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Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Тоғызыншы 
қосымша хаттаманы ратификациялау туралы

2016 жылғы 6 қазанда Ыстанбұлда жасалған Дүниежүзілік пошта одағының 
Жарғысына Тоғызыншы қосымша хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 27 наурыз
№307 – VI ҚРЗ

Мемлекет басшысының Жарлығымен Қуанышбек Досмайылұлы Ысқақов 
Қызылорда облысының əкімі қызметінен босатылды.
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Қазақстанның 
жеңіл өнеркәсібін 
жандандыруға
бола ма?

2-3-беттер

Несие төлеуді 
тоқтата тұру 
тәртібі

6-бет

«Өз Абайымды» 
жазып кетсем, 
арманым жоқ

7-бет

EUR/KZT  490.47        USD/KZT  445.84        RUB/KZT  5.73         CNY/KZT  62.87ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 
ЖАРЛЫҒЫ

Г.Н.�бдіқалықованы Қызылорда облысының әкімі қызметіне 
тағайындау туралы

Гүлшара Наушақызы Əбдіқалықова Қызылорда облысының əкімі болып 
тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 28 наурыз
№295

Телефон арқылы сөйлесті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз Республикасының 
Президенті Сооронбай Жээнбековпен телефон арқылы с�йлесті, деп ха-
барлады Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекеттер басшылары коронави-
рус індетінің таралу жағдайында сауда-
экономикалық ынтымақтастықтың 
жоғары қарқынын сақтауға бағытталған 
бірлескен шараларды талқылады.

С.Жээнбеков Қырғызстан азамат-
тарының еліне оралуына, сондай-ақ 
Қазақстан-Қырғызстан шекарасы 
арқылы жүк тасымалына көрсеткен 
көмегі үшін Қазақстан Президентіне 
ризашылығын білдірді. Президент 
Қ.Тоқаев əріптесіне Қазақстанның 

бауырлас қырғыз халқына одан əрі 
көмек көрсете беретінін жеткізді.

Сонымен қатар əңгімелесу бары-
сында еліміздің оңтүстік өңірлеріндегі 
алдағы егін науқаны кезінде су ресурс-
тарын бірлесіп пайдалану мəселесі 
талқыланды.

Барлық мəселені жедел шешу үшін 
екі елдің үкіметтеріне тиісті тапсырма-
лар берілді.

Телефон арқылы сөйлесуге қырғыз 
тарапы бастамашы болды.

Қаржылай қолдауға 
лайықты

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирус пандемиясына 
қарсы белсенді күрес жүргізіп жатқан отандық дәрігерлердің еңбегін жоғары 
бағалай келіп, оларды қаржылай қолдау қажет екендігін білдірді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Санитарлық-эпидемиологиялық 
саладағы күрделі кезеңде еңбек етіп 
жатқан дəрігерлерді қаржылай қол-
даудың жаңа пакеті қажет. Олар 

соған лайықты. Үкімет есептеулерді 
жүргізуде. Қабылданған шешім дүй-
сенбіде жарияланады», деп жазды 
Президент Twitter-дегі  парақшасында.

Майгүл СҰЛТАН,
«Egemen Qazaqstan»

28 наурыз күні сағат 00:00-ден 
бастап Нұр-Сұлтан мен Алматы 
қалаларында үйден шығуға шектеу 
қойылды. Осы ған байланысты ми-
нистр ең алдымен көшеде жүру та-
лаптарына тоқталды. Оның айтуын-
ша, қоғамдық көлікке, такси, тамақ 
жеткізу қызметтеріне санитарлық 
талаптарды қатаң сақтау үшін цирку-
ляр жасалады. Тұрғындар тек азық-
түлік, дəрі алуға немесе жұмысқа 
бару үшін ғана сыртқа шыға алады. 

Ал бүгіннен, яғни 30 наурыздан бас-
тап мекемелердің басым көпшілігі 
жұмысын тоқтатады. «Көшеде по-
лиция қызметкерлері тоқтатып, 
қай да бара жатқаныңызды сұраса, 
оған түсіністік танытып, жауап беру 
керек. Жұмысқа ша қыр ғанды рас-
тау үшін сізде тікелей басшының 
немесе кадр бөлімі қызметкерінің 
телефон нөмірі болғаны жөн. Азық-
түлік дүкендері мен дəріхана лар 
əдетте тұрғын үйлерге жақын 
орналасады. Сондықтан поли-
ция қызметкерлері тұрғындардың 
қажетті затын сатып алып, үйге 

қайтқанын бақылауы мүмкін. Оған 
да түсіністік таныту қа жет», деді ве-
домство басшысы.

