаржы компания-
сының активтері есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельді 
құрайтын активтерді қоспағанда, клиенттердiң шетелдік қаржы құралдарын 
есепке алуды жəне сақтауды шетелдік есеп айырысу ұйымы жүзеге асыра 
алады.».

7. «Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мəмілелерді, эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу, 
орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жəне (немесе) номиналды 
ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді 
көшірмені беру жəне номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы 
бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің 
жəне эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазан-
дағы №210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №9876 болып тіркелген, 2014 жылғы 28 қарашада «Əділет» ақпарат-
тық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасал-
ған мəмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің 
есепке алу жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде 
жəне (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның 
жеке шотынан үзінді көшірмені беру жəне номиналды ұстаушының номиналды 
ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық 
депозитарийдің жəне эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларында:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жеке шоттарда мынадай бөлімдер ашылады:
1) «негізгі» - мəмілелер жүргізуге шектеулер белгіленбеген бағалы қағаз-

дарды есепке алуға арналған (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөнін-
дегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығы);

2) «оқшаулау» - Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес осындай 
шешімді қабылдауға уəкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде бағалы 
қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндет-
темелері бойынша талап ету құқығының) сақталуына кепілдік беру мақсатында 
жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығымен) азаматтық-
құқықтық мəмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған бағалы қағаздарды 
(эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша 
талап ету құқығы) есепке алуға арналған;

3) «репо» - Орталық контрагенттің қызметін пайдаланусыз жəне автоматты 
тəсілмен жасалған «репо» операциясының мəні болып табылатын бағалы 
қағаздарды есепке алуға арналған; 

4) «ауыртпалық салу» - азаматтық-құқықтық мəміле негізінде туындаған 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндет-
темелері бойынша талап ету құқығы) ұстаушының басқа тұлғалар алдындағы 
міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін мəмілелерді жүзеге асыруға шектеу-
лер қойылған бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығы) есепке алуға арналған;

5) «клирингтік ұйым (орталық контрагент) бөлімі» – клирингтік ұйымның 
(орталық контрагенттің) кепілдік қорына жарналар, маржа жарналары, қор 
биржасының сауда жүйесінде ашық сауда тəсілімен жəне (немесе) орталық 
контрагенттің қатысуымен жасалған мəмілелер бойынша міндеттемелерді 
орындауды толық жəне (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын 
қаржы құралдарын есепке алуға арналған, осы бөлім бойынша операциялар 
клирингтік қатысушының жасасқан мəмілелер бойынша барлық өз міндеттеме-
лерін орындаған жəне (немесе) дефолтты реттеу бойынша процедуралар 
өткен нен кейін клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) тиісті өкімі болған 
кезде ғана жасалады.

Номиналды ұстаушы жеке шотта бағалы қағаздарды есепке алу үшін 
қосымша бөлімдер аша алады.»;

33-1 жəне 33-2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«33-1. Номиналды ұстаушы (номиналды ұстаушылар) бөлу немесе қосылу 

нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда мұндай қайта ұйымдастыру 
нəтижесінде пайда болған жəне қайта ұйымдастырылған номиналды ұстау-
шының (қайта ұйымдастырылған номиналды ұстаушылардың) лицензиясын 
«Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы  34-бабының 1 жəне 5-тармақтарында белгіленген 
тəртіппен қайта ресімдеген заңды тұлға уəкілетті органнан қайта ресімделген 
лицензияны алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17920 тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы 
№307 қаулысымен  бекітілген Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру 
қағидаларының (бұдан əрі - №307 қағидалар) 37-тармағында көрсетілген опе-
рацияларды жасауға бұйрықты орталық депозитарийге беруді жүзеге асырады.

 33-2. Номиналды ұстаушылар біріктіру нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайда біріктіру жүргізілген номиналды ұстаушы Қазақстан Республикасының 
акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сəйкес тараптар беру актісіне қол 
қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде №307 қағидалардың 37-тар-
мағының 2) тармақшасында көрсетілген операцияларды жасау жөніндегі 
бұйрықты орталық депозитарийге беруді жүзеге асырады.»;

34-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Ұйымдасқан нарықта «автоматты» тəсілмен жүзеге асырылатын «репо» 

операциялары номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу 
құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын 
бағалы қағаздар нарығы кəсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла 
тұрған жағдайда сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидаларына сəйкес 
жабылады.»;

38-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«9) мəміле мəні болып табылатын бір бағалы қағаздың (эмитенттің эмис-

сиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету 
құқығының) бағасы немесе мəміле сомасы туралы мəліметтер;»;

39-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Номиналды ұстаушының клиенті электрондық қызмет алуға өтініш 

жасаған жағдайда электрондық құжат нысанындағы немесе клиентті 
серпінді сəйкестендіру арқылы куəландырған өзге электрондық-цифрлық 
нысандағы, сондай-ақ SWIFT, Bloomberg, Reuters жүйелерін пайдалану 
арқылы бұйрықтарды беруге рұқсат етіледі. Бұйрықтарды берудің тəртібі мен 
талаптары, сондай-ақ олардың форматтары номиналды ұстаушының ішкі 
құжаттарына сəйкес айқындалады.»;

44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«44. Номиналды ұстаушы ұйымдаспаған нарықта «репо» операциясын 

мəмілені тіркеу жөніндегі қарсы бұйрықтар негізінде жүргізеді. 
«Репо» операциясы мыналарға бөлінеді:
«репоны» ашу - «репо» операциясы қатысушыларының бірінен екіншісіне 

осы мəміле сомасында ақшаны аударуды жəне «репо» операциясының 
екінші қатысушының бағалы қағаздардың белгілі бір санын біріншісіне беруді 
жорамалдайтын бағалы қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі;

«репоны» жабу - «репоны» ашу жағдайындағы сияқты «репо» операция-
сының екінші қатысушысынан біріншісіне осы мəміле сомасында ақшаны 
аударуды жəне «репоны» ашу мəмілесіндегі сияқты сол шығарылған бағалы 
қағаздар санын «репо» операциясының бірінші қатысушысының екіншісіне 
қайтаруды жорамалдайтын бағалы қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі.

Бір номиналды ұстаушының клиенттері арасында «репоны» ашуды жүргізу 
кезінде бағалы қағаздар сатушының жеке шотындағы «негізгі» бөлімнен сатып 
алушының жеке шотындағы «негізгі» бөлімге аударылады. Бір номиналды 
ұстаушының клиенттері арасында «репоны» жабуды жүргізу кезінде бағалы 
қағаздар сатушының жеке шотындағы «негізгі» бөлімнен сатып алушының 
жеке шотындағы «негізгі» бөлімге аударылады.»;

мынадай мазмұндағы 44-1, 44-2, 44-3, 44-4, 44-5 жəне 44-6-тармақтармен 
толықтырылсын: 

«44-1. Клиент бұйрығы немесе биржа куəлігі репо операцияларын өткізуге 
негіз болады.

44-2. «Репо» операциялары жасалу əдісі бойынша мынадай түрде топ-
тастырылады:

1) ұйымдаспаған нарықта жасалатын «репо» операциялары; 
2) ұйымдасқан нарықта тікелей əдіспен жасалатын «репо» операциялары;
3) ұйымдасқан нарықта орталық контрагенттің қызметін пайдаланусыз 

автоматты тəсілмен жасалатын «репо» операциялары;
4) ұйымдасқан нарықта орталық контрагенттің қызметін пайдаланумен 

автоматты тəсілмен жасалатын «репо» операциялары.
44-3. Бағалы қағаздар 44-2-тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген 

əдіспен жасалған «репоны» ашу кезінде:
1) сатушының жеке шотының «клирингтік ұйым (орталық контрагент) бөлімі» 

бөлімінің есебінен шығарылады;
2) сатып алушының жеке шотының «репо» бөлімінің есебіне алынады.
44-4. Бағалы қағаздар 44-2-тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген 

əдіспен жасалған «репоны» жабу кезінде:
1) сатып алушының жеке шотының «репо» бөлімінің есебінен шығарылады;  
2) сатушының жеке шотының «клирингтік ұйым (орталық контрагент) бөлімі» 

бөлімінің есебіне алынады.
44-5. Бағалы қағаздар 44-2-тармақтың 2) жəне 4) тармақшаларында 

көрсетілген əдістермен жасалған «репоны» ашу кезінде:
1) сатушының жеке шотының «клирингтік ұйым (орталық контрагент) бөлімі» 

бөлімінің есебінен шығарылады; 
2) сатып алушының жеке шотының «клирингтік ұйым (орталық контрагент) 

бөлімі» бөлімінің есебіне алынады.
44-6. Бағалы қағаздар 44-2-тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген 

əдіспен жасалған «репоны» ашу кезінде:
1) сатушының жеке шотының «негізгі» бөлімінің есебінен шығарылады;
2) сатып алушының жеке шотының «негізгі» бөлімінің есебіне алынады.»;
49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«49. Жеке шоттың үзінді көшірмесі Қағидаларға  1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша жасалады жəне мынадай мəліметтерді қамтиды:
1) жеке шоттың нөмірі;
2) бағалы қағаздарды ұстаушы заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, 

аты, əкесінің аты (ол бар болса);
3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі жəне күні (жеке 

тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың атауы жəне деректемелері);
4) эмитенттің атауы жəне оның орналасқан орны не инвестициялық пай 

қорының, сондай-ақ осы қордың басқарушы компаниясының атауы жəне оның 
орналасқан орны;

5) бағалы қағаздардың түрлері жəне сəйкестендіру нөмірлері немесе қаржы 
құралдарының өзге сəйкестендіргіштері;

6) облигацияларды (исламдық бағалы қағаздарды) өтеу күні;
7) ауыртпалығы бар жəне (немесе) оқшауланған жəне (немесе) «репо» 

бөлімінде ескерілген, үзінді көшірмені жасаған күнгі жəне уақыттағы жағдай 
бойынша жеке шотта тіркелген бағалы қағаздардың санын көрсете отырып, 
белгілі бір түрінің жалпы саны (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары туралы мəліметтер);

8) номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби 
қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі, оның заңды мекенжайы, 
телефон нөмірі, факс нөмірі;

9) жеке шоттан үзінді көшірме алынған кездегі жағдай бойынша уақыты 
мен күні;

10) номиналды ұстаушының ішкі құжатында көзделген өзге де мəліметтер. 
Орталық депозитарий ұсынатын жеке шоттан алынатын үзінді көшірме 

орталық депозитарийдің ішкі құжатында белгіленген нысан бойынша жасалады.
Жеке шоттан алынатын үзінді көшірмеге номиналды ұстаушының ішкі 

құжатына сəйкес ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын номиналды 
ұстаушының құрылымдық бөлімшесінің басшысы не оның орнындағы адам 
қол қояды.

