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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

«Квазимемлекеттік сектор субъектілерін құруға 
мораторий енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2019 жылғы 3 шілдедегі 
№51 Жарлығына �згеріс енгізу туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. «Квазимемлекеттік сектор субъектілерін құруға мораторий 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 
3 шілдедегі № 51 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2019 ж., № 29, 245-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«1.  2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін квазимемлекеттік сектор 

субъектілерін құруға мораторий енгізілсін, оған мыналар:».
2.  Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 

қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 26 желтоқсан 
№ 478

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2008 ж., №21, 93-құжат; 2009 ж., №23, 112-құжат; №24, 129-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар; №15, 71-құжат; №24, 146, 149, 
150-құжаттар; 2011 ж., №2, 21, 25-құжаттар; №4, 37-құжат; №6, 50-құжат; 
№7, 54-құжат; №11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 125-құжат; №16, 
129-құжат; №20, 151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат; №2, 
16-құжат; №3, 21-құжат; №4, 30, 32-құжаттар; №5, 36, 41-құжаттар; №8, 
64-құжат; №13, 91-құжат; 14, 94-құжат; №18-19, 119-құжат; №23-24, 
125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №5-6, 30-құжат; №8, 50-құжат; №9, 
51-құжат; №10-11, 56-құжат; №13, 63-құжат; №14, 72-құжат; №15, 81, 
82-құжаттар; №16, 83-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 
ж., №1, 6-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7, 37-құжат; №8, 
44-құжат; №11, 63, 69-құжаттар; №12, 82-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; 
№16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 128, 
131-құжаттар; №23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №11, 57-құжат; №14, 
72-құжат; №15, 78-құжат; №19-I, 100-құжат; №19-II, 106-құжат; №20-IV, 
113-құжат; №20-VII, 117-құжат; №21-I, 121, 124-құжаттар; №21-II, 130, 
132-құжаттар; №22-I, 140, 143-құжаттар; №22-ІІ, 144-құжат; №22-V, 
156-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат; 2016 ж., №7-II, 
53-құжат; №8-I, 62-құжат; №12, 87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 119-құжат; 
№24, 126-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат; №10, 
23-құжат; №13, 45-құжат; №14, 51-құжат; №15, 55-құжат; №20, 96-құжат; 
№22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 

(Соңы 8-бетте)

Фарида БЫҚАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Жалпы бағдарлама аясында 6 жыл -
дың ішінде Павлодар өңіріне 1 мың-
дай студент білім алуға келген екен. 
Бұл күндері «серпіндік» түлек тер дің 
бірі отбасын құрса, бірі Отан ал дын-
дағы бо рышын өтеп жүр. Ал қазіргі 

студенттер жоғары оқу орындарында 
қа шықтан оқыту бойынша білім алуды 
жалғастыруда. Індеттің таралуы сту -
дент тер үшін оқу орындарының есі гін 
жап ты. Яғни «серпіндіктер» де – ауыл-
дар ында. 

Облыстық білім беру басқар ма сы-
ның мəліметінше, «Серпін» бағдар-
ламасымен келген жастардың биылғы 

жұмысқа орналасуы бойынша кол-
ледж бітірген 129 түлектің 45-і өңірде 
қалды. Карантиндік шараларға дейін 
338 «серпіндік» жас облыстың 7 коллед-
жінде білім алды. Мысалы, 2017 жылы 
67 студент оқу бітірсе, оның 14-і өңірде 
қалды. 2018 жылы келген түлектер саны 
– 174 болса, 66-сы осы Кереку жерінде 
жұмыс істеп жүр. Ал 2019 жылы жоғары 
оқу орнын бітірген 135 адамның 62-сі 
тұрақтады. Қазір «Білім туралы» заңға 
енгізілген толықтыруларға сəйкес 
«Серпін» бағдарламасы бойынша білім 
алған жастар сол аймақта кем дегенде 
үш жыл міндетті түрде жұмыс істеуге 
тиіс.

Жалпы, 2014 жылдан бастап өңірге 
«Серпін» бағдарламасы бойынша білім 
алуға оңтүстік пен батыс өңірінің жас-
тары ішінде алғашқы кезеңде 50 жас 
келсе, 2015 жылы – 175, 2016 жылы – 
185, 2017 жылы 200 бала қабылданды. 
Оңтүстік Қазақстан облысынан – 258, 
Қызылордадан – 209, Жамбылдан – 32, 
Алматы облысынан – 4 жəне Маңғыстау 
обл ысынан 2 студент келді. «Сер пін-
мен» келген жастардың алғашқы легі 
қатарында 65 түлек қолына диплом 
алды. Бірақ соңғы үш жылдың ішінде 
40-қа жуық студент əртүрлі себеппен 
оқуын соңына дейін жеткізе алмай, 
шығып кеткен. Айта кетелік, студент-
терге жатақха на дан тегін бөлме беріледі 
жəне оқу бітірген соң жұмысқа орнала-
суына көмек көрсетіледі.

