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Қордайдағы жағдай тұрақты
Суреттерді түсіргендер А.ДҮЙСЕНБАЕВ, Ғ. МІРБЕКОВ

Жайықта атқарылар
жұмыс көп

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Батыс Қазақстан облысының
әкімі Ғали Есқалиевті қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспасз
қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президентіне өңірдің
əлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері, жер қатынастарына қатысты бұған дейін берілген
тапсырмалардың орындалуы, сондайақ «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының жүзеге асырылуын қамтамасыз ету, əлеуметтіккəсіпкерлік корпорацияларының
жұмыстары, инвестиция тарту жəне
Жайық трансшекаралық өзенінің проблемалары жөнінде баяндалды.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа жер гілікті жұртшылықтың бюджеттен қаржыландырылатын жобалардың жүзеге
асырылуын бақылауға, өңірді сумен
жəне жылумен қамтамасыз етуге, автожолдар салуға жəне электр желілерін
жаңғыртуға қатысты мəселелерді шешуге атсалысып жатқаны туралы мəлімет
берілді.
Мемлекет басшысы өңірдің ет

өнімдерін ұлғайтуға жəне осы салада
еліміздің əлемдік нарықтағы орнын
нығайтуға мүмкіндігі бар екенін атап
өтіп, əкімдіктің Батыс Қазақстан облысында мал шаруашылығын дамытудың
ғылыми-өндірістік базасын құру
жөніндегі жоспарын қолдады.
Президент Оралда машина жасау
саласының техникалық жəне кадрлық
əлеуетін сақтау қажет екеніне назар аударып, Ғали Есқалиевке демографиялық
қауіпті азайту, жаңа жұмыс орындарын ашу жəне инвесторларды қолдау
міндеттерін жүктеді.
Мемлекет басшысы əр өңірдің
ерекшелігін ескере отырып, бюджетті
əділ бөлудің, бюджетаралық қатынастардың тиімді тетігін енгізудің маңыздылығын айтты. Оның айтуынша, облыстар салықтан түсетін қаржыны
жергілікті деңгейде қалай жұмсау керек
екенін анық түсінуі тиіс.

––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевты қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірдің
биылғы төрт айдағы даму қорытындылары
мен Президент тапсырмаларының орындалу барысы, сондай-ақ Жамбыл облысында жүзеге асырылып жатқан жобалар
мен Қордай ауданындағы ахуал жөнінде
баяндалды.
Бердібек Сапарбаев қаңтар-сəуір айларында Жамбыл облысының өнеркəсіп
көрсеткіші 107,1 пайызға, ауыл шаруашылығы 103,2 пайызға, құрылыс
110,3 пайызға артып, өңірге құйылған
инвестиция 75,2 миллиард теңгеге жеткенін айтты. Сонымен қатар былтыр облыста 768 мың гектар жерге егін егілсе, биыл
егістік алқап 46 мың гектарға ұлғайған.
Облыстағы эпидемиялық жағдай да
сөз болды. Жалпы, 2580 орын əзірленген.
Медициналық құрал-жабдықтармен
қамту тиісті дəрежеде жүргізіліп, дəрілік
заттардың жеткілікті қоры қалыптасқан.

Жоспар бойынша 582 мың азаматқа вакцина салу керек болса, бүгінде 100 мың
адамға екпе егілген.
Аймақта Президент тапсырмасына сəйкес өзге этнос өкілдері тығыз
шоғырланған 25 елді мекеннің этнокартасы жасақталған. Мемлекет басшысына Қордай ауданындағы ахуал жөнінде
баяндалды. Облыс əкімінің айтуынша,
аудандағы жағдай тұрақты. Былтыр
тұрғын үй, жол құрылысы, білім беру,
медицина, мəдениет жəне спорт салалары бойынша жалпы құны 35,1 миллиард
теңге болатын 392 жоба іске асырылған.
Барлық зардап шеккен нысан мен тұрғын
үй толығымен қалпына келтірілген.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев Пре мьер-Министрдің орынбасары Ералы
Тоғжановты қабыл дады, деп хабарлады Прези денттің баспасз
қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

1-бап. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына мынадай өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
1) 1-бапта:
«Республика» деген сөз «Қазақстан Республикасы» деген сөздермен
ауыстырылсын;
(Жалғасы 10-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сайлау
мәселелері бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
1. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару
туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 19-баптың 3-тармағының 6-1) тармақшасындағы «24-бабына» деген сөздер
«24-бабының 1-тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;

Гвардейск ауылындағы Биологиялық қауіпсіздік проблемалары жөніндегі
ғылыми-зерттеу институтының базасында отандық иммундық препараттар шығаратын зауыттың құрылысмонтаж жұмыстары аяқталып, тиісті
қондырғыларды орнату жұмыстары
жүргізілуде. Зауыттың сынамалық
қосылуы маусым айына белгіленген.
Мемлекет басшысы облыстағы
эпидемиялық ахуалды бақылауда ұстау,
инвестиция тарту жəне мемлекеттік
бағдарламаларды тиімді жүзеге асыру
жұмыстарын жандандыру жөнінде тапсырма берді.