Электрондық құжат нысанында немесе номиналды ұстаушының ішкі 
құжаттарына сəйкес SWIFT пішінінде жеке шоттан үзінді көшірме жасауға 
жəне ұсынуға жол беріледі.

Номиналды ұстаушы клиент портфелінде қаржы құралдары болмаған 
жағдайда клиентпен келісу бойынша есепті кезең соңында үзінді көшірмені 
ұсынбайды.».

8. «Қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы №254 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17822 болып тіркелген, 
2018 жылғы 11 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы құралдарымен мəмілелер бойын-
ша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидаларында: 

3-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша есеп айырысуларды 

(төлемдерді) (клирингтік ұйымда аударым операциясына лицензия болған 
кезде) ұйымдастыру;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Бағалы қағаздармен жəне өзге қаржы құралдарымен сауданы ұйым-

дастыру қызметін клиринг қызметімен немесе депозитарлық қызметті клиринг 
қызметімен қоса атқаратын клирингтік ұйым:

 1) қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клиринг қызметі шеңберіндегі 
функцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдық құрылымында жекелеген бөлім-
шенің (бөлімшелердің);

 2) қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге 
асыратын бөлімшеде (бөлімшелерде) жеке үй-жайларының, сондай-ақ қаржы 
құралдарымен мəмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыруға арналған 
ақпаратты жинау, тіркеу жəне есепке алу жүйелерінің болуын қамтамасыз етеді.

 Қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге 
асыратын бөлімшеге (бөлімшелерге) жəне осы бөлімшенің (осы бөлімшелердің) 
қызметкерлеріне қор биржасының немесе орталық депозитарийдің бағалы 
қағаздар нарығында кəсіби қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыратын 
бөлімшелерінің функциялары, сондай-ақ осы Қағидалардың 3-тармағының 
2) тармақшасында көрсетілген функция жүктелмейді.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«21. Клирингтік ұйым клирингтік қатысушылардың сауда-саттықты ұйым-

дас тырушының сауда жүйесінде жəне (немесе) тауар биржасында жасас қан 
мəмілелері бойынша клирингті жүзеге асыру мақсатында осындай мəміле лер 
өлшемінің дəйекті есебін қамтамасыз етеді.»; 

23-тармақ алып тасталсын;
24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«24. Клиринг қызметі жүзеге асырылатын қаржы құралдарымен мəмілелер 

бойынша есеп айырысуды жүзеге асырудың тəртібі мен талаптары клирингтік 
ұйымның қағидаларында анықталады.

 Клирингтік ұйым туынды қаржы құралдарымен жəне (немесе) валютамен 
мəмілелер бойынша есеп айырысуды (төлемдерді) ұйымдастыру үшін 
клирингтік ұйымның ішкі құжаттарының талаптарына сəйкес қаржы құралдарын 
есепке алу үшін шоттар ашады.

Клирингтік ұйым қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша дефолтты 
реттеу кезінде əрекет жасау мақсатында есеп айырысу ұйымдарында, оның 
ішінде орталық депозитарийде осы қаржы құралдарын есепке алу үшін шоттар 
ашады.».

9. «Орталық депозитарийдiң қызметiн жүзеге асыру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 
29 қарашадағы №307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №17920 болып тіркелген, 2018 жылғы 20 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Орталық депозитарий номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде мы-

надай заңды тұлғаларға жеке шоттар ашады:
1) уəкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті 

жүзеге асыруға берілген лицензиясына ие;
2) уəкілетті органның бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге 

асыруға берілген лицензиясына ие;
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
4) уəкілетті органның бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге 

асыруға берілген лицензиясына ие;
5) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес лицензиясыз дилерлік 

қызметті жүзеге асыратын;
6) шетелдік депозитарийлер мен кастодиандар;
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(Соңы. Басы 23-25-беттерде) 

(Соңы 27-бетте) 

7) шетелдік есеп айырысу ұйымдары;
8) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы  заңнамасына 

сəйкес айқындалған мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай 
оператор;

9) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаз-
дармен мəмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйым;

10) клирингтік ұйымдары.
Орталық депозитарийдің номиналдық ұстауды есепке алу жүйесінде 

жоғарыда көрсетілген заңды тұлғаларға номиналдық ұстаушының бір жеке 
шоты ғана ашылады.

Номиналдық ұстаушының жеке шотын ашу орталық депозитарий 
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 
тамыздағы Қазақстан Республикасының  Заңында (бұдан əрі - Кірістерді 
жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заң) көзделген клиентті тиісінше тексеру 
жөніндегі шараларды қабылдағаннан кейін жүргізіледі.

 17. Қағидалардың 16-тармағының 4), 5) жəне 10) тармақшаларында 
көрсетілген заңды тұлғаның жеке шотында осы заңды тұлғаға тиесілі қаржы 
құралдарын есеп алуға арналған бір қосалқы шот қана ашылады.».

Қазақстан Республикасының өзгерістер  мен толықтырулар енгізілетін 
бағалы  қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша нормативтік 

құқықтық актілерінің тізбесіне қосымша
 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы №60  қаулысына 2-қосымша

Акционерлік жəне инвестициялық пай қорлары активтерінің 
құрамына кіруі мүмкін қаржы құралдарының тізбесі

1. Басқарушы компания инвестициялық басқаруындағы əрбір жеке ашық 
не аралық инвестициялық пай қорының активтерін инвестициялайтын қаржы 
құралдарының тізбесі жəне оларға қойылатын талаптар:
№ Қаржы құралының атауы
1. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар

2. Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республика-
сының жергілікті атқарушы органдары шығарған жəне (немесе) шетел 
валютасында номинирленген жəне «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында 
жария саудаға салуға рұқсат етілген облигациялар 

3. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы жəне 
оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

4. Мына талаптардың біріне сəйкес келгенде Қазақстан Республика-
сының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша ұзақ 
мерзімді кредиттік рейтингі «В-» төмен емес немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы неме-
се Standard & Poor’s ұлттық шəкілі бойынша «kzBВ-» төмен емес 
рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктер;
банктер бейрезидент бас банкі Standard & Poor’s агенттігінің 
халықаралық шəкілі бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі «А-» 
төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s ұлттық шəкілі 
бойынша «kzB» төмен емес рейтингілік бағасы бар бейрезидент 
еншілес банктер болып табылады

5. Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің 
заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған 
мемлекеттік емес бағалы қағаздар:
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «В-» төмен 
емес рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осын-
дай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s ұлттық 
шəкілі бойынша «kzBВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе 
басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шəкілі бойынша ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердің акциялары жəне (немесе) қор 
биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің 
«акциялар» секторларының талаптарына сəйкес келетін эмитенттердің 
акциялары жəне (немесе) шетел валютасында номинирленген жəне 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызметті 
жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген 
эмитенттердің акциялары;
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша рейтингі 
«В-» төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s 
ұлттық шəкілі бойынша «kzBВ-» төмен емес рейтингілік бағасы не-
месе басқа рейтингілік агенттіктерінің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар немесе қор 
биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің 
«борыштық бағалы қағаздар» секторларының талаптарына сəйкес 
келетін борыштық бағалы қағаздар жəне (немесе) шетел валютасында 
номинирленген жəне «Астана» Халықаралық қаржы орталығының 
аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария саудаға 
салуға рұқсат етілген борыштық бағалы қағаздар;
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы 
ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары жəне (немесе) 
шетел валютасында номинирленген жəне «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор 
биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген Қазақстан 
Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары;
басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық 
пай қорларының (басқарушы компаниясы активтері есебінен осы 
пайлар сатып алынатын инвестициялық пай қорларының басқарушы 
компаниясы болып табылатын инвестициялық пай қорларын 
қоспағанда), қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жəне (немесе) 
шетел валютасында номинирленген жəне «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор 
биржасында жария саудаға салуға рұқсат етілген пайлары;
осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге 
міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін 
қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар

6. Standard & Poor’s principal stability fund ratings «BBm-» төмен емес не 
Standard & Poor’s Fund credit quality ratings «BBf-» төмен емес халық-
аралық рейтингілік бағасы бар инвестициялық қорлардың пайлары

7. Базалық активі осы тармақтың 5, 12, 13-жолдарында көрсетілген 
акциялар болып табылатын не базалық активі Standard & Poor’s 
агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша рейтингісі «В-» төмен емес 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар эмитенттердің бағалы қағаздары болып 
табылатын депозитарлық қолхаттар

8. Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» 
төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтері шығарған мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар

9. Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» 
төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы

10. Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion 
market association) қабылдаған халықаралық сапа стандартына сəйкес 
келетiн жəне осы қауымдастықтың құжаттарында Лондондық сапалы 
жеткiзiлiм (London good delivery) стандарты ретiнде белгiленген 
тазартылған қымбат металдар мен он екі айдан аспайтын мерзiмi 
бар металл депозиттері, оның iшiнде Standard & Рооr’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «А-» төмен емес рейтингілік бағасы бар 
немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингілiк бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент 
банктерiндегi металл депозиттер

11. Мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:
Азия даму банкі;
Африка даму банкі;
Халықаралық есеп айырысу банкі;
Еуразиялық даму банкі;
Еуропа инвестициялық банкі;
Еуропа Қайта құру жəне даму банкі;
Ислам даму банкі;
Америкааралық даму банкі;
Халықаралық Қайта құру жəне даму банкі;
Халықаралық қаржы корпорациясы

12. Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар, 
Standard & Poor›s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВ-» 
төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар борыштық 
бағалы қағаздар жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен танылатын шетел 
аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген 
борыштық бағалықағаздар;
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша 
«ВВ-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы 
бар шетел ұйымдары шығарған акциялар жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасымен та-
нылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми 
тізіміне енгізілген акциялар

13. Қазақстан Республикасының резиденттері «Бағалы қағаздар рыногы 
туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
22-1-бабының 3-тармағына сəйкес танитын шетел ұйымы шығарған, 
Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржа-
сымен танылатын шетел аумағында жұмыс істейтін қор биржасының 
ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздар

14. Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-» тө-
мен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар ұйымдар 
шығар ған Principal protected notes, ол мына талаптардың біріне сəйкес 
келеді:
айналыс мерзімі бес жылдан аспайды;
principal protected notes шығарылым талаптарымен қандай да бір 
мемлекеттің, эмитенттің өз міндеттемелері бойынша дефолт жағдайы 
көзделмеген

15. Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «А-» 
төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар 
бейрезидент банктердегі салымдары

16. Базалық активі ашық жəне аралық инвестициялық пай қорлары 
активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары, шетел валютасы, 
сондай-ақ мынадай есепті көрсеткіштер (индекстер) болып 
табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы 
құралдары (фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар):
AIX (Astana International Exchange)
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)
DAX (Deutscher Aktienindex)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index)
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index)
HSI (Hang Seng Index)
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index)
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index)
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index )
RTSI (Russian Trade System Index)
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index)
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index)
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index)

17. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысу үлесі
18. Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВ» 

төмен емес тəуелсіз рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі тəуелсіз рейтингілік 
бағасы бар шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржа-
ларында саудаланатын Exchange Traded Fund пайлары

 
2. Басқарушы компания инвестициялайтын қаржы құралдарының тізбесі, 

жылжымайтын мүлік əрбір жеке қорының инвестициялық басқарудағы активтері 
жəне оларға қойылатын талаптар: 
№ Қаржы құралының атауы
1. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттің 
заңнамасына сəйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар

2. Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының 
жергілікті атқарушы органдары шығарған облигациялар

3. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы жəне 
оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

4. Мына талаптардың біріне сəйкес келгенде Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: 
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша ұзақ 
мерзімді кредиттік рейтингі «В-» төмен емес немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе 
Standard & Poor’s ұлттық шəкілі бойынша «kzBВ-» төмен емес 
рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктер; банктер 
бейрезидент бас банкі Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық 
шəкілі бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі «А-» төмен емес 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі 
рейтингілік бағасы бар бейрезидент еншілес банктер болып табылады

5. Мəміле жасау күніне олардың Қазақстан Республикасының аумағында 
жұмыс істейтін қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болған 
жағдайдағы акциялар

6. Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына 
сəйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған Standard & 
Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВ-» төмен емес 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе Standard & Poor’s ұлттық 
шəкілі бойынша «kzА-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар

7. Шетел ұйымдары шығарған Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық 
шəкілі бойынша «АА-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік 
бағасы бар борыштық бағалы қағаздар

8. Шетел ұйымдары шығарған Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық 
шəкілі бойынша «АА-» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік 
бағасы бар акциялар

9. Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» 
төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар мынадай 
халықаралық қаржы ұйымдары:
Азия даму банкі;
Америкааралық даму банкі;
Африка даму банкі;
Еуропа Даму банкі;
Еуропа инвестициялық банкі;
Еуропа Қайта құру жəне даму банкі;
Ислам даму банкі;
Халықаралық есеп айырысу банкі;
Халықаралық Қайта құру жəне даму банкі;
Халықаралық қаржы корпорациясы

10. Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» 
төмен емес тəуелсіз рейтинг немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ш ет мемлекеттердің орта-
лық үкіметтері шығарған мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар

11. Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» 
төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел валютасы

12. Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion 
market association) қабылдаған халықаралық сапа стандартына сəйкес 
келетiн жəне осы қауымдастықтың құжаттарында Лондондық сапалы 
жеткiзiлiм (London good delivery) стандарты ретiнде белгiленген 
тазартылған қымбат металдар мен он екі айдан аспайтын мерзiмi 
бар металл депозиттері, оның iшiнде Standard & Рооr’s агенттiгiнiң 
халықаралық шəкiлi бойынша «А-» төмен емес рейтингілік бағасы бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингілiк бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент 
банктерiндегi металл депозиттер

13. Хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары осы 
Тізбеге сəйкес базалық активі жылжымайтын мүлік қоры активтерінің 
есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып 
табылады.

14. Жылжымайтын мүлік қорына кіретін мүлікке қызмет көрсетуді жүзеге 
асыратын заңды тұлғаға қатысу үлесі

 
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы       

11 қа  занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№19469 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 
ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 30 қыркүйек           №166          Алматы қаласы

Шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу 
және қалыптастыру, резервтік қорларды 

қалыптастыру және пайдалану қағидаларын, 
резервтік қорларды есептеу әдістемесі мен 

құрылымын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 
жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу 
жəне қалыптастыру, резервтік қорларды қалыптастыру жəне пайдалану 
қағидалары, резервтік қорларды есептеу əдістемесі мен құрылымы бекітілсін.

2. Банктік емес ұйымдарды дамыту департаменті Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды; 

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
депар таментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне 
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз 
қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға 
жіберуді қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Төрағасының орынбасары Е.А. Біртановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 30 қыркүйектегі № 166 қаулысымен бекітілді

Шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу жəне қалыптастыру, 
резервтік қорларды қалыптастыру жəне пайдалану қағидалары, 

резервтік қорларды есептеу əдістемесі мен құрылымы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу жəне қалыптастыру, 

резервтік қорларды қалыптастыру жəне пайдалану қағидалары, резервтік 
қорларды есептеу əдістемесі мен құрылымы (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне шартты зейнетақы міндеттемелерін жеке 
тұлғалардың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы (бұдан əрі – БЖЗҚ) 
шартты зейнетақы шоттарында есепке алуды жүргізу жəне қалыптастыру, 
резервтік қорларды қалыптастыру жəне пайдалану тəртібін, сондай-ақ 
резервтік қорларды есептеу əдістемесі мен құрылымын айқындайды.

2. Осы Қағидалардың мақсаты үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдала-
нылады:

1) есептеу күні – шартты зейнетақы міндеттемелерін қалыптастыру 
жүргізілетін күн;

2) жас когортасы – бір күнтізбелік туған жылымен біріктірілген адамдар 
тобы;

3) келтірілген күтілетін құны – пайыздық мөлшерлемесі жəне өлім 
ықти малдығы қамтылатын кестелер пайдаланыла отырып, есептеу күні 
мен зейнетақы төлемдерiн алушыға зейнетақы төлемін жүзеге асыру күні 
арасындағы уақыт кезеңі ескеріле отырып есептелген (дисконтталған) 
зейнетақы төлемдерiнің күтілетін (ықтимал) құны;

4) резервтік базис – тиімді жылдық пайыздық мөлшерлемеден, өлім-жітім 
кестесі мен зейнетақы төлемдерiн индекстеу мөлшерлемесінен тұратын 
жəне шартты зейнетақы міндеттемелерінің шамасына əсер ететін өлшемдер 
мəндерінің жиынтығы;

5) тарифтік базис – тиімді жылдық пайыздық мөлшерлемеден, өлім-жітім 
кестесі мен зейнетақы төлемдерiн индекстеу мөлшерлемесінен тұратын жəне 
зейнетақы төлемінің шамасына əсер ететін өлшемдер мəндерінің жиынтығы.

2-тарау. Шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу жəне қалыптастыру
3. Шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу жəне қалыптастыру 

жеке тұлғаға шартты зейнетақы шотын ашуды, Қазақстан Республикасының 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес келіп  түскен 
жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары жəне өзге де түсімдер 
туралы мəліметтерді есепке алуды, шартты зейнетақы міндеттемелерін 
қалыптастыруды, сондай-ақ шартты зейнетақы міндеттемелерін жəне тиісті 
қаржы жылына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақы төлемдерiнің мөлшері туралы мəліметтерді есепке алуды, сондай-
ақ жеке тұлғаның шартты зейнетақы шотын жабуды қамтиды.

4. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін 
БЖЗҚ-та шартты зейнетақы шоттарын ашу БЖЗҚ iшкi құжатында белгіленген 
тəртіппен жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын аудару кезінде 
БЖЗҚ-қа жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеу агенті 
ұсынатын жеке тұлғалардың тізімі (бұдан əрі – жеке тұлғалардың тізімі) негізінде 
жүзеге асырылады.

БЖЗҚ-та жеке тұлғаның атына ашылған шартты зейнетақы шоты болған 
жағдайда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бұрын ашылған 
шартты зейнетақы шотына аударылады.

5. БЖЗҚ жеке тұлғалардың тізімі негізінде жеке тұлғалардың шартты 
зейнетақы шоттарын электрондық нысанда тіркейді.
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(Соңы 28-бетте) 

6. Шартты зейнетақы міндеттемелерін қалыптастыру Заңның 31-1-бабының 
1-тармағында көзделген жағдайлар басталған кезде резервтік базис негізінде 
əрбір зейнетақы төлемдерiн алушы бойынша жеке-жеке жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы жарналары есебінен жүзеге асырылады.

7. Зейнетақы төлемдерiн индекстеу мөлшерлемесін қоспағанда, резервтік 
базис өлшемдерінің мəндері резервтік базис тарифтік базиске қарағанда 
консервативті болатын жағдайда қоспағанда, тарифтік базис өлшемдерінің 
мəндеріне ұқсайды.

Резервтік базис тарифтік базиске қарағанда консервативті болған 
жағдайда:

1) резервтік базистің тиімді жылдық пайыздық мөлшерлемесі тарифтік 
базистің тиімді жылдық пайыздық мөлшерлемесіне қарағанда аз;

2) резервтік базистің, өлім-жітім кестесінің коэффициенттері барлық жас 
бойынша тарифтік базистің тиісті кестелерінің коэффициенттерінен аз.

8. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен жекелеген 
зейнетақы төлемдерiн алушы бойынша шартты зейнетақы міндеттемелері 
келтірілген зейнетақы төлемдерiнің күтілетін құнына тең.

9. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен барлық 
зейнетақы төлемдерiн алушылар бойынша шартты зейнетақы міндеттемелері 
есептеу күніне БЖЗҚ-тан зейнетақы төлемдерi тағайындалған барлық жеке 
тұлғалар бойынша шартты зейнетақы міндеттемелерінің сомасы ретінде 
есептеледі.

10. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңнамасына сəйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын жəне 
өзге де түсімдерді, шартты зейнетақы міндеттемелерін жəне жеке тұлғалардың 
шартты зейнетақы шоттарында тиісті қаржы жылына жұмыс берушінің міндетті 
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерiнің мөлшері туралы 
мəліметтерді есепке алу, сондай-ақ резервтік қорларды қалыптастыруға 
арналған шартты зейнетақы шоттарындағы қаражатты есепке алу теңгемен 
жүзеге асырылады.

11. Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттары БЖЗҚ-қа жұмыс 
берушінің міндетті зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғалардың 
тізімі түскен күні ашылады.

12. Шартты зейнетақы шотының құрылымында Қағидалардың қосымшасына 
сəйкес міндетті деректер қамтылады.

13. БЖЗҚ шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алуды шартты 
зейнетақы міндеттемелері құнының үлес шамасы ретінде айқындалатын 
зейнет ақы міндеттемелерінің шартты бірлігінің құнын есептеу жолымен жүзеге 
асыра ды.

14. Келіп түскен, жеке тұлғаның шартты зейнетақы шотында есепке алуға 
жатпайтын сомаларды есепке алу үшін келіп түскен күні кредиторлық берешек 
шоты ашылады (қажет болғанда).

«Анықтағанға дейінгі өзге сомалар» шоты бойынша шартты зейнетақы шот-
тарына немесе жеке тұлғалардың кредиторлық берешек шоттарына аударуға 
жатпайтын өзге түсімдерді есепке жазу жəне (немесе) есептен шығару тəртібі 
БЖЗҚ-тың iшкi құжатында айқындалады.

15. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен жеке тұлғалардың 
қайтыс болғаны туралы жəне (немесе) жеке тұлғалардың Қазақстан Респуб-
ликасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кеткені туралы растайтын 
мəліметтер жəне (немесе) құжаттар алған жағдайда БЖЗҚ-тағы шартты 
зейнетақы шоты жабылады.

16. БЖЗҚ-та шартты зейнетақы шоты жабылған соң жабылған шартты 
зейнетақы шотының нөмірі басқа жеке тұлғаның шартты зейнетақы шотына 
берілмейді.

3-тарау. Резервтік қорларды қалыптастыру жəне пайдалану, 
резервтік қорларды есептеу əдістемесі мен құрылымы

17. Резервтік қорлардың құрылымына мыналар кіреді:
1) пайдасына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары аударылған 

жеке тұлғалардың əрбір жас когортасы бойынша бөлек қалыптастырылатын 
резервтік қорлар (бұдан əрі – когорталар бойынша резервтік қорлар);

2) шартты зейнет   ақы міндеттемелері бойынша резервтік қор.
18. Когорталар бойынша резервтік қорлар жеке тұлғалардың шартты 

зейнетақы шоттарынан:
1) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен жеке тұлғалардың 

қайтыс болғаны туралы жəне (немесе) Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 1) 
тармақшасына сəйкес зейнет жасына жетпеген жеке тұлғалардың Қазақстан 
Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кеткені туралы растайтын 
мəліметтер жəне (немесе) құжаттар алған жағдайда. Бұл тұлғалардың шартты 
зейнетақы шоттарынан аудару олар зейнет жасының жас когортасына жеткен 
жылы жүзеге асырылмайды;

2) Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес зейнет жасы-
на жеткен жылдың алдындағы күнтізбелік жылдың соңғы күні республикалық 
бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгi күнкөрiс 
деңгейiнің екі еселенген мөлшері деңгейінде өмірбойғы төлемді қамтамасыз 
ету үшін қажетті сомадан асатын;

3) Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес жұмыс 
берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерiн 
тағайындау туралы жеке тұлғаның өтінішін о рындау күніне республикалық 
бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгi күнкөрiс 
деңгейiнің екі еселенген мөлшері деңгейінде өмірбойғы төлемді қамтамасыз ету 
үшін қажетті сомадан асатын қаражатты аудару ес ебінен қалыптастырылады.

19. Когорталар бойынша резервтік қорлар когорталар бойынша резервтік 
қорлардың шартты зейнетақы шоттарында есепке алынатын қаражатты 
Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес зейнет жасының 
жас когортасына жеткен жылдың алдындағы күнтізбелік жылдың соңғы күні 
əрбір жас когортасының ішінде жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шотта-
рына біркелкі бөлу арқылы пайдаланылады. Қағидалардың 18-тармағының 
2) тармақшасына сəйкес когорталар бойынша резервтік қорлардың шартты 
зейнетақы шоттарына бұрын аударылған жеке тұлғалардың шартты зейнетақы 
шоттарына бөлу жүзеге асырылмайды.

20. Қағидалардың 19-тармағына сəйкес қаражаттың қайта бөлінуін ескере 
отырып, когорталар бойынша резервтік қорлардың ағымдағы құны күнтізбелік 
жылдың соңына 0 (нөл) теңге болады.

21. Шартты зейнетақы міндеттемелері бойынша резервтік қор:
1) БЖЗҚ-қа «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпораци-

ясынан (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) түсетін жеке тұлғалардың 
тізімдерінде көрсетілген кезеңдер туралы мəліметтерге сай Заңның 31-1-бабы 
1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес зейнетақы төлемдерiне құқықтың баста-
лу күніне жиынтығында күнтізбелік алпыс айдан аз жұмыс берушінің міндетті 
зейнетақы жарналары аударылған;

2) егер мүгедектік мерзімсіз белгіленген болса, бірінші жəне екінші топтағы 
мүгедектер болып табылатын, БЖЗҚ-қа Мемлекеттік корпорациядан түсетін 
жеке тұлғалардың тізімдерінде көрсетілген кезеңдер туралы мəліметтерге 
сай Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес зейнетақы 
төлемдерiне құқықты іске асыру күніне жиынтығында күнтізбелік алпыс айдан 
аз жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары аударылған;

3) Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген 
жағдайлар басталғанда республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы 
жылына белгіленген ең төменгi күнкөрiс деңгейiнің екі еселенген мөлшері 
деңгейінде өмірбойғы төлемді қамтамасыз ету үшін қажетті сомадан астам;

4) зейнет жасына жеткен жəне Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 1) тармақ-
шасына сəйкес зейнетақы төлемдерiне құқықтың басталу күнінен бастап 
күнтізбелік 1 (бір) жыл өткен соң зейнетақы төлемдерiне өзінің құқығын іске 
асырмаған;

5) Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес зейнетақы 
төлемдерiне құқықты іске асыру сəтіне дейін зейнет жасына жеткен жылы 
мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен жеке тұлғалардың қайтыс 
болғаны туралы жəне (немесе) жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасынан 
тысқары жерлерге тұрақты тұруға кеткені туралы растайтын мəліметтер жəне 
(немесе) құжаттар алған жағдайда жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шот-
тарынан қаражат аудару есебінен қалыптастырылады.

22. Шартты зейнетақы міндеттемелері бойынша резервтік қор:
1) Заңның 31-1-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдай-

лар басталған күні жеке тұлғаның шартты зейнетақы шотындағы қаражат 
респуб ликалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген 
ең төменгi күнкөрiс деңгейiнің екі еселенген мөлшері деңгейінде өмірбойғы 
төлемді қамтамасыз ету үшін қажет сомадан төмен болған жағдайда жеке 
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарындағы қаражатты толықтыру үшін пай-
даланылады. Толықтыру жетпей тұрған айырма сомасына, бірақ Қағидалардың 

18-тармағының 2) тармақшасына сəйкес жеке тұлғаның шартты зейнетақы 
шотынан бұрын есептен шығарылған сомадан аспайтын сомаға жүзеге асы-
рылады;

2) жеке тұлғалардың қайтыс болғаны туралы жəне (немесе) жеке 
тұлғалардың Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға 
кеткені туралы қате алған жағдайда жеке тұлғалардың өтініші бойынша бұрын 
есептен шығарылған қаражат сомасына жеке тұлғалардың шартты зейнетақы 
шоттарына аудару үшін;

3) Қағидалардың 21-тармағының 4) тармақшасына сəйкес жеке тұлғалар-
дың өтініші бойынша бұрын есептен шығарылған қаражат сомасына жеке 
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарына аудару үшін пайдаланылады.

23. Қағидаларда реттелмеген шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке 
алу ж əне қалыптастыру мəселелері БЖЗҚ iшкi құжаттарына сəйкес реттеледі.

Шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу жəне қалыптастыру, 
резервтік қорларды қалыптастыру жəне пайдалану қағидаларына, 
ре зервтік қорларды есептеу əдістемесі мен құрылымына қосымша

Шартты зейнетақы шотының құрылымында мынадай міндетті де-
ректер қамтылады: 

A BBBBBB CC DD ..., мұнда: 
A - зейнетақы 

жарнасының 
түрін белгілеу

1-цифр Зейнетақы жарнасының түрін 
білдіреді, мұнда
«4» - жұмыс берушінің міндетті 
зейнетақы жарналары.

ВВВВВВ - баланстық 
шот нөмірі 

2, 3, 4, 5, 6, 
7-цифрлар

Шоттар жоспарының шотын 
білдіреді. 