(Соңы 8-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

«Серпінге» серпін 
қосатын жастар

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елімізде «Серпін-2050: Мәңгілік ел жастары – индустрияға» әлеуметтік 
жобасы жалғасып келеді. Жоба бойынша оңтүстік жастарына солтүстік 
�ңірлердегі колледждер мен жоғары оқу орындарында тегін білім алу, кейін 
сол аймақта жұмысқа орналасу мүмкіндігі берілді. Бірақ келген жастардың 
дені қолына диплом ала сала оңтүстіктегі үйлеріне асықты, енді бір б�лігі 
оқуын бітірместен кері қайтты. Мәселенің мәнісі неде?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

АЛАҢДАТАРЛЫҚ АХУАЛ

Түтін тұнған 
тұман қала 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Түтінге тұнып тұр �скемен. �сіресе тұман ш�ккен, бұлт к�шкен күндері 
будақ-будақ түтін болып жағаласа ж�ңкіледі. �ндірістік �ңір болған соң 
бұл к�рініске тұрғындардың к�зі үйренісіп кеткелі қашан?! Алайда ақ 
халаттылардың айтуынша, тыныс аурулары, �кпенің қабынуы �ңірде аз 
емес. Диагноз «экология салдарынан» деп д�п басып қойылмаған соң нақты 
цифр айту да қиынға соғады...
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Жылына 27 мың тонна лас шығар-
ын дыларды ауаға жайып жатқан зауыт-
тың мұржалары тұрғындардың ден-
саулығына зиянын тигізбей қойсын 
ба?! Бұл – бір ғана «Қазцинктің» көр-
сет  кіші. Дейтұрғанмен, кəсіпорын кү-
кірт диоксидінен 99%-ға тазартатын 

қондырғы орнатқан. Нəтижесінде, 
күкірт көлемі бір жыл ішінде 80 мың 
тон  надан 18 мың тоннаға дейін тө-
мен депті. Алайда жергілікті Экология 
депар   таменті жүргізген тексеріс арқы лы 
ком панияның бірқатар цехында кү кірт 
диоксиді жəне шаңның көрсет кіші шек-
ті көлемнен асып кеткені анық  тал ған. 

(Соңы 11-бетте)

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Назерке ЖҰМАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»   

Қазақ киносы, оның табиғаты 
мен көркемдік деңгейі деген-
де, рас, көңілге түрлі-түрлі 

ойдың оралатыны бар. Əсіресе 
соңғы уақытта экраннан ұлттық 
фильм дерді көріп отырып 
ұлттың иісін сезбей тым-тым 
жиі пұ шай ман күйге түсуіміз 
көбей ген сайын күрмеуі шешіл-

мей келе жатқан осы бір мə се-
ленің түйінін тарқатып көргіміз 
келді.

Сонымен, ұлттық кино деге-
німіз қандай кино? «Қазақтың 
қалыбын бұзбай жеткіздім», 
деп жүрген бүгінгі режиссер-
лер жұмысы өз туындыларын-
да ұлттың жанын ашып, нағыз 
қазақы мінез бен рухты асқақтата 
алып жүр ме? Осы сарындас 
жалғасып кете беретін сансыз 
сұ рақ тың түйінін табу үшін де 
оқтын-оқтын отандық режис-
серлер жұмысына оралып тұраты-

нымыз бар. Соның бірі – Ақан 
Сатаев. Бүгінде «Жаужүрек 
мың бала», «Анаға апарар жол», 
«Томирис» секілді ұлт тари хын 
терең қаузап, оны кино тілі-
не айналдыруда үздіксіз ең бек 
сіңіріп жүрген киногердің жұ-
мысын əр тұсаукесер сайын асы-
ға күткенімізбен, көңілдің көп 
жағдайда қанағаттанбай, мың 
сан сұрақтың шырмауында кино-
театрлардан күпті болып қайта-
тыны неліктен екен? 

(Соңы 10-бетте)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кино – қоғам �мірінің айнасы. Ұлттың ұстыны мен ұлылығын 
кезінде әдебиет арқылы танып, таразыласақ, бүгінде ол қызмет 
ұлттық кинематография тіліне к�шіп үлгерді. �йткені жаһандану 
дәуірі жаппай визуализация жағында. Не нәрсені де к�збен к�ріп 
барып, к�ңілге тоқу – заманның �з талабы. Демек, бүгінгі қазақ 
киносының аяқ алысы мен деңгей-дәргейі – ұлттық рух пен жал-
пы қазақы бет-бейнеміздің басты һәм негізгі к�рсеткіші. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ауыр жыл 
болғанымен, 
ауқымды іс 
атқарылды

2-3-беттер

Жемісті 
жылдар, жеңісті 
жолдар

5-бет

Жүз жасында 
Абайды жатқа 
оқиды

12-бет
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)

2018 ж., №1, 2-құжат; №7-8, 22-құжат; №9, 31-құжат; 
№10, 32-құжат; №12, 39-құжат; №14, 42-құжат; 
№15, 47, 50-құжаттар; №16, 55-құжат; №19, 
62-құжат; №22, 82, 83-құжаттар; №24, 93-құжат; 
2019 ж., №1, 4-құжат; №5-6, 27-құ жат; №7, 37, 
39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; 
№19-20, 86-құжат; №23, 99, 106-құжат тар; №24-
I, 118, 119-құжаттар; 2020 ж., №9, 31-құжат; 
№10, 39, 44-құжат тар; №11, 54-құжат; №12, 61, 
63-құжат тар; №14, 68, 75-құжаттар; №16, 77-құжат) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) мазмұнында:
40-баптың тақырыбы мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«40-бап. Жедел-іздестіру қызметін, барлау 

жəне қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын, 
сондай-ақ күзетілетін адамдар мен объектілердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік ор-
гандар мен олардың мекемелерінің шығыстарын 
сыныптау»;

41-1-баптың тақырыбы алып тасталсын;
65-1-баптың тақырыбы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«65-1-бап. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 