Министрдің айтуынша, қо ғам-
дық көлік жұмысын рет теу ді  де 
əкімдіктер қайта қарап жатыр. 
Жағдайға қарай көлік қозғалысы 
да шектелуі мүмкін. «Азаматтар үй 
жануарларын үйдің жанында сер-
уендете алады. Ал егер азаматтар 
басқа себептермен шыққан болса, 
онда алдымен ескерту, одан кейін 
26 500 теңге мөлшерінде айыппұл 
салынуы немесе 15 тəулікке дейін 
əкімшілік қамауға алынуы мүмкін. 

Полиция қызметкерлері хатта-
ма толтырып, істі сот қарайды», 
деген Дəурен Абаев төтенше жағ-
дай кезінде билік өкілінің заңды 
тала бына бағынбағандардың қыл-
мыстық жауап кершілікке тартыла-
тынын ескертті. 

(Соңы 4-бетте)

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ

Шектеу шаралары қатаң 
сақталуы тиіс

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жұма күні Мемлекеттік комиссияның кезекті отырысы �тіп, карантин 
шараларын күшейту бойынша бірқатар тапсырма берілді. Президент 
жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде «Хабар 24» 
телеарнасының тікелей эфирі арқылы күнделікті онлайн-брифинг 
�ткізіп жатқан Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев 
күшейтілген карантин шараларын түсіндіріп, пандемияның елімізде 
таралуына байланысты соңғы жаңалықтармен б�лісті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қайрат �БІЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

– Қазіргі уақытта Қарағандыда 
коро  на  вирус жұқтырған жеті оқиға 
тір келді. Серіктес қалалар дағы тұрғын-
дардың 20 пайызы Қарағандыға жұ-
мыс қа жəне басқа да шаруаларымен 
қатынай ты нын ескере отырып, корона-
вирус инфек циясының таралуына жол 
бермеу үшін аталған қалаларды каран-
тинге жабу туралы шешім қабылданды, 
– деді ол.

Ескерте кететін бір жайт, облыста 
каран тиндік іс-шаралар кезең-кезеңі-
мен жүзеге асырылады. Əуелі жекеле-
ген шек теулер қойылады. Содан кейін 
ба  рып карантин аумағы түгелдей қор-
шау ға алынады. Бұл іс-шараның барысы  
жəне уақыты қосымша хабарланатын 
болады.

Сонымен қатар Қанат Ас қаров ар-
найы рейстерді шектемей, авто жəне 
темір жол вокзал дарын жабу жөнінде 
мемле кеттік комиссияға өтініш хат 
жіберілетінін жеткізді. 

«Сондай-ақ қоғамдық көлікті шек-
теу жəне карантин аумағын толықтай 

қор шауға алуға өтініш хат жібереміз», 
деп атап өтті облыстың бас санитар 
дəрігері.

Брифингте Қарағанды қаласының 
əкімі Нұрлан Əубəкіров 30 наурыздан 
бастап күшіне енетін қауіпсіздік іс-
шаралары туралы айтып берді.

– Бірінші кезекте азық-түлік, 
дəрі-дəрмек, банк қызметін алу жəне 
жұ мысқа барудан басқа жағдайда 
азаматтардың үйден шығуы шектеле-
ді. Екіншіден, жасы 65-тен асқан 
адамдарға үйде отыруға кеңес беріледі. 
Үшіншіден, саябақтар, гүлзарлар, жаяу 
жүретін көшелер, ойын алаңқайлары 
жəне басқа да адам көп жиналатын жер-
лер жабылады. Төртіншіден, бизнес-
орталықтардың жұмысына сағат 10.00-
ден 15.00-ге дейін шектеу қойылады. 
Ол жерлердегі қоғамдық тамақтандыру 
орындарының жұмысы тоқтатылады. 
Бесінші – барлық мүліктік меншік 
нысанындағы кəсіпорындар мен ұйым-
дарға жұмыс уақытын екі сағатқа қыс-
қарту ұсынылады, – деді қала əкімі.