СС - өңір (облыс) 
коды

8, 9-цифрлар Өңір (облыс коды) - «00» циф-
рлары

DD - БЖЗҚ коды 10, 11-циф-
рлар

БЖЗҚ коды - «00» цифрлары.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы      
11 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№19470 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙР ЫҒЫ

2019 жылғы 10 қазан    №364    Нұр-Сұлтан қаласы

«Өсiмдiктердi қорғау мақсатында ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 

гербицидтердiң, биоагенттердiң 
(энтомофагтардың) және биопрепараттардың 

құнын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2016 жылғы 5 мамырдағы
№204 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Өсiмдiктердi қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын 

өңдеуге арналған гербицидтердiң, биоагенттердiң (энтомофагтардың) жəне 
биопрепараттардың құнын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 5 мамырдағы № 
204 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 13717 болып тіркелген, 2016 жылғы 23 мамырда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Өсiмдiктердi қорғау мақсатында ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердiң, биоагент-
тердiң (энтомофагтардың) жəне биопрепараттардың құнын субсидиялау 
қағидаларында: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) арзандатылған құн – бекітілген субсидиялар нормасынан төмен емес 

арзандатылған баға бойынша ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге не-
месе ауыл шаруашылығы кооперативтеріне (бұдан əрі – ауылшаркооперативі) 
өткізілетін өсімдік қорғау құралдарының құны;

2) ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші (бұдан əрі – ауылшартауарын-
өндіруші) – ауыл шаруашылығы өнімін тауарлық өндірумен айналысатын жеке 
немесе заңды тұлға;

3) гербицидтер мен биопрепараттарды қолдану регламенті – гербицидтер 
мен биопрепараттарды қолдану шарттары мен тəртібіне қойылатын талаптар;

4) жеке шот – субсидиялауға арналған өтінімдерді (өтпелі өтінімдерді) тіркеу 
жəне олармен жасалатын операцияларды есепке алу мақсатында тіркелген 
адамды сəйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;

5) көрсетілетін қызметтерді жеткізуші – мемлекеттік сатып алу туралы 
заңнамаға сəйкес облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың жергілікті атқарушы органының ауыл шаруашылығы саласындағы 
функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі (бұдан əрі – басқарма) 
айқындайтын, субсидиялаудың ақпараттық жүйесіне қолжетімділікті жəне иесі 
ретінде оны сүйемелдеуді қамтамасыз ететін тұлға;

6) отандық өсімдіктерді қорғау құралдарын өндіруші (бұдан əрі – ӨҚҚ 
өндіруші) – Қазақстан Республикасы аумағында гербицидтерді, биоагенттерді 
(энтомофагтарды) жəне биопрепараттарды өндіруді жүзеге асыратын 
жəне арнайы жарақтандырылған өндірістік үй-жайлары, биозертханалары, 
биофабрикалары бар, биоагенттерді (энтомофагтарды) жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тіркелген гербицидтер мен 
биопрепараттарды өткізуді жүзеге асыратын дара кəсіпкер немесе заңды тұлға;

7) өсімдіктерді қорғау құралдары (бұдан əрі – ӨҚҚ) – өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтер, 
биоагенттер (энтомофагтар) жəне биопрепараттар;

8) ӨҚҚ жеткізуші – биоагенттерді (энтомофагтарды) жəне «Өсімдіктерді 
қорғау туралы» 2002 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
14-6-бабына сəйкес тіркелген гербицидтер мен биопрепараттарды өндіруді 
(формуляциялауды) жəне (немесе) өткізуді жүзеге асыратын дара кəсіпкер 
немесе заңды тұлға;

9) ӨҚҚ-ның ең төменгі құны – субсидия нормасын белгілеу үшін баға 
ұсыныстарын, сондай-ақ мемлекеттік органдардан алынған ақпаратты талдау 
жолымен облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, гербицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофагтардың) жəне биопрепараттардың Қазақстан Республикасы 
аумағында қалыптасқан ең төменгі бағасы;

10) өтінім – ауылшартауарынөндірушінің (ауылшаркооперативінің) сатып 
алынған ӨҚҚ үшін субсидиялар алуға арналған электрондық өтінімі;

11) өтпелі өтінім – ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) 
арзандатылған құнмен сатып алатын ӨҚҚ үшін ӨҚҚ өндірушінің субсидиялар 
алуға арналған электрондық өтiнiмі;

12) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі – «электрондық үкімет» веб-
порталымен өзара іс-қимыл жасауға, субсидия алуға арналған өтінімді 
(өтпелі өтінімді) тіркеуге, сондай-ақ өтінімді (өтпелі өтінімді) субсидиялау 
шарттарына сəйкестігіне автоматты түрде тексеру арқылы оны өңдеуге 
мүмкіндік беретін, субсидиялау процестерін орындау жөніндегі қызметтерді 
көрсетуге арналған, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет 
көрсетуші персоналдың жəне техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып, 
ретке келтірілген жиынтығы;

13) субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің веб-порталы (бұдан əрі – 
веб-портал) – интернет желісінде орналасқан, субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесіне қолжетімділік беретін интернет ресурс;

14) субсидиялауға арналған өтінімдердің электрондық тізілімі (бұдан əрі 
– тізілім) – субсидиялауға арналған өтінімдер (өтпелі өтінімдер), сондай-ақ 
қарыз алушылар, қаржы институттары туралы мəліметтердің жиынтығы жəне 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде көрсетілген өзге де мəліметтер;

15) танаптың электрондық картасы – бұрылыс нүктелерінің координа-
таларын, соңғы екі жылдағы ауыспалы егіс туралы ақпаратты жəне жерді 

қашықтықтан зондтайтын спутниктерден алынған деректерді қоса алғанда, 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесінде орналасқан танап туралы 
ақпарат;

16) «электрондық үкімет» веб-порталы – нормативтік құқықтық базаны 
қоса алғанда, бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа жəне электрондық 
нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи монополиялар 
субъектілерінің желілеріне қосуға техникалық шарттарды беру жөніндегі 
қызметтерге жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтеріне қол 
жеткізудің бірыңғай терезесі болатын ақпараттық жүйе;

17) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) – электрондық 
цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың 
дұрыстығын, оның тиесілілігін жəне мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын 
электрондық цифрлық символдар жиынтығы.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму саласындағы уəкiлеттi орган 

облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдарына отандық ӨҚҚ өндірушілердің тізбесін келесі жылға 
ағымдағы жылдың 1 желтоқсанынан жəне тиісті жылдың 1 шілдесінен 
кешіктірмей бередi.

Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары отандық гербицидтер өндірушілердің тізбесін оны 
алғаннан кейін үш жұмыс күн ішінде веб-порталға орналастырады. 

Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары келесі жылға ағымдағы жылдың 1 желтоқсанынан жəне 
тиісті жылдың 1 маусымынан кешіктірмей, отандық биоагенттер (энтомофагтар) 
өндірушілердің тізбесін қалыптастырады жəне үш жұмыс күні ішінде тізбенің 
деректерін веб-порталға орналастырады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары ӨҚҚ жеткізушілердің тізбесін келесі жылға ағымдағы 
жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей веб-порталға орналастырады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Субсидияланатын ӨҚҚ түрлерінің тізбесі жəне 1 литрге (килограмға, 

грамға, данаға) арналған субсидиялар нормалары, сондай-ақ ӨҚҚ-ны 
субсидиялауға арналған бюджет қаражатының көлемдері (бұдан əрі – субси-
диялар көлемдері) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің 
орынбасары, ол болмаған жағдайда оның міндетін атқарушы адам қол қойған 
ілеспе хатпен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
(бұдан əрі – Министрлік) тиісті жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей 
мақұлдауға ұсынылады.

Бұл ретте ӨҚҚ-ның тиісті түрлеріне қалыптасқан нарықтық бағаларды 
растайтын құжаттарды (прайс-парақтар, коммерциялық немесе бағалық 
ұсыныстар), сондай-ақ шығыс нормаларын ескере отырып, субсидиялауға 
жататын ӨҚҚ түрлерінің көлемдері бойынша есептемелерді облыстың, респуб-
ликалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы келесі 
жылға ағымдағы жылдың 1 қарашасынан кешіктірмей Министрлікке береді.

Оң шешім қабылданған жағдайда, Министрлік тиісті ілеспе хатпен субси-
дия ланатын ӨҚҚ тізбесін жəне 1 литрге (килограмға, грамға, данаға) арналған 
субсидиялар нормаларын, сондай-ақ субсидиялар көлемдерін кері қайтарады.

Теріс шешім қабылданған жағдайда, Министрлік субсидияланатын ӨҚҚ 
тізбесін жəне 1 литрге (килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялар 
нормаларын, сондай-ақ субсидиялар көлемдерін мақұлдаудан уəжді бас 
тартуы бар хатпен кері қайтарады. Бұл ретте пысықталған субсидияланатын 
ӨҚҚ түрлерінің тізбесі жəне субсидиялар нормалары, сондай-ақ субсидиялар 
көлемдері қайта қарау үшін бес жұмыс күні ішінде Министрлікке жолданады.

Министрлік мақұлдағаннан кейін, субсидияланатын ӨҚҚ түрлерінің тізбесі 
жəне 1 литрге (килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялар нормала-
ры, сондай-ақ субсидиялар көлемдері облыстың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының қаулысымен (бұдан 
əрі – қаулы) бекітіледі.

Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органы субсидияланатын ӨҚҚ түрлерінің тізбесін жəне субсидиялар 
нормаларын, сондай-ақ субсидиялар көлемдерін бекіту туралы нормативтiк 
құқықтық акт əділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін үш жұмыс 
күні ішінде оларды веб-порталға орналастырады.

Субсидияланатын ӨҚҚ түрлерінің тізбесіне жəне 1 литрге (килограмға, 
грамға, данаға) арналған субсидиялар нормаларына, сондай-ақ субсидиялар 
көлемдеріне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу Қағидалардың 
осы тармағының бірінші – бесінші бөліктерінде көзделген тəртіппен жүзеге 
асырылады.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Субсидиялар мынадай шарттар сақталған жағдайда төленеді:
1) ауылшартауарынөндірушінің (ауылшаркооперативінің) осы Қағидаларға 

1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінімді не осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша өтпелі өтінімді «электрондық үкiмет» веб-порталы 
арқылы беруі.