шығыстарының лимиттері»;
мынадай мазмұндағы 70-1-баптың тақырыбымен 

толықтырылсын:
«70-1-бап. Қазақстан Республикасы Президен-

тінің бастамаларына арналған резерв»;
2) 3-баптың 1-тармағында:
12-5) тармақшадағы «, шартты түрде қаржылан-

дырылатын шығыстарды» деген сөздер алып тас-
талсын;

30) тармақшадағы «, үкіметтік» деген сөз алып 
тасталсын;

3) 19-баптың 2-тармағының 2-1) тармақшасы 
алып тасталсын;

4) 20-баптың 2-1-тармағы алып тасталсын;
5) 24-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен 

толықтырылсын:
«2-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық 

қорынан кепілдендірілген трансферт мұнайдың 
есептік бағасына қарай мұнай секторы ұйым-
дарынан Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорына болжамды түсімдердің көлемінен аспай-
тын мөлшерде жоспарланады.

Мұнайдың есептік бағасын айқындау тəртібін 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкі-
летті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Бан кімен келісу бойынша айқындайды.

Мұнайдың есептік бағасы осы баптың 2-тарма-
ғында көзделген заңда белгіленеді.»;

6) 33-баптың 3-тармағының алтыншы бөлігіндегі 
«сондай-ақ шартты түрде қаржыландырылатын 
шығыстар үшін» деген сөздер алып тасталсын;

7) 34-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен 
толықтырылсын:

«5. Зерттеулердің, консалтингтік көрсетілетін 
қызметтер мен мемлекеттік тапсырманың құны 
тиісті саланың (аяның) орталық уəкілетті орган-
дары бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органмен келісу бойынша айқындайтын 
тəртіппен белгіленеді.»;

8) 40-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«40-бап. Жедел-іздестіру қызметін, барлау 

жəне қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын, 
сондай-ақ күзетілетін адамдар мен объектілердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік ор-
гандар мен олардың мекемелерінің шығыстарын 
сыныптау»;

бірінші абзацтағы «мемлекеттік органдар» де-
ген сөздер «арнаулы мемлекеттік органдар» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Арнаулы мемлекеттік органдарды қоспағанда, 
мемлекеттік органдар мен олардың мекемелерінің 
жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруға арналған 
шығыстары шығыстардың экономикалық сынып-
тамасының бір өзіндік ерекшелігі бойынша 
көрсетіле отырып, күрделі шығыстарды жəне бюд-
жеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 
арналған шығыстарды қоспағанда, мемлекеттік 
функциялар мен өкілеттіктерді орындауға 
бағытталған бір функционалдық топ бойынша, бір 
бюджеттік бағдарлама бойынша сыныпталады.»;

9) 41-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындайтын олардың 
ұйымдарына» деген сөздер «олардың ұйымдарына, 
«Елбасы Академиясы» корпоративтік қо рына Қа-
зақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Мемлекеттік тапсырманы орындауға жауапты 
заңды тұлғаның мемлекеттік тапсырманы қосалқы 
мердігерге (бірлесіп орындаушыға) мемлекеттік 
тапсырманы орындауға бөлінетін тиісті қаржы 
жылына арналған бюджет қаражаты сомасының 
елу пайызынан аспайтын көлемде беруіне жол 
беріледі.»;

10) 41-1-бап алып тасталсын;
11) 50-баптың 2-тармағының 4-1) тармақшасы 

мынадай редакцияда жазылсын:
«4-1) облыстық мəслихат белгілеген кіріс терді 

бөлу нормативтері бойынша өңірдің əлеу мет-
тік-экономикалық дамуына жəне оның инфра-
құрылымын дамытуға жер қойнауын пайда лану-
шылардың аударымдары;»;

12) 52-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 
4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) облыстық мəслихат белгілеген кіріс-
терді бөлу нормативтері бойынша өңірдің əлеу-
меттік-экономикалық дамуына жəне оның инфра-
құрылымын дамытуға жер қойнауын пайда ла-
нушылардың аударымдары;»;

13) 53-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 
үшінші бөлікпен толықтырылсын:

«Мемлекеттік органның штат санының лимит-
тері қысқартылған кезде мемлекеттік орган дардың 
қызметін қамтамасыз етуге көзделген, штат 
санының бекітілген лимиттеріне сəйкес есептелген 
қаражат мөлшері мемлекеттік органдарда тиісті 
жəне кейінгі жылдарға сақталады.»;

14) 54-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 
екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
жергілікті атқарушы органдардың штат санының 
лимиттері қысқартылған кезде облыстық бюд-
жеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы 
орган  дардың қызметін қамтамасыз етуге көз делген, 
штат санының бекітілген лимиттеріне сəй кес 
есептелген қаражат мөлшері облыстық бюд жет-
тен қаржыландырылатын жергілікті атқа рушы ор-
гандарда тиісті жəне кейінгі жылдарға сақталады.»;

15) 55-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 
екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың бюджеттерінен қаржыландырылатын 
жергілікті атқарушы органдардың штат санының 
лимиттері қысқартылған кезде республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен 
қаржыландырылатын жергілікті атқарушы 
органдардың қызметін қамтамасыз етуге көз-
делген, штат санының бекітілген лимиттеріне 
сəйкес есептелген қаражат мөлшері республикалық 
ма ңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен 
қаржыландырылатын жергілікті атқарушы орган-
дарда тиісті жəне кейінгі жылдарға сақталады.»;

16) 56-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 
екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы 
бар қаланың бюджетінен) қаржыландырылатын 
жергілікті атқарушы органдардың штат санының 
лимиттері қысқартылған кезде аудандық бюджеттен 