Бұдан бөлек, аумағы 2 мың шар-
шы метрден асатын нысандардың 
жəне азық-түлік емес тауарларды сату 

жөніндегі барлық сауда орындарының 
қыз меті уақытша тоқтатылады. Мем-
лекет  тік жəне жекеменшік балабақ-
шалар жабылады. Сұлулық салонда-
ры, қоғам дық моншалар мен сауналар, 
букмекер лік кеңселер жəне басқа да 
қызмет көрсету орындары жұмысын 
тоқтатады.

Мейрамханалар мен дəмханаларға 
тек тапсырыс жеткізу қызметі үшін 
жұмыс істеуге рұқсат беріледі.

Көшелерде жəне басқа да қоғамдық 
орындарда отбасы мүшелерінен басқа, 
топ болып үш адамнан артық жиналуға 
тыйым салынады. Кəмелеттік жасқа  
толмағандардың ересектерсіз қалада 
жүруіне тыйым салынады.

Соңғы мəліметтерге сай Қарағанды-
да карантинде тəулік бойы бақылауға 
алынған 509 адам бар. Бұлар 1А сана-
тындағы елдерден оралған немесе шарт-
ты түрде инфекция жұқтырған адамдар-
мен байланыста болған азаматтар. Тағы 
421 адам үй карантиніне алынған.

Облыстық денсаулық сақтау басқар-
масының басшысы Ержан Нұрлы баев 
бюджет қаражатына экспресс-тест 
партиясының сатып алынғанын жəне 
оның облысқа 7 сəуір күні жеткізілетінін 
хабар лады. Тестілеу клиникалық көрсет-
кіштері болған жағдайда аумақтық ем-
ханаларда тегін жүргізіледі.

(Соңы 4-бетте)

«Атырау облысының мем -
ле кеттік бас санитарлық дəрі -
герінің 2020 жылғы 29 нау-
рыздағы №8 қаулысына сəй-
кес 2020 жылғы 30 нау рыз 
сағат 00.00-ден бастап Аты-
рау қаласы аумағына каран-
тин жарияланады», делінген 
Аты рау облысы əкімдігінің 
баспасөз қызметі таратқан 
хабарламада.

Сондай-ақ «Жолаушылар 
тасымалы» акционерлік 
қоға мы  ның хабарлауынша, 
Атырау қаласына қатынайтын 
жолаушылар пойыздары 
тоқтатылды. 

2020 жылғы 30 наурыздан 
бастап Атырау стансасын да 
жолаушыларды отырғызуға 
жəне түсіруге, аталған стансаға 

баратын жəне кететін жол 
жүру билеттерін сатуға тыйым 
салынды.

Бұдан бөлек, 29 наурыздан 
бастап №692/691 Ақтөбе – 
Атырау пойыздарының бағы-
ты Доссор стансасына дейін 
қысқарды. 30 наурыздан бас-
тап №41/42 «Атырау – Шу 
жəне №313/314 «Атырау – 
Маң ғыс тау» бағыттарындағы, 
ал 1 сəуірден бастап №47/48 
«Атырау – Бурабай шипа-
жайы» бағытындағы жолаушы-
лар пойы зы тоқтайды. Бұған 
дейін билет алып қойған жолау-
шылар билеттерін қайтарып, 
құнын толық қайтарып ала 
алады.

Айта кету керек, Атырауда 
коронавирус жұқтырған үш 

науқас анықталған-ды. Атырау 
облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының мəліметі бо-
йынша, бірінші пациент Нұр-
Сұлтан қаласынан Атырауға 
21 наурызда келген. 26 нау-
рыз күні ЖРВИ белгілері бо-
луына байланысты сынама 
алынған. Нəтижесінде инфек-
ция жұқтырғаны анықталды. 

Екінші науқас 17 наурыз-
да Ыстанбұлдан Алматы-
ға, одан кейін Алматыдан 
Атырауға келген. Үшінші па-
циент Атырауға 26 наурызда 
Амстердамнан ұшып келген. 