«Электрондық үкiмет» веб-порталы мен субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесінің өзара ақпараттық іс-қимылы Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес жүзеге асырылады.

Өтпелі өтінім кезінде субсидия ӨҚҚ өндірушіге төленеді.
Шаруа немесе фермерлік қожалық нысанында құрылған ауылшартауарын-

өндіруші өзінің мүшелері сатып алған ӨҚҚ үшін өтінім (өтпелі өтінім) берген 
жағдайда, шаруа немесе фермерлік қожалық мүшелерінің құрамы жөніндегі 
мəліметтер субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің Қазақстан Республикасының 
интеграцияланған салықтық ақпараттық жүйесімен өзара ақпараттық іс-қимылы 
нəтижесінде расталуы тиіс.

Ауылшаркооперативінде жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік 
құқығында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері жоқ болған 
жағдайда, ауылшаркооперативі ауылшаркооперативінің мүшелері болып 
табылатын ауылшартауарынөндірушілердің субсидиялар алуына өтінім 
(өтпелі өтінім) береді. Бұл ретте субсидияларды алушылар ауылшартауарын-
өндірушілер болып табылады.

2) өтінімнің немесе өтпелі өтінімнің субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде 
тіркелуі.

Субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде ауылшартауарынөндірушінің жеке 
шоты болған жағдайда, ол өз бетімен субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде 
өтінімді (өтпелі өтінімді) тіркеуді жүзеге асыра алады;

3) деректері субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің «Заңды тұлға» неме-
се «Жеке тұлға» мемлекеттік дерекқорларымен өзара ақпараттық іс-қимылы 
нəтижесінде расталған, ауылшартауарынөндірушінің (ауылшаркооперативінің) 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде жеке шотының болуы. Бұл ретте өтпелі 
өтінім үшін де субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде ӨҚҚ өндірушінің жеке 
шоты болуы қажет.

Ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) ӨҚҚ-ны электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін қолданбайтын шетелдік ӨҚҚ 
өндірушіден тікелей сатып алған жағдайда, ӨҚҚ-ны сатып алуға жұмсалған 
шығындар жүк кедендік декларациясының мəліметтерін декларациялаумен 
(Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден ӨҚҚ сатып алған 
ауылшартауарынөндіруші немесе ауылшаркооперативі үшін) немесе тауар 
Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен əкелінгенін растайтын мемлекеттік 
кірістер органы берген құжат мəліметтерімен расталады;

4) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі мен электрондық шот-фактураларды 
қабылдау жəне өңдеу жөніндегі ақпараттық жүйенің өзара ақпараттық іс-
қимылы нəтижесінде ауылшартауарынөндірушіге (ауылшаркооперативіне) 
ӨҚҚ өткізілгенінің расталуы.

Бұл ретте, өтінім берілген ӨҚҚ-ға субсидиялар алу үшін электрондық шот-
фактураларды кері қайтаруға, күшін жоюға жəне түзетуге жол берілмейді;

5) ауылшартауарынөндірушіде немесе ауылшаркооперативінің мүшелері 
болып табылатын ауылшартауарынөндірушілерде субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінің мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесiмен жəне «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік 
дерекқорымен өзара ақпараттық іс-қимылы нəтижесінде расталған, жер 
пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқығында тиісті алаңдағы ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесінің (лерінің) болуы.

Жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқығында ауыл шаруа шылығы 
мақсатындағы жер учаскелерінің болуы туралы шарт Қазақстан Респуб-
ликасының азаматтық заңнамасына сəйкес бiрлескен шаруашылық қызмет 
туралы шарт негiзiнде əрекет ететін ауылшар тауа рын  өндіруші өтінім (өтпелі 
өтінім) берген жағдайда, осындай жер учаскелері бар бiрлескен шаруашылық 
қызмет туралы шартқа қатысушыға қатысты қолданылады. Бұл ретте бiрлескен 
шаруашылық қызмет туралы шарттың көшірмесін қоса бере отырып, өтінім 
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(өтпелі өтінім) берген ауылшартауарынөндіруші субсидия алушы болып 
табылады;

6) ауылшартауарынөндірушінің (ауылшаркооперативінің) жер учаскелері 
егістігінің бүкіл алаңына арналған танаптардың электрондық карталарының 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркелуі.»;

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген Қағидаларға 2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік 
шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

 1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

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

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі. Бұл ретте осы бұйрықтың 1-тармағының қырық тоғызыншы абзацы 
2020 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болады.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

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

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы
10 қазандағы №364 бұйрығына 1-қосымша

Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 
арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) жəне 

биопрепараттардың құнын субсидиялау қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Өтiнiм

 
1. (кімге)_______________________________________________________
                (облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
  жергілікті атқарушы органының толық атауы) 
(кімнен)_______________________________________________________
     (заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты, əкесінің аты
    (бар болса), тегі)
2. Маған__________ литр (килограмм, грамм, дана) көлемiнде сатып 

алынған ____________________________________________________ үшiн 
    (ӨҚҚ түрi)
 ______________________ теңге мөлшерінде субсидия төлеуді сұраймын. 
 (сома санмен жəне жазбаша) 
3. Өтінім беруші туралы мəліметтер*:
заңды тұлға үшін:
атауы _______________________________________________________
БСН_________________________________________________________
басшысының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі____________________
басшысының ЖСН-сы _________________________________________
мекенжайы: __________________________________________________
телефон (факс) нөмірі: _________________________________________
4. Жеке тұлға, дара кəсіпкер үшін:
атауы________________________________________________________
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________________
ЖСН________________________________________________________
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмірі _______________________________________________________
кім берді ____________________________________________________
берілген күні _________________________________________________
мекенжайы:__________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:_________________________________________
Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама – жеке тұлға 

үшін:
орналасқан жері ________________________________________________
хабарлама күні ________________________________________________

5. Ауыл шаруашылығы кооперативінің мүшелері туралы мəліметтер:
№ Субсидия тиесілі ауыл 

шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің атауы

Субсидия тиесілі ауыл 
шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің БСН-сы/ЖСН-сы

1 2 3

6. Жер учаскесi туралы мəліметтер:
№ Жер учаскесінің 

кадастрлық 
нөмірі

Барлық 
алаң, 
гектар

Оның 
ішінде 
егістік

Ныса-
налы 

мақсаты

Жер учаскесі иесі-
нің немесе жер пай-
даланушының атауы

1 2 3 4 5 6

7. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің немесе ауыл шаруашылығы 
кооперативінің екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шотының бар-жоғы туралы 
мəліметтер*:

ЖСН/БСН ___________________________________________________
Кбе_________________________________________________________
Банк деректемелері: _______________________
Банк атауы: ______________________________
БСК_________________________________________________________
ЖСК________________________________________________________
БСН________________________________________________________
Кбе_________________________________________________________
8. Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші (ауыл шаруашылығы кооперативі) 

жəне ӨҚҚ өндіруші/жеткізуші арасындағы сатып алу-сату шартының 
мəліметтері:

шарттың нөмірі _______________________________________________
шарт жасалған күн ____________________________________________
ҚҚС-мен бағасы (теңге)________________________________________
ӨҚҚ өндірушінің атауы жəне БСН-сы _____________________________
ӨҚҚ өндірушінің орналасқан жерінің мекенжайы ___________________
ӨҚҚ атауы ___________________________________________________
ӨҚҚ көлемі, литр (килограмм, грамм, дана) ________________________
төлеу мерзімі _________________________________________________
межелі (босату) пункті _________________________________________
9. ӨҚҚ-ның нақты сатып алынғанын растайтын (өтінім берген сəтте) төлем 

құжаттарының мəліметтері:
төлем құжатының нөмірі _______________________________________
төлем құжатының күні _________________________________________
шот-фактура нөмірі___________________________________________
берілген күні _________________________________________________

10. Тауарларға арналған кедендік декларациядан алынған мəліметтер 
(Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден ӨҚҚ сатып алған ауыл 
шаруашылығы тауарын өндіруші немесе ауыл шаруашылығы кооперативі 
үшін):

тауарларға арналған кедендік декларацияның нөмірі__________________
берілген күні _________________________________________________
ӨҚҚ атауы ___________________________________________________
өлшем бірлігі _________________________________________________
мөлшері (көлемі)**_____________________________________________
ҚҚС-мен бағасы (теңге)**_______________________________________
өткізу құны, барлығы** _________________________________________
шетелдік ӨҚҚ өндірушінің атауы _________________________________
шетелдік ӨҚҚ өндірушінің орналасқан жерінің мекенжайы____________
11. Тауар Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен əкелінгенін растайтын, 

мемлекеттік кірістер органы берген құжаттың мəліметтері:
құжаттың нөмірі ______________________________________________
берілген күні _________________________________________________
шетелдік ӨҚҚ өндірушінің атауы ________________________________
шетелдік ӨҚҚ өндірушінің орналасқан жерінің мекенжайы____________
мөлшері (көлемі)**_____________________________________________
ҚҚС-мен бағасы (теңге)**_______________________________________
өткізу құны, барлығы** _________________________________________
12. Сатып алынған ӨҚҚ-ға арналған сəйкестiк сертификаты/сапа 

сертификаты/талдау сертификаты/ сəйкестiк туралы декларация:
сертификаттың/ декларацияның нөмірі___________________________
сертификаттың/декларацияның берілген күні _____________________
сертификаттың/декларацияның қолданылу мерзімі ________________
               (көрсетілген жағдайда) 
сəйкестендірілген өнім (атауы, шығарушы ел)______________________ 
өтінім беруші (атауы, мекенжайы) _______________________________
кім берді ____________________________________________________
13. Тауардың шығарылған жері туралы сертификаттың немесе тауардың 

шығарылған жері туралы декларацияның мəліметтері (Еуразиялық экономи-
калық одаққа кірмейтін елдерден ӨҚҚ сатып алған ауыл шаруашылығы тауа-
рын өндіруші немесе ауыл шаруашылығы кооперативі үшін):