(облыстық маңызы бар қаланың бюджетінен) 
қаржыландырылатын жергілікті атқарушы орган-
дардың қызметін қамтамасыз етуге көзделген, 
штат санының бекітілген лимиттеріне сəйкес 
есептелген қаражат мөлшері аудандық бюджет-
тен (облыстық маңызы бар қаланың бюджетінен) 
қаржыландырылатын жергілікті атқарушы орган-
дарда тиісті жəне кейінгі жылдарға сақталады.»;

17) 56-1-бапта:
1-тармақтың 18) тармақшасындағы «жəне 

үкіметтік» деген сөздер алып тасталсын; 
4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, 

кенттің, ауылдық округтің бюджеттерінен қар-
жы ландырылатын əкімдер аппараттарының 
штат санының лимиттері қысқартылған кезде 
аудан дық маңызы бар қаланың, ауылдың, кент-
тің, ауылдық округтің бюджеттерінен қаржы-
ландырылатын əкімдер аппараттарының қызметін 
қамтамасыз етуге көзделген, штат санының бекі-
тіл ген лимиттеріне сəйкес есептелген қаражат 
мөлшері аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, 
кенттің, ауылдық округтің бюджеттерінен қаржы-
ландырылатын əкімдер аппараттарында тиісті 
жəне кейінгі жылдарға сақталады.»;

18) 57-бапта:
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«1. Бюджеттік комиссия бюджет жобасын 

уақтылы əрі сапалы əзірлеуді жəне бюджетті нақты-
лау, түзету жəне атқару жөнінде ұсыныстар дайын-
дауды қамтамасыз ету мақсатында құры лады.

2. Республикалық бюджеттік комиссия, об-
лыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың, ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) бюджеттік комиссиялары жəне рес-
публикалық бюджеттік бағдарламалар əкім-
шілерінің бюджеттік комиссиялары (бұдан əрі 
– ведомстволық бюджеттік комиссиялар) өз 
қызметін тұрақты негізде жүзеге асырады.»;

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толық-
тырылсын:

«6. Республикалық бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілерінің бірінші басшылары ведомстволық 
бюджеттік комиссияларды құрады, олар туралы 
ережені бекітеді, олардың құрамын айқындайды.»;

19) 58-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«58-бап. Бюджеттік комиссиялардың құзыреті
1. Республикалық бюджеттік комиссияның, 

облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, 
аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеттік 
комиссияларының құзыретіне мыналар кіреді:

1) əлеуметтік-экономикалық даму болжамы 
бойынша ұсыныстар əзірлеу;

2) мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларының немесе аумақтарды дамыту бағ-
дарламаларының басым мақсаттары мен бюд-
жеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының 
бағыттары бойынша ұсыныстар əзірлеу;

3) мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларының жобалары немесе стратегиялық 
жоспарға өзгерістер мен толықтырулардың жо-
балары жəне бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
шығыстарының лимиттері бойынша ұсыныстар 
əзірлеу;

4) бюджеттер жобаларының көрсеткіштерін 
айқындау бойынша ұсыныстар əзірлеу;

5) республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
жəне (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының түсімдерін қысқартуды немесе шығыс-
тарын ұлғайтуды көздейтін нормативтік құқықтық 
актілердің жобалары бойынша ұсыныстар əзірлеу;

6) бюджеттерді нақтылау бойынша ұсыныстар 
əзірлеу;

7) бюджеттік мониторинг нəтижелерін, нəти-
желерге жүргізілген бағалауды қарау жəне олар 
бойынша ұсыныстар əзірлеу;

8) бюджеттерді түзету бойынша ұсыныстар 
əзірлеу;

9) осы Кодексте, сондай-ақ бюджеттік комис-
сиялар туралы ережелерде көзделген өзге де өкі-
леттіктер.

2. Ведомстволық бюджеттік комиссиялардың 
құзыретіне мыналар кіреді:

1) мемлекеттік органның стратегиялық жоспа-
рының жобасы немесе стратегиялық жоспарға 
өзгерістер мен толықтырулардың жобасы, бюд-
жеттік бағдарламалардың жобалары бойынша 
ұсыныстар əзірлеу;

2) республикалық бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджеттік өтінімі жəне оған есеп-
қисаптар бойынша ұсыныстар əзірлеу;

3) бюджеттік мониторинг нəтижелерін, нəти-
желерге жүргізілген бағалауды қарау жəне олар 
бойынша ұсыныстар əзірлеу;

4) осы Кодексте, сондай-ақ ведомстволық бюд-
жеттік комиссиялар туралы ережелерде көзделген 
өзге де өкілеттіктер.»;

20) 61-баптың 1-1-тармағы 1) тармақшасының 
он бірінші абзацы алып тасталсын; 

21) 65-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«65-1-бап. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 

шығыстарының лимиттері 
1. Республикалық бюджеттік бағдарламалар 

əкімшілері шығыстарының лимиттерін бюджеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган 
айқындайды.

Аудандардың (облыстық маңызы бар қала-
лар дың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жер гілікті уəкілетті органдары айқындайтын, 
аудан дық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен 
қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілері шығыстарының лимиттерін қоспағанда, 
жер гілікті бюджеттен қаржыландырылатын бюд-
жеттік бағдарламалар əкімшілері шығыс тарының 
лимиттерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уəкілетті органдар айқындайды.