Үш науқастың да жағдайы 
қанағаттанарлық. Тиісті хат-
тамаға сəйкес ауруханаға 
жат қызылып, емдік шаралар 
жа салып жатыр. Жағ дайлары 
тұрақты. Олармен бай ланыста 
болған 15 адам анықталып, 
оқшауланды.

«Егемен-ақпарат»

Қарағандыда – карантин

Атырау да жабық қала

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қарағанды облысында 30 наурыздан бастап Қарағанды, Саран, Шахтинск, 
Абай және Теміртау қалалары карантинге жабылатын болды. Бұл туралы 
кеше тікелей эфирде �ткен брифингте облыстың бас санитар дәрігері Қанат 
Асқаров мәлімдеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Атырау қаласы 30 наурыздан бастап карантинге жа-
былды. Бұл туралы облыс әкімдігінің баспас�з қызметі 
хабарлады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2020 жылғы 27 наурыз   №142   Нұр-Сұлтан қаласы, Үкімет үйі

Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен 
ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер 

туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 186-бабына жəне 2020 жылғы 23 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы төтенше жағдай режимін қамтамасыз 
ету жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысының хаттамасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Акционерлік қоғам (жауапкершілігі шектеулі серіктестік) акцияларының 
мемлекеттiк пакетiн (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) иелену жəне пай-
далану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар заңнамада белгіленген 
тəртіппен акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналыстарын 
өткізу кезінде акционерлік қоғамның (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің) 
таза кірісінің бір бөлігін 2019 жыл қорытындысы бойынша жылдық қаржылық 
есептiлiкте көрсетілген таза кіріс сомасының 100 (жүз) процентіне дейінгі 
мөлшерде дивидендтер (кіріс) төлеуге жіберу жəне оларды уақтылы аудару үшін 
шаралар қабылдасын.

2. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы заңнамада 
белгіленген тəртіппен 2019 жыл қорытындысы бойынша таза кірісті 100 (жүз) про-
центке дейінгі мөлшерде дивидендтер төлеуге жіберу үшін шаралар қабылдасын.

3. Акционерлік қоғам (жауапкершілігі шектеулі серіктестік) акцияларының 
мемлекеттiк пакетiн (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) иелену жəне пай-
далану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар заңнамада белгіленген 
тəртіппен 2020 жылдың қорытындылары бойынша жəне одан кейінгі жылдардың 
акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналыстарын өткізу кезінде 
акционерлік қоғамның (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің) таза кірісінің бір 
бөлігін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептiлiкте, ал еншiлес ұйымы 
(ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық 
есептiлiкте көрсетілген таза кіріс сомасының кемінде 70 (жетпіс) проценті 
мөлшерінде дивидендтер (кіріс) төлеуге жіберу жəне оларды уақтылы аудару 
үшін шаралар қабылдасын.

4. Акционерлік қоғам (жауапкершілігі шектеулі серіктестік) үшін таза кірістің 
осы қаулының 3-тармағына сəйкес айқындалған проценттік арақатынастан төмен 
мөлшерде дивидендтер (кіріс) төлеуге арналған бөлігін белгілеуді Республикалық 
бюджет комиссиясы міндетті түрде қарауға тиіс.

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

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 
А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 27 наурыздағы №142 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр 
күшi жойылған шешiмдерiнiң тізбесі

1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысы.

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтырулар мен 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 
сəуірдегі № 395 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістердің 10-тармағы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 22, 208-құжат).

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 
қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 28 маусымдағы № 633 қаулысы.

4. «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 12 
қарашадағы № 1048 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 10-тармағы.

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан мемлекеттік корпоративтік 
басқару мəселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестер құру туралы 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2008 жылғы 21 қарашадағы № 1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулардың 12-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., 
№ 44, 500-құжат).

6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
12 наурыздағы № 294 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 8-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 15, 107-құжат).

7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 25 наурыздағы № 399 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістердің 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 
ж., № 17, 145-құжат).

8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 
қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 8 маусымдағы № 856 қаулысы.

9. «Қазагроинновация» акционерлік қоғамының кейбір мəселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 4 қарашадағы № 1753 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 55, 451-құжат).

10. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 
қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 20 қарашадағы № 1903 қаулысы.