нөмірі мен берілген күні ________________________________________
тауардың атауы ______________________________________________
экспорттаушы/жүк жөнелтуші ___________________________________
импорттаушы/жүк алушы _______________________________________
14. Тиесілі субсидиялар есептемесі:

№ ӨҚҚ-
ның 

сауда-
лық 
атауы

ӨҚҚ 
өндіруші
(отандық/ 
шетелдік)

Ауыл 
шаруа-
шылығы 

дақылының 
атауы 

(өңделетін 
объект), 
сүрі жер

Жер учас-
кесінің 
кадастр-
лық нөмірі 

жəне 
алаңы, 
гектар

Танаптың 
кадастрлық 
нөмірі жəне 
алаңы, 
гектар 

1 гектарға 
ӨҚҚ шы-
ғысының 
(қолдану) 
нормасы, 
литр (ки-
лограмм, 
грамм, 
дана)

1 2 3 4 5 6 7

кестенің жалғасы
Өңделетін 
алаң, 
гектар

ӨҚҚ пайда-
ланудың 

нақты көлемі 
(литр, кило-
грамм, грамм, 

дана)

1 литрдің
(килограмм, 
грамм, дана) 

бағасы,
теңге

1 литрге
(килограмм, грамм, 
дана) арналған 
субсидиялар нор-

масы, 
теңге

Тиесілі 
субсидия 
сомасы,
теңге 

(8-баған
х 10-баған)

8 9 10 11 12

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес мəлі-
меттер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен қорғалатын құпиядан 
тұратын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді жəне өзге 
де ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, шығарып алуға жəне пайдалануға 
келісім беремін.

Өсімдіктерді қорғау мақсатында сатып алынған ӨҚҚ-ны ағымдағы жылы 
қолдануға міндеттенемін, қолданбаған жағдайда, алынған субсидияларды 
қайтарып беруге міндеттенемін.

Өтінім беруші 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00 қол қойып, жіберді:
ЭЦҚ-дан алынған деректер
ЭЦҚ қойылған күн мен уақыт
 
Өтінімнің қабылданғаны туралы хабарлама:
Өтінім қарауға 20__ жылғы «__» ________ сағат ____ қабылданды:
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ қойылған күн мен уақыт

Аббревиатуралардың толық жазылуы жəне түсіндірмесі:
ӨҚҚ – өсімдіктерді қорғау құралдары;
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
БИН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Кбе – бенефициар коды;
* – гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) жəне биопрепарат-

тардың құнын субсидиялау процесі толық автоматтандырылған жағдайда, 
өтінімдегі мəліметтер интеграция есебінен автоматты түрде толтырылады;

** – 10 жəне 11-жолдарда көрсетілген мəліметтерді ауыл шаруашылығы 
тауарын өндіруші (ауыл шаруашылығы кооперативі) гербицидтерді тікелей 
шетелдік тыңайтқыштарды өндірушіден сатып алған кезде толтырады.

Ескертпе:
Ауыл шаруашылығы кооперативі осы өтінімді ауыл шаруашылығы тауарын 

өндірушілердің субсидия алуы үшін де берген жағдайда, өтінімнің 5, 6, 7, 8 жəне 
9-жолдарында көрсетілген мəліметтер субсидия тиесілі ауыл шаруашылығы 
кооперативінің əр мүшесіне толтырылады.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 қазандағы №364 бұйрығына 2-қосымша

Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 
арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың)

 жəне биопрепараттардың құнын субсидиялау қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Өтпелі өтінім

 
1. (кімге)_______________________________________________________
         (облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
      жергілікті атқарушы органының толық атауы) 
(кімнен)_______________________________________________________
        (заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты, əкесінің аты
    (бар болса), тегі)
2. Осымен ________________________________ арзандатылған құнмен
     (ӨҚҚ өндірушінің атауы)
 ________ литр (килограмм, грамм, дана) көлемiнде __________________ 
 (ӨҚҚ түрi) 
сатып алу-сату шартын жасасқанымды мəлімдеймін жəне маған тиесілі __

______________________________________ теңге мөлшеріндегі субсидияны
 (сома санмен жəне жазбаша)
отандық ӨҚҚ өндіруші ___________________________________________ 
            (отандық ӨҚҚ өндірушінің атауы)
нақты өткізілген ӨҚҚ көлемдері жөніндегі тізілімге мəліметтер ұсынғаннан 

кейін отандық ӨҚҚ өндіруші __________________________________________ 
             (отандық ӨҚҚ өндірушінің атауы)
аударуды сұраймын.

3. Өтінім беруші туралы мəліметтер*:
заңды тұлға үшін:
атауы _______________________________________________________
БСН_________________________________________________________
басшысының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі __________________________
басшысының ЖСН-сы_____________________________________________
мекенжайы: __________________________________________________
телефон (факс) нөмірі: _________________________________________
4. Жеке тұлға, дара кəсіпкер үшін*:
атауы _______________________________________________________
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________________
ЖСН________________________________________________________
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмірі _______________________________________________________
кім берді ____________________________________________________
берілген күні _________________________________________________
мекенжайы:__________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:_________________________________________
Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама – жеке тұлға 

үшін:
орналасқан жері ________________________________________________
хабарлама күні _________________________________________________

5. Ауыл шаруашылығы кооперативінің мүшелері туралы мəліметтер:
№ Субсидия тиесілі ауыл 

шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің атауы 

 Субсидия тиесілі ауыл шаруашылығы 
кооперативі мүшесінің БСН-сы/ЖСН-сы

1 2 3

6. Жер учаскесi туралы мəліметтер:
№ Кадастрлық 

нөмірі
Барлық 
алаң, 
гектар 

Оның 
ішінде 
егістік 

Нысаналы 
мақсаты 

Жер учаскесі 
иесінің немесе жер 

пайдаланушының атауы 
1 2 3 4 5 6

7. Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші мен ӨҚҚ өндіруші арасындағы 
сатып алу-сату шарты:

шарттың нөмірі __________________________________________________
шарт жасалған күн _______________________________________________
ҚҚС-мен бағасы (теңге)____________________________________________
ӨҚҚ өндірушінің атауы жəне БСН-сы _______________________________
ӨҚҚ өндірушінің орналасқан жерінің мекенжайы ______________________
ӨҚҚ атауы ______________________________________________________
ӨҚҚ көлемі, литр (килограмм, грамм, дана) ___________________________
төлеу мерзімі __________________________________________________
межелі (босату) пункті ____________________________________________
8. ӨҚҚ өндірушінің екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шотының бар-жоғы 

туралы мəліметтер*:
банктің атауы:___________________________________________________
БСК___________________________________________________________
ЖСК___________________________________________________________
БСН___________________________________________________________
Кбе____________________________________________________________
9. Сатып алынған ӨҚҚ-ға арналған сəйкестiк сертификаты:
сертификаттың нөмірі____________________________________________
сертификаттың қолданылу мерзімі__________________________________
сəйкестендірілген өнім (атауы, шығарушы ел)_________________________
өтінім беруші (атауы, мекенжайы) ________________________________
кім берді _______________________________________________________

10. Тиесілі субсидиялар есептемесі:
№
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1 2 3 4 5 6 7

кестенің жалғасы
Өңде-
летін 
алаң, 
гектар

ӨҚҚ 
пайдаланудың 
нақты көлемі 
(литр, кило-
грамм, грамм, 

дана)

1 литрдің
(килограмм, 
грамм, дана) 

бағасы,
теңге

1 литрге
(килограмм, 
грамм, дана) 

арналған субсиди-
ялар нормасы, 

теңге

Тиесілі 
субсидия 
сомасы,
теңге 

(8-баған
х 10-баған)

8 9 10 11 12

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес мəлі-
меттер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен қорғалатын құпиядан 
тұратын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді жəне өзге 
де ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, шығарып алуға жəне пайдалануға 
келісім беремін.

Өсімдіктерді қорғау мақсатында сатып алынған ӨҚҚ-ны ағымдағы жылы 
қолдануға міндеттенемін, қолданбаған жағдайда, алынған субсидияларды 
қайтарып беруге міндеттенемін.

Өтінім беруші сағат 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00 қол қойып, 
жіберді:

ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ қойылған күн мен уақыт
 
Өтпелі өтінімнің қабылданғаны туралы хабарлама:
Өтпелі өтінім қарауға 20__ жылғы «__» _____ сағат ____қабылданды:
ЭЦҚ-дан алынған деректер
ЭЦҚ қойылған күн мен уақыт

Аббревиатурлардың толық жазылуы жəне түсіндірмесі:
ӨҚҚ – өсімдіктерді қорғау құралдары;
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
БИН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Кбе – бенефициар коды;
* – гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) жəне биопрепарат-

тардың құнын субсидиялау процесі толық автоматтандырылған жағдайда, 
өтпелі өтінімдегі мəліметтер интеграция есебінен автоматты түрде толты-
рылады.

Ескертпе:
Ауыл шаруашылығы кооперативі осы өтпелі өтінімді ауыл шаруашылығы 

тауарын өндірушілердің субсидия алуы үшін де берген жағдайда, өтпелі 
өтінімнің 5, 6, 7 жəне 8-жолдарында көрсетілген мəліметтер субсидия тиесілі 
ауыл шаруашылығы кооперативінің əр мүшесіне толтырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы   
17 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№19480 болып енгізілді.



31 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 29RESMI

(Жалғасы 30-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 18 қазан    №375    Нұр-Сұлтан қаласы

 «Тыңайтқыштардың құнын (органикалық 
тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

 2015 жылғы 6 сәуірдегі №4-4/305 бұйрығына
 өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) 

субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 сəуірдегі №4-4/305 бұйрығына 
(Нормативтiк құқықтық актiлерді мемлекеттiк тіркеу тізілімінде №11223 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 2 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тыңайтқыштардың құнын (органикалық 
тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидиялау қағидаларында: 

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Субсидиялар мынадай талаптар сақталған жағдайда төленеді:
1) ауылшартауарынөндірушінің немесе ауылшаркооперативінің «элек-

трондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде осы Қағида ларға 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толық құны бойынша сатып алынған 
тыңайтқыштар үшін субсидиялар алуға арналған өтiнiм беруі.

Ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) тыңайтқышты шарт 
негізінде тыңайтқыштарды өндірушіден арзандатылған құны бойынша сатып 
алған жағдайда, «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық 
түрде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өзіне тиесілі 
субсидияларды төлеу туралы өтпелі өтiнiм береді.

Мұндай жағдайда, субсидиялар тыңайтқыштарды өндірушіге тыңайтқыш-
тарды өндіруші күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей нақты сатылған тыңайт-
қыштар жөніндегі мəліметтерді өтпелі өтінімге енгізген жағдайда, осы Қағида-
лардың 16-тармағына сəйкес төленеді.

Тыңайтқыштарды өндірушілер өтпелі өтінімге нақты өткізілген тыңайт-
қыштар жөніндегі мəліметтерді белгіленген мерзімде енгізбеген жағдайда, 
ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) өтпелі өтінімді қайта береді.

Бұл ретте, субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде осы Қағидалардың 
7-тармағы 1) тармақшасының үшінші жəне төртінші бөліктерінде белгіленген 
мерзімдерде тыңайтқыштар өткізілмеген ауылшартауарынөндірушілердің 
(ауылшаркооперативтерінің) тізімі қалыптастырылады.

«Электрондық үкімет» веб-порталы мен субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесінің өзара ақпараттық іс-қимылы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады;

2) ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) берген өтiнiмді (өтпелі 
өтінімді) тіркеу;

3) ауылшартауарынөндірушіде (ауылшаркооперативінде) субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінде деректері субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің «Заңды 
тұлғалар» немесе «Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқорларымен өзара 
ақпараттық іс-қимылы нəтижесінде расталған жеке шотының болуы. Бұл рет-
те өтпелі өтінім үшін субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тыңайтқыштарды 
өндірушінің жеке шоты болуы қажет. 

Субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде жеке шотының болуы ауылшар-
тауарынөндірушіге (ауылшаркооперативіне) өтінімді субсидиялаудың ақпарат-
тық жүйесінде тіркеуді өзі жүзеге асыруына мүмкіндік береді, бұл жағдайда 
өтінім беру талап етілмейді жəне ол осылай тіркелген сəтінен бастап берілді 
деп саналады;

4) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі мен электрондық шот-фактураларды 
қабылдау жəне өңдеу жүйесінің (бұдан əрі – ЭШҚӨЖ) өзара ақпараттық іс-
қимылы нəтижесінде ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) сатып 
алған тыңайтқыштарға жұмсалған шығындарды растау.

Бұл ретте электрондық шот-фактура өтінімді субсидиялаудың ақпарат-
тық жүйесінде тіркеу кезінде (сұратылған электрондық шот-фактура 
тыңайтқыштарды сатушыға жəне ауылшартауарынөндірушіге (ауылшар-
кооперативіне) мемлекеттік қолдау шарасын алу үшін электрондық шот-
фактураны бұғаттау жəне пайдалану туралы хабарлама жолдай отырып, 
ЭШҚӨЖ-де автоматты түрде бұғатталады) ЭШҚӨЖ-ден «сұраным-жауап» 
режимінде сұратылады.

Субсидия алу үшін пайдаланылған электрондық шот-фактураларды кері 
қайтарып алуға, жоюға жəне түзетуге жол берілмейді.

Ауылшартауарынөндіруші (ауылшаркооперативі) ЭШҚӨЖ-ні пайдалан-
байтын шетелдік тыңайтқыштарды өндірушіден тыңайтқыштарды тікелей 
сатып алған кезде, тыңайтқыштарды сатып алуға жұмсалған шығындар 
тауарларға арналған кедендік декларациядан алынған мəліметтермен 
(Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден тыңайтқыш сатып 
алған ауылшартауарынөндіруші немесе ауылшаркооперативі үшін) немесе 
мемлекеттік кірістер органы берген, тауардың Еуразиялық экономикалық 
одақтан əкелінгенін растайтын құжаттың мəліметтерімен расталады;

5) ауылшартауарынөндірушіде (ауылшаркооперативінде) субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінің мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесiмен жəне «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік 
дерекқорымен өзара ақпараттық іс-қимылы нəтижесінде расталған, тиісті 
алаңда жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқығында ауыл шаруа-
шылығы мақсатындағы жер учаскелерінің болуы.

Жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік құқығында ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелерінің болуы туралы талап Қазақстан Республика-
сының азаматтық заңнамасына сəйкес бiрлескен шаруашылық қызмет туралы 
шарт негiзiнде əрекет ететін ауылшартауарынөндіруші өтінім (өтпелі өтінім) 
берген жағдайда, осындай жер учаскелері бар бiрлескен шаруашылық қызмет 
туралы шартқа қатысушыға қатысты қолданылады. Бұл ретте бiрлескен 
шаруашылық қызмет туралы шарттың көшірмесін қоса бере отырып, өтінім 
(өтпелі өтінім) берген ауылшартауарынөндіруші субсидия алушы болып 
табылады.

Шаруа немесе фермерлік қожалық түрінде құрылған ауылшартауарын-
өндіруші (ауылшаркооперативі) өздерінің мүшелері сатып алған тыңайтқыштар 
үшін өтiнiм (өтпелі өтінім) берген жағдайда, олар туралы мəліметтер субсидия-
лаудың ақпараттық жүйесінің Қазақстан Республикасының интеграцияланған 
салықтық ақпараттық жүйесiмен өзара ақпараттық іс-қимылы нəтижесінде 
расталады. Бұл ретте шаруа немесе фермерлік қожалықтардың мүшелері 
субсидия алушылар болып табылады. 

Ауылшаркооперативінде жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік 
құқығында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері болмаған 
жағдайда, ауылшаркооперативі ауылшаркооперативінің мүшелері болып 
табылатын ауылшартауарынөндірушілердің субсидия алуына өтінім (өтпелі 
өтінім) береді. Бұл ретте ауылшартауарынөндірушілер субсидия алушылар 
болып табылады;

6) ауылшартауарынөндірушінің (ауылшаркооперативінің) жер учаскелерінің 
бүкіл егістік алаңына арналған танаптардың электрондық карталарының 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркелуі;

7) ауылшартауарынөндірушіге жер пайдалану жəне (немесе) жеке меншік 
құқығында тиесілі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 
тыңайтылатын алқабына арналған алтыдан кем емес агрохимиялық көрсеткіш 
(қарашірік, су немесе тұз сүзіндісінің сутегі көрсеткіші (РН), нитраттық, жеңілгид-
ро лиз дендіргіш немесе сілтілігидролиздендіргіш азот, фосфордың, калий 
мен күкірттің жылжымалы нысандары) бойынша электрондық агрохимиялық 
картограмманы субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркеу.

Бұл ретте, ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп 
өсіру кезінде электрондық агрохимиялық картограмманы тіркеу талап 
етілмейді.».

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік 
шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

 1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік он күн 
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі. Бұл ретте осы бұйрықтың 1-тармағының он тоғызыншы абзацы 2020 
жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

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

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы  
22 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
 №19502 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР 
МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН 

ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 3 маусым       № 101-НҚ      Нұр-Сұлтан қаласы 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі 

аумақтық бөлімшелерінің
(аудандар мен аудандық маңызы бар қалалар) 

ережелерін ережесін бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 193-207, 210-нөмірлерде)

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанын дағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 070800, Қазақстан Республикасы, Шы-

ғыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы , Алтай қаласы, М. Горький көшесі, 36 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Алтай ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi.

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі 
заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойын-

ша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген талап-
тардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб лика-
сының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу; 17) жобаларды 
мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға қатысу жəне оны 
өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер жəне (немесе) 
профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, қолда-
нуға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті көздері 
болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқастармен 
қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру нəтижелерін 
алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-тексеруге 
жіберу; 35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табыла-
тын адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құрал дарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;
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  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 212-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Аягөз аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Аягөз аудандық тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқар-
масы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық 
денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар 
мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен 
нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəй кес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 070200, Қазақстан Республикасы, 

Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы, Ə. Тəңірбергенов 
көшесі, 47 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
депар та ментінің Аягөз аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесi.

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламатты-

лығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

ынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 

емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне санита-
риялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санита-
риялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың 
денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд 
бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, тетік-
тердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, қолдануға 
жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 
таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауап-

кершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын 
бекітуге Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 213-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Бесқарағай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 

мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бесқарағай аудандық тауар лар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқар-
масы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық 
денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар 
мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен 
нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 070300, Қазақстан Республикасы, 

Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданы, Бесқарағай ауылдық округі, 
Бесқарағай ауылы, Қайрат Рысқұлбеков көшесі, 88 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау депар таментінің 
Бесқарағай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi.

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
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  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыру;

  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-
ынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
лика сының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

32) санитариялық-эпидемиоло гиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
ны санында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қос пағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауап-

кершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекі-
туге Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын 
сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
 19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 214-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

департаментінің Бородулиха аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бородулиха аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер 
мен нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 070400, Қазақстан Республикасы, 

Шығыс Қазақстан облысы, Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылдық округі, 
Бородулиха ауылы, Бірлік көшесі, 129 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Бородулиха аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесi.

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

ынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб лика-
сының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санита рия лық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру; 

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəти желерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
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  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын 
сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 215-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

департаментінің Глубокое аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Глубокое аудандық тауар -
лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқар-
масы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғам-
дық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар 
мен меди циналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен 
нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық ныса-
нындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі 
мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 070500, Қазақстан Республикасы, 

Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Глубокое кенті, Пирогов көшесі, 
10/1 үй, 4 корпус.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Глубокое аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесi.

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі 
заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

ынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу; 

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақ стан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін баға-
лауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру; 

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету; 

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын 
сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 216-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Жарма аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жарма аудандық тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқар-
масы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық 
денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар 
мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен 
нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 070600, Қазақстан Республикасы, 

Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылдық округі, Қалбатау 
ауылы, Оспанов көшесі, 11 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департа-
ментінің Жарма аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi.

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;