2. Стратегиялық жоспарлар əзірлейтін респуб-
ликалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
шығыстарының лимиттері мемлекеттік жос-
парлау жөніндегі орталық уəкілетті органның 
қорытындыларына Республикалық бюджеттік 
комиссияның ұсыныстары ескеріле отырып 
стратегиялық жоспарлардың жобалары неме-
се стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен 
толықтырулардың жобалары, стратегиялық 
жоспарлар мен бюджеттік бағдарламалардың 
іске асырылуын бағалау, алдыңғы жылғы бюд-
жет шығыстарының əлеуметтік-экономикалық 
нəтижесін бағалау негізінде айқындалады.

Стратегиялық жоспарлар əзірлемейтін респуб-
ликалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
шығыстарының лимиттері мемлекеттік ор-
ган туралы ережеде айқындалған өкілеттіктер, 
бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын 
бағалау, алдыңғы жылғы бюджет шығыстарының 
əлеуметтік-экономикалық əсерін бағалау негізінде 
айқындалады.

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыс-
тарының лимиттері аумақтарды дамыту бағдар-
ламалары жəне мемлекеттік орган туралы ережеде 
айқындалған өкілеттіктер негізінде айқындалады.

Республикалық бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілері шығыстары лимитінің құрамында 
бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті 
орган мемлекеттік органдардың ағымдағы 
əкімшілік шығыстарының лимитін айқындайды.

Шығыстардың лимиттері бюджеттік бағдар-
ламалардың əрбір əкімшісі үшін айқындалады.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шы-
ғыстарының лимиттері тиісті бюджеттік комис-
сияның ұсынысы ескеріле отырып айқындалады.

Тиісті бюджеттік комиссияның ұсынысы 
ескеріле отырып айқындалған лимиттер ағымдағы 
қаржы жылының 1 мамырына дейін бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілеріне жеткізіледі.

3. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шы-
ғыстарының лимиттерін айқындау тəртібін 
бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті 
орган айқындайды.»;

22) 66-бапта:
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1. Стратегиялық жоспарлар əзірлейтін респуб-

ликалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері 
бюджет шығыстарын жоспарлау үшін:

ағымдағы қаржы жылының 15 наурызына 
дейінгі мерзімде мемлекеттік жоспарлау жө-
ніндегі орталық уəкілетті органға ведомстволық 
бюджеттік комиссия мақұлдаған стратегиялық 
жос парлардың жобаларын немесе стратегиялық 
жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың 
жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жо-
баларын;

стратегиялық жоспарлар жобаларының мақсат-
тары мен нысаналы индикаторларына қол жеткізу 
үшін қаржылық қажеттіліктің есеп-қисабын;

ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі 
мерзімде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органға Республикалық бюджеттік 
комис   сияның оң ұсыныстары бар стратегиялық 
жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық 
жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жо-
баларын, бюджеттік өтінімдерді толық көлемде жəне 
бюджеттік бағдарламалардың жобаларын ұсынады.

2. Стратегиялық жоспарлар əзірлемейтін 
республикалық бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілері ағымдағы қаржы жылының 15 ма-
мырына дейінгі мерзімде бюджеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті органға бюджеттік 
өтінімдерді толық көлемде жəне бюджеттік 
бағдарламалардың жобаларын ұсынады.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-1. Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қа лалардың) мемлекеттік жоспарлау жөнін-
дегі жергілікті уəкілетті органдарына ұсынатын 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдар-
дың, кенттердің, ауылдық округтердің бюд-
жеттерінен қаржыландырылатын бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілерін қоспағанда, 
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкім-
шілері ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына 
дейінгі мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уəкілетті органға бюджеттік өтінімдерді 
толық көлемде жəне бюджеттік бағдарламалардың 
жобаларын ұсынады.»;

23) 67-бапта:
1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1. Бюджеттік өтінім бюджеттік бағдарламалар 

əкімшілері шығыстарының лимиттері негізінде 
жəне шегінде жасалады.»;

5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакция-
да жазылсын:

«Бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің базалық 
шығыстарды ұлғайту жөніндегі жаңа бастамала-
рына арналған шығыстарды жоспарлау алдыңғы 
жоспарлы кезеңде республикалық бюджет ту-
ралы заңда немесе жергілікті бюджет туралы 
мəслихат шешімінде бекітілген осы бюджеттік 
бағдар ламалар əкімшісі базалық шығыстарының 
қаражатын қайта бөлу есебінен жүзеге асыры-
лады.»;

6-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік органдардың осы Кодекстің 

65-1-бабы 2-тармағының төртінші бөлігіне сəйкес 
лимиттері айқындалған ағымдағы əкімшілік 
шығыстарын жəне бюджеттік жоспарлау жөнін-
дегі орталық уəкілетті орган айқындаған тізбе 
бойынша базалық шығыстарды қоспағанда, 
мəлімделген қаржыландырудың бюджеттік 
бағдарламалар нəтижелерінің көрсеткіштеріне қол 
жеткізуге ықпалын сипаттай отырып, бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісінің əрбір бюджеттік 
бағдарламасы бойынша шығыстардың түрлері 
бойынша есеп-қисаптар;»;

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-1) бюджеттік инвестициялық жобаларға, 
заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын 
қалыптастыруға жəне (немесе) ұлғайтуға, бюд-
жеттік субсидияларға мəлімделетін шығыстардың 
экономикалық нəтижесін бағалау кіреді.

Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды 
тұл ғалардың жарғылық капиталдарын қалып-
тастыруға жəне (немесе) ұлғайтуға мəлімделетін 
шығыстардың экономикалық əсері Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес айқын-
далады.