11. «Астананың жаңа университеті» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының жəне «Ұлттық медициналық холдинг» акционерлік қоғамының 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 1 
наурыздағы № 152 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 7-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 20-21, 157-құжат).

12. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 
қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 

жылғы 8 сəуірдегі № 293 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 
ж., № 29, 223-құжат).

13. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 
қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2010 жылғы 28 тамыздағы № 846 қаулысы.

14. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
2 шілдедегі № 763 қаулысы.

15. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы № 234 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 34, 435-құжат).

16. «Алматы протездік-ортопедиялық орталығы», «Петропавл протездік-
ортопедиялық орталығы», «Семей протездік-ортопедиялық орталығы» 
акционерлік қоғамдарын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 20 наурыздағы № 345 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 
ж., № 37, 502-құжат).

17. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
29 мамырдағы № 542 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 
ж., № 35, 522-құжат).

18. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
27 тамыздағы № 952 қаулысы.

19. «Қ.И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мəселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы №1330 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 81, 699-құжат).

20. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына толықтырулар мен 
өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 4 
маусымдағы №403 қаулысы.

21. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 
9 желтоқсандағы № 787 қаулысы.

22. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 11 шілдедегі №421 
қаулысы.

23. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 22 қарашадағы 
№763 қаулысы.

24. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгеріс пен толықтыру 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 5 мамырдағы 
№244 қаулысы.

25. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгерістер енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 28 тамыздағы № 531 
қаулысы.

26. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына толықтыру енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы 
№933 қаулысы.

27. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы 
қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы «Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгерістер енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 15 мамырдағы №289 
қаулысы.

28. «Қазақ газеттері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен «Жас өркен» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 маусымдағы №414 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістердің 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., №21, 
195-құжат).

29. «Мемлекеттік меншіктің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 тамыздағы №631 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістердің 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., №34-
35, 322-құжат).

30. «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының акцияларын сыйға тарту шарты 
бойынша жеке меншіктен республикалық меншікке қабылдау туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 қыркүйектегі №687 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., 
№41, 353-құжат).

31. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 
13 желтоқсандағы № 925 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 59-60, 439-құжат).

32. «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы акционерлік қоғамын 
«QazExpoCongress» Ұлттық компаниясы «Акционерлік қоғамына қайта атау 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 
20 желтоқсандағы № 955 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 
4-тармағы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2020 жылғы 28 наурыз   №154  Нұр-Сұлтан, Үкімет үйі
 

 «Экономиканы тұрақтандыру ж�ніндегі 
одан арғы шаралар туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентiнiң 2020 
жылғы 16 наурыздағы №287 Жарлығын 
iске асыру ж�нiндегi шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2020 жылғы 20 наурыздағы №126 

қаулысына �згеріс пен толықтырулар 
енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан 
арғы шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң 2020 жылғы 16 наурыздағы № 287 
Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 20 
наурыздағы № 126 қаулысына (2020 жылғы 21 наурыз-
да № 56 «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) 
мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық 
бюджетті қалыптастырудың, нақтылаудың жəне 
атқарудың ерекше тəртібінде:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы ерекше тəртіптің ережелерін қолдану арқылы 

республикалық бюджетті қалыптастыру, нақтылау жəне 

атқару дағдарысты жағдайлар кезеңінде жүргізіледі.
Бюджеттік инвестициялар жəне бюджеттік кредит-

тер тəсілімен қаржыландырылатын жобалар, оның 
ішінде квазимемлекеттік сектор субъектілері бой-
ынша республикалық бюджетті нақтылау кезінде 
тиісті сараптамалар жүргізілмейді жəне бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік өтінімдері 
негізінде нақтыланған республикалық бюджет жоба-
сына енгізіледі.