Бюджеттік субсидиялардың экономикалық əсері 
тиісті саланың (аяның) орталық уəкілетті орган-
дары бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органмен келісу бойынша айқындаған 
тəртіппен айқындалады.»;

24) 68-бапта:
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 

уəкілетті орган стратегиялық жоспарлардың мақ-
сат тарына жəне бюджеттік бағдарламалардың 
көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалау 
нəтижелерін ескере отырып:

1) стратегиялық жоспарлардың жобаларын не-
месе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен 
то лықтырулардың жобаларын олардың стра -
тегиялық жəне бағдарламалық құжаттарға сəйкес-
тігі, стратегиялық жəне бағдарламалық құжат-
тар дың мақсаттары мен нысаналы индикатор-
ларына қол жеткізуді қамтамасыз ету, нысана-
лы индикаторларға қол жеткізу дəрежесі, елдің 
əлеу меттік-экономикалық дамуына ықпалы тұр-
ғысынан;

2) стратегиялық жоспарлар əзірлейтін респуб-
ликалық бюджеттік бағдарламалар əкімші лерінің 
бюджеттік бағдарламаларының жобаларын 
нəти желердің көрсеткіштерін таңдау дұрыс-
тығы, бюджеттік бағдарламалар нəтижелері 
көрсеткіштерінің стратегиялық жоспардың ны-
саналы индикаторларымен өзара байланысының 
болуы, нəтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізу 
дəрежесі тұрғысынан қарайды.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган стратегиялық жоспарлардың 
жо ба ларын немесе стратегиялық жоспарларға 
өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, 
бюд жеттік бағдарламалардың жобаларын қарау 
нəтижелері бойынша қорытындылар қалыптас-
тырады жəне ағымдағы қаржы жылының 15 
сəуірінен кешіктірмей бюджеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті органға Респуб-
ликалық бюджеттік комиссияның қарауына шы-
ғару үшін жəне бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілеріне жібереді.

Стратегиялық жоспарлардың жобалары не-
месе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен 
толықтырулардың жобалары бойынша қоры-
тындының нысанын мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті орган айқындайды. 

Стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе 
стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толық-
тырулардың жобаларын республикалық бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілері Республикалық 
бюджеттік комиссияның ұсыныстарын еске-
ре оты рып пысықтайды жəне осы Кодекстің 
66-бабының 1-тармағына сəйкес бюджеттік жо-
спарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға 
енгізеді.

2. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган есепті қаржы жылындағы бюд-
жеттің атқарылуын талдау нəтижелерін, сондай-ақ 
стратегиялық жоспарлардың мақсаттарына жəне 
бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне 
қол жеткізу тиімділігін бағалау нəтижелерін еске-
ре отырып:

1) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
бюджеттік өтінімдерін олардың Қазақстан Респуб-
ликасының бюджет жəне өзге де заңнамасына, 
əлеуметтік-экономикалық даму болжамына, қол-
даныстағы заттай нормаларға жəне бюджеттік 
бағдарламалардың жобаларына сəйкестігі тұрғы-
сынан қарайды, бұл ретте бюджеттік өтінім дерді 
қарау кезінде əрбір бюджеттік бағдарлама бойын-
ша шығыстардың түрлері бойынша есептеу кезінде 
бағдар ретінде Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік сатып алу туралы заңнамасында бел-
гіленген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қыз мет-
тер бағаларының дерекқоры да пайдаланылады;

2) стратегиялық жоспарлар əзірлейтін бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік бағдар-
ламалары жобаларының көрсеткіштерін олардың 
стратегиялық жоспардың мақсаттарымен жəне 
нысаналы индикаторларымен өзара байланысы 
тұрғысынан;

3) стратегиялық жоспарлар əзірлемейтін бюд-
жеттік бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік 
бағдарламалары жобаларының көрсеткіштерін 
олардың бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
функцияларына, өкілеттіктеріне, қызметінің 
бағыттарына сəйкестігі тұрғысынан қарайды.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкі-
летті орган осы тармақта көрсетілген материал-
дарды қарау қорытындысы бойынша бюджеттік 
өтінімдер жəне бюджеттік бағдарламалардың жо-
балары бойынша қорытындылар қалыптастырады.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органның бюджеттік бағдарламалар жо-
балары бойынша қорытындылары стратегиялық 
жоспарлардың жобалары немесе стратегиялық 
жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жо-
балары бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті органның қорытындылары 
жəне Республикалық бюджеттік комиссияның 
ұсыныстары ескеріле отырып қалыптастырылады.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уə-
кілетті орган Республикалық бюджеттік ко-
мис сияның қарауына бюджеттік өтінімдер, 
бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша 
қорытындылар енгізеді.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«2-1. Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитетінің бюджеттік 
өтінімі бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органға қарау үшін жіберіледі, ол оған 
қорытынды дайындайды жəне өзгерістер енгізбей 
республикалық бюджеттің жобасына енгізеді.»;

5-тармақтың екінші абзацы мынадай редакция-
да жазылсын:

«бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органға пысықталған бюджеттік бағ-
дар ламалардың жобалары мен бюджеттік өті-
німдерді;»;

25) мынадай мазмұндағы 70-1-баппен толық-
тырылсын:

«70-1-бап. Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің бастамаларына арналған резерв 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 
бастамаларына арналған резерв Қазақстан 
Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 
жыл сайынғы жолдауларын жəне Қазақстан 
Республикасы Президентінің басқа да бастама-
ларын қаржыландыру үшін жоспарлы кезеңнің 
бірінші жылына арналған республикалық 
бюджеттің құрамында қалыптастырылады.

2. Қазақстан Республикасы Президентінің баста-
маларына арналған резерв кезекті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет шығыстарының 
жоспарланған көлемінің екі пайызына дейінгі 
мөлшерде жоспарланады.

3. Қазақстан Республикасы Президентінің 
бас тамаларына арналған резерв бюджеттік жос-
парлау жөніндегі орталық уəкілетті орган əкім-
шілендіретін жеке бөлінетін бюджеттік бағ-
дарлама бойынша көзделеді.

4. Қазақстан Республикасы Президентінің 
бас тамаларына арналған резервті бөлу тəрті бін 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқын-
дайды.»;

26) 71-баптың 3-тармағында:
сегізінші абзацтағы «арнайы резерв мөлшерін 

бөле отырып,» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен 

толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасы Президентінің баста-

маларына арналған резервтің мөлшері;»;
он төртінші абзац алып тасталсын;
27) 73-1-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы 

«шығындардың» деген сөзден кейін «, таза бюд-
жеттік кредиттеудің» деген сөздермен толықты-
рылсын;

28) 74-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:
2), 2-1) жəне 3-2) тармақшалар алып тасталсын;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) республикалық бюджеттің жобасына ен-

гізілген шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме 
жазбаны ұсынады.

Түсіндірме жазбаға Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 
республикалық бюджет жобасын алдын ала баға-
лау шеңберінде енгізілген ұсынымдарын ескеру 
туралы ақпарат та енгізіледі.

Түсіндірме жазбаға мемлекеттік бағдарламалар 
бөлінісінде бюджеттік инвестициялар, оның 
ішінде мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларын іске асыруға бағытталған бюджеттік инве-
стициялар тізбесі қоса беріледі;»;

мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен то-
лықтырылсын:

«5) бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің бірін-
ші басшысы қол қойған бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілерінің мыналарды:

орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларының жобаларын немесе стратегиялық 
жоспарларына өзгерістер мен толықтырулардың 
жобаларын;

бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бюджеттік 
бағдарламаларының жобаларын;

бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды 
тұл ғалардың жарғылық капиталдарын қалып-
тастыруға жəне (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік 
суб си дияларға мəлімделетін шығыстардың эконо-
микалық əсерін бағалауды;

мыналар:
ағымдағы жағдайдың, орын алып отырған 

проблемалардың қысқаша сипаттамасы;
жағдайды жақсарту жəне проблемаларды шешу, 

мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының 
жобасында айқындалған мақсаттарға жəне жос-
парланған нысаналы индикаторларға қол жеткізу 
жолдарының сипаттамасы;

бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары мен 
бюд жеттік бағдарламалардың жоспарланған түп-
кілікті нəтижелерінің сипаттамасы;

бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік кіші 
бағдарламалар бөлінісінде бюджет қаражатын 
жұмсау бағыттары, бюджеттік бағдарламалардың 
тікелей нəтижелерінің сипаттамасы;

есепті екі қаржы жылындағы бюджеттік бағдар-
ламалардың орындалуының жəне қол жеткізілген 
нəтижелер көрсеткіштерінің сипаттамасы, сондай-
ақ жоспарлы кезеңге жоспарланған бюджет 
қаражаты көлемінің алдыңғы жоспарлы кезеңде 
республикалық бюджет туралы заңда бекітілген 
бюджет қаражатының көлемінен ауытқуы туралы 
мəліметтер (себептері, салдары);

республикалық бюджет жобасында жарғылық 
капиталдарын ұлғайтуға жəне (немесе) бюджеттік 
кредиттер беруге бюджет қаражаты көзделген 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің есепті 
екі қаржы жылындағы қызмет нəтижелерінің 
көрсеткіштері туралы мəліметтер;

алдыңғы қаржы жылдарында республикалық 
бюджет қаражаты есебінен бөлінген жəне 

пайда ланылған шығыстар көрсетіле отырып, жо-
спарлы кезеңге арналған бюджет жобасына енгі зіл-
ген басталған (жалғасып жатқан) бюджеттік инвес-
тициялық жобалар туралы ақпарат бар түсіндірме 
жазбаны қамтитын құжаттарын ұсына ды.»;

29) 75-баптың 1-тармағының төртінші бөлігінде:
2-1) тармақша алып тасталсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жергілікті бюджеттің жобасына енгізілген 

шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме жазба-
ны;»;

мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толық-
тырылсын:

«4) бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің бірін-
ші бас шысы қол қойған бюджеттік бағдарла малар 
əкімшілерінің:

бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бюджеттік 
бағдарламаларының жобаларын;

мыналар:
есепті қаржы жылындағы қол жеткізілген нəти-

желер көрсеткіштерінің қысқаша сипаттамасы;
ағымдағы жағдайдың, орын алып отырған 

проблемалардың қысқаша сипаттамасы;
жағдайды жақсарту жəне проблемаларды шешу, 

аумақты дамыту бағдарламасында айқындалған 
мақсаттарға жəне жоспарланған нысаналы инди-
каторларға қол жеткізу жолдарының сипаттамасы;

бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары 
мен бюджеттік бағдарламалардың жоспарланған 
түпкілікті нəтижелерінің сипаттамасы;

бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік кіші 
бағдарламалар бөлінісінде бюджет қаражатын 
жұмсау бағыттары, бюджеттік бағдарламалардың 
тікелей нəтижелерінің сипаттамасы бар түсіндірме 
жазбаны қамтитын құжаттарын ұсынады.»;

30) 79-баптың 2-тармағында:
екінші бөлікте:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) облыстық бюджеттерге, республикалық 

маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне 
ағымдағы нысаналы трансферттер мен кредиттер 
бөлу;»;

5-1) тармақша алып тасталсын;
үшінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«1) аудандардың (облыстық маңызы бар қала-

лардың), аудандық маңызы бар қалалардың, ауыл-
дардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюд-
жеттеріне нысаналы трансферттер мен кредит тер 
бөлу;»;

31) 97-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 
алтыншы, жетінші жəне сегізінші бөліктермен 
толықтырылсын:

«Жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы 
арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асы-
ру қорытындысы бойынша бюджет қаражатын 
үнемдеу түрінде қалыптасқан, қолма-қол ақшаны 
бақылау шоттарындағы пайдаланылмаған қалдық-
тар квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиісті 
органы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қабылдаған шешім бойынша бюджетке 
қайтарылуы мүмкін.

Квазимемлекеттік сектор субъектісі алдыңғы 
бюджеттік инвестициялар қорытындысы бойын-
ша қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы 
үнемдеу қаражатын пайдаланбаған жəне (неме-
се) үнемдеу қаражаты бюджетке қайтарылмаған 
жағдайда, жаңа мемлекеттік инвестициялық жо-
баларды іске асыруға бағытталған, заңды тұлға-
лардың жарғылық капиталына мемлекеттің 
қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды 
жос парлау қолма-қол ақшаны бақылау шотта рын-
дағы үнемдеу сомалары ескеріле отырып жү зеге 
асырылады.

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына есепке 
жат қызылған тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 
өсімпұлды) төлеуден түскен қаражат тиісті бюд-
жет кірісіне аударуға жатады.»;

32) 106-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
33) 111-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 

2-3) жəне 2-4) тармақшалармен толықтырылсын:
«2-3) жергілікті атқарушы орган резервтері 

қаражатының жалпы көлемдерін қайта бөлу 
арқылы тиісті резервтің жоспарлы мақсаттарын 
ұлғайту үшін резерв түрлерінің біріне көзделген 
қаражат жеткіліксіз болған; 

2-4) осы тармақтың 1) жəне 2-2) тармақшаларында 
көзделген жергілікті бюджетті түзету кезінде 
бірыңғай бюджеттік сыныптамаға өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізілген;»;

34) 129-баптың 3-тармағындағы «тиісті қаржы 
жылына арналған облыстық бюджет, респуб-
ликалық маңызы бар қала, астана бюджеті бапта-
рының» деген сөздер «тиісті облыстық мəсли-
хаттың, республикалық маңызы бар қала, астана 
мəслихаттарының тиісті қаржы жылына арналған 
облыстық бюджет, республикалық маңызы бар 
қала, астана бюджеттері туралы шешімі тармақ-
тарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

35) 131-баптың 2-тармағы 3) тармақшасының 
екінші бөлігіндегі «аудандық (облыстық маңызы 
бар қала) бюджет баптарының» деген сөздер «ау-
дан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының 
аудандық бюджет (облыстық маңызы бар қала 
бюджеті) туралы шешімі тармақтарының» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

36) 131-1-баптың 2-тармағы 3) тармақшасының 
екінші бөлігіндегі «тиісті қаржы жылына арналған 
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 
округ бюджеттері баптарының» деген сөздер «ау-
дан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының 
тиісті қаржы жылына арналған аудандық маңызы 
бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері 
туралы шешімі тармақтарының» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

37) 153-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 
екінші жəне үшінші бөліктермен толықтырылсын:

«Бюджет процесін жетілдіру мақсатында ор-
талық мемлекеттік органдар техникалық жа ғы нан 
күрделі болып табылмайтын, салынуы үлгілік жо-
балар, үлгілік жобалық шешімдер жəне қайталап 
қолданылатын жобалар бойынша көзделетін, 
денсаулық сақтау, білім беру жəне тұрғын үй 
құрылысы салаларындағы объектілерді салу бойын-
ша мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспар-
лау мен іске асырудың Қазақстан Республикасының 
бюджет заңнамасында белгі ленгеннен өзгеше 
тəртібін көздейтін пилоттық жобаларды іске асы-
руды (енгізуді) жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте 
мұндай жобаларды жоспарлау тəртібін пилоттық 
жобаларды іске асыруға (енгізуге) бастамашы 
болған тиісті саланың (аяның) орталық уəкілетті 
органдары мемлекеттік жоспарлау жəне бюджеттік 
жоспарлау жөніндегі, сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс істері жөніндегі орталық уəкілетті орган-
дармен келісу бойынша айқындайды.

Мұндай жобалар бойынша мемлекеттік сатып 
алу мемлекеттік сатып алу саласындағы уəкілетті 
орган айқындаған тəртіппен жүзеге асырылады.»;

38) 154-1-баптың 1-тармағының екінші бө-
лігіндегі «жəне үкіметтік» деген сөздер алып 
тас талсын;

39) 156-баптың 1-тармағының үшінші бөлі-
гіндегі «жəне үкіметтік» деген сөздер алып тас-
талсын;

40) 209-баптың 1-тармағындағы «жəне үкі-
меттік» деген сөздер алып тасталсын.

2-бап. Осы Заң, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізілетін 1-баптың 5) тармақшасын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.
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