Құрылыс қызметін көздейтін бюджеттік инвес-
тициялық жобалардың, оның ішінде су қауіпсіздігі 
объектілерінің шығыстары сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметi туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ірілендірілген сметалық нормалар 
мен бағалар жинақтары негізінде жоспарланады.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің басшысы жəне 
бюджеттік инвестициялар не бюджеттік кредит ала-
тын квазимемлекеттік сектор субъектісінің басшысы 
əлеуметтік-экономикалық орнықтылықты қамтамасыз 
ету шараларын қабылдауға бағытталған активтер 
бойынша жобаларда əлеуметтік-экономикалық əсер 
беретін жəне дағдарысты жағдайлар тұрақтанғаннан 
кейін отандық бизнесті (оның ішінде экспортты) 
қолдауды, тұрақты жұмыс орындарын сақтауды 
(құруды) көздеуге тиіс.

Бұл ретте республикалық бюджеттік бағдар-
ламалардың əкімшілері бюджеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті органға іс-шараларды қаржыландыру 
жөніндегі бюджеттік өтінімдерді енгізеді.»;

6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Негіздеуші құжаттар болмаған жағдайда бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілерінің есеп-қисаптары 
бюджеттік өтінімге бюджеттік инвестициялар жəне 

бюджеттік кредиттер арқылы қаржыландырылатын, 
оның ішінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
жобаларын енгізу үшін негіз болып табылады.»;

мынадай мазмұндағы 14,  15,  16,  17 жəне 
18-тармақтармен толықтырылсын:

«14. Облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы 
органдарының қарыз алуы республикалық бюджеттен 
бюджеттік кредиттер алу жəне республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы 
органдарының республикалық маңызы бар қала, аста-
на бюджетiнiң тапшылығын қаржыландыру үшiн 
iшкi нарықта айналысқа жiберуге мемлекеттiк бағалы 
қағаздар шығаруы түрiнде, сондай-ақ облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй 
құрылысын қаржыландыру үшін, Жұмыспен қамту жол 
картасының шеңберіндегі шараларды қаржыландыру 
үшін iшкi нарықта айналысқа жiберуге мемлекеттiк 
бағалы қағаздар шығаруы түрiнде жүзеге асырылады.

15. Жұмыспен қамту жол картасының төтенше жағдай 
қолданылатын кезеңде айқындалған іс-шараларын 
қаржыландыру үшін облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдарының қарыз алуы республикалық 
бюджеттен бюджеттік кредиттер алу жəне жергілікті 
атқарушы органдардың борыш лимитін белгілемей, 
ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін мемлекеттік 
бағалы қағаздар шығару түрінде жүзеге асырылады.

Жұмыспен қамту жол картасының төтенше жағдай 
қолданылатын кезеңде айқындалған іс-шараларын 
қаржыландыру үшін облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органының мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының 
шарттарын, көлемін жəне нысаналы мақсатын 
жергілікті атқарушы органдар дербес айқындайды.

16. Қазақстан Республикасының Президенті төтенше 
немесе соғыс жағдайын енгізген кезде жергілікті 
атқарушы органдар қажет болған жағдайда резервтің 
жалпы көлемін трансферттер мен қарыздарды есепке 
алмай, тиісті жергілікті бюджет түсімдері көлемінің он 
процентіне дейін ұлғайтуы мүмкін.

Жергілікті атқарушы органдар резервінің бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражатын 
бекітілген (нақтыланған) бюджет бойынша ағымдағы 
қаржы жылына бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне 
бөлінген жалпы көлемнің он процентінен аспайтын 
көлемде қайта бөлу жергілікті атқарушы органдардың 
қаулысымен бекітілген бюджеттік бағдарламалардың 
тізбесі мен көлеміне сəйкес бюджет шығыстарының 
құрылымын өзгертпей, бюджетті түзету арқылы жүзеге 
асырылады.

17. Өткен қаржы жылында Қазақстан Республи-
касының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке 
тартылған пайдаланылмаған қаражат қайтаруға жат-
пайды жəне төтенше жағдай кезінде бюджетті нақтылау 
арқылы пайдаланылуы мүмкін.

18. Төтенше жағдай енгізілген кезде жалпы сипаттағы 
трансферттердің көлемі қандай да бір өңірдің өзіндік 
ерекшелігіне байланысты нысаналы трасферттерді 
төменгі бюджеттен жоғарғы бюджетке қайтару арқылы 
қайта қаралуы мүмкін.».

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 
А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2020 жылғы 27 наурыз   №141  Нұр-Сұлтан, Үкімет үйі

«Экономиканы тұрақтандыру ж�ніндегі одан 
арғы шаралар туралы» Қазақстан 

Республикасы П резидентiнiң 2020 жылғы 
16 наурыздағы №287 Жарлығын iске асыру 

бойынша салық саясатының мәселелері 
ж�нiндегi шаралар туралы

«Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан арғы шаралар 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2020 
жылғы 16 наурыздағы № 287 Жарлығына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. 2020 жылғы 1 қазанға дейінгі кезеңге Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 1 наурыздағы № 
145 қаулысымен бекітілген əлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларының тізбесіне қосылған тауарларды өткізу 
айналымдарын жасаған жəне олардың импорты кезінде 
қосылған құн салығының мөлшерлемесі 8 % мөлшерінде 
белгіленсін.

2. Қазақстан Республикасының аумағында экспортқа 
өткізілетін бензин (авиациялықты қоспағанда), дизель отыны 
бойынша акцизделетін тауарларды өндірушілер 2020 жылғы 
31 желтоқсанға дейінгі кезеңге акциз төлеуден босатылсын.

3. 2020 жылға туризм, қоғамдық тамақтандыру жəне қонақүй 
қызметтері саласында кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 
кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері бойынша заңды 
тұлғалар мен жеке кəсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық 
мөлшерлемелеріне «0» коэффициенті белгіленсін.

4. Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес 
микро, шағын немесе орта кəсіпкерлік субъектілері санатына 
жатқызылған салық төлеушілер үшін:

- барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер, сондай-ақ əлеуметтік төлемдер бойынша төлеу 
мерзімін 2020 жылғы 1 маусымға дейін ұзарту берілсін;

- тəуекел дəрежесі жоғары салық төлеушілерді қоспағанда, 
салық жəне кеден берешегін, сондай-ақ əлеуметтік төлемдер 
бойынша берешекті мəжбүрлеп өндіріп алу шараларын жəне 
мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды 
қамтамасыз ету тəсілдерін қолдану 2020 жылғы 1 маусымға 
дейін тоқтатыла тұрсын;

- тəуекел дəрежесі жоғары салық төлеушілерді қоспағанда, 
төтенше жағдай кезеңінде (2020 жылғы 15 наурыздан бастап 
2020 жылғы 15 сəуір аралығында) туындайтын, «Салық жəне 
бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық 
кодексі) 114-бабы 2-тармағының 10) тармақшасында көзделген 
хабарламаны орындау мерзімдері 2020 жылғы 1 маусымға дейін 
ұзартылсын;

- төтенше жағдай кезеңінде мемлекеттік кірістер органдары 
жүзеге асыратын тексерулерді жүргізу мерзімдерінің өтуі 
тоқтатыла тұрсын, бұл ретте тоқтата тұру мерзімі тексеру 
мерзіміне кірмейді.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

                        Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi 
А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2020 жылғы 27 наурыз   №143   Нұр-Сұлтан, Үкімет үйі

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 21 қаңтардағы № 148 қаулысымен 

бекітілген К�шіп келушілердің Қазақстан 
Республикасына келуінің және онда болуының, 

сондай-ақ олардың Қазақстан 
Республикасынан кетуінің қағидаларының 

26-1-тармағының қолданылуын тоқтата тұру 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2020 жылғы 27 қаңтардағы № 10 қаулысына 

�згеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 

қаңтардағы № 148 қаулысымен бекітілген Көшіп келушілердің 
Қазақстан Республикасына келуінің жəне онда болуының, 
сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасынан кетуінің 
қағидаларының 26-1-тармағының қолданылуын тоқтата тұру 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 
қаңтардағы № 10 қаулысына («Егемен Қазақстан», 28.01.2020 
ж., № 18 (29747)) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасына келудің, болудың жəне одан 

кетудің жетпіс екі сағаттық визасыз режимінің қолданылуы 
бөлігінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 
қаңтардағы № 148 қаулысымен (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 29, 388-құжат) бекітілген Көшіп 
келушілердің Қазақстан Республикасына келуінің жəне онда 
болуының, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасынан 
кетуінің қағидаларының 26-1-тармағының қолданылуы 2020 
жылғы 1 шілдеге дейін тоқтатыла тұрсын.».

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

          Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 
А.МАМИН