Отандық вакцина өндірісі ұлғаяды
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Мемлекет басшысына қазіргі
қалып тасқан эпидемиялық жағдай,
əлеуметтік мəселелер, Жер комиссиясы
жұмысының қорытындылары туралы
баяндалды.

Ералы Тоғжанов Президентке
еліміздегі эпидемиялық ахуалды тұрақтандыру жөнінде айтты. Биылғы 1
мамырдан бастап коронавирус індетін
жұқтырғандардың саны 0,9 пайыздан

0,49 пайызға төмендеген. Ауруханаға
түскен адамдар 41 пайыздан 34 пайызға
дейін азайған.
Сонымен қатар елімізге COVID-19
індетіне қарсы вакцинаның 2,3 миллион
дозасы жеткізілгені айтылды. Мамыр
айының соңына дейін қосымша 2 миллион доза екпе жеткізу жоспарлануда.
Шілде айынан бастап отандық QazVac
вакцинасын өндіру 500 мың дозаға дейін
ұлғаяды.
Премьер-Министрдің орынбасары Мемлекет басшысына Ashyq
жобасының енгізілуі жайында мəлімет
берді. Бүгінде 1,5 миллион қазақстандық
аталған қосымшаны белсенді пайдалануда. Ал жобаға 7 мыңға жуық
шағын жəне орта бизнес субъектілері
тіркелген. Ashyq жобасының енгізілуі
кəсіпкерлердің үздіксіз жұмыс істеуіне
мүмкіндік берді.
(Соңы 2-бетте)

Көңіл айту жеделхатын жолдады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Иса Байтулиннің қайтыс болуына байланысты
марқұмның отбасы мен туған-туыстарына кңіл айту жеделхатын жолдады,
деп хабарлады Тұңғыш Президенттің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның Тұңғыш Прези- ауыр қайғыға ортақтасып көңіл айтты.
денті белгілі ғалым, биология ғылым«Иса Омарұлы саналы ғұмырын
дарының докторы, Ұлттық ғылым ғылым жолына арнап, отандық боакадемиясының академигі Иса Бай- таника саласының дамуына сүбелі
тулиннің өмірден өтуіне байланысты үлес қосты. Сондай-ақ білікті ғылыми

мамандар даярлау ісіне де зор еңбек
сіңірді. Ғалымның артында өзі қабырғасын қалауға атсалысқан іргелі мектеп,
көптеген монографиялық еңбегі жəне
ізін жалғайтын талантты шəкірттері
қалды.
Иса Байтулиннің ғибратты ғұмыры
мен жарқын бейнесі жұртшылық жадында əрдайым сақталады деп сенемін»,
делінген жеделхатта.

(Соңы 11-бетте)

Әлем чемпиондарын қапы қалдырды

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
Қазақстан Республикасында банктік, микроқаржылық
және коллекторлық қызметті реттеу мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
(Жалпы бөлім):
(Жалғасы 12-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық
бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. «2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2020 жылғы
2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына мынадай өзгерістер мен толықтырулар
енгізілсін:
1) 1, 2 жəне 8-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«1-бап. 2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше осы Заңға
1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
(Жалғасы 13-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––
Бұл күндері Латвия астанасы – Ригада
шайбалы хоккейден кезекті әлем чемпионаты тіп жатқаны баршаға мәлім.
Cлемдік додада В тобында нер крсетіп
жатқан Қазақстан құрамасы екінші турда қазіргі әлем чемпионы – Финляндия
құрамасын жеңіп, үшінші жарыс күнінің
басты сенсациясын тіркеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cли БИТFРЕ,
«Egemen Qazaqstan»
Алғашқы турда жарысты ұйым дастырушылар –
Латвиядан буллит сериясында басым түсіп, əлем чемпионатын көтеріңкі көңіл
күйде бастаған Қазақстан
құрамасының хоккейшілері
екінші турда да жеңісті жолын

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

жалғады. Жерлестеріміз топтық кезеңнің екінші матчында 2019 жылы Словакияда
ұйымдастырылған соңғы
əлем чемпионатының жеңімпазы – Финляндия хоккейшілермен кездесіп, негізгі
уақытта 1:1 есебімен тең
түсті. Овертаймда да жеңімпаз команда анықталмады.
Матч соңын дағы буллит

EUR/KZT 522.12

сериясында бағы жанып,
қарсыластарына қарағанда мықтылық танытқан
қазақстандық хоккейшілер
əлем чемпиондарының жігерін құм қылды.

USD/KZT 427.58

RUB/KZT 5.81

Кездесудің бірінші кезеңінде командалар бір-бірінің
қақпасына шайба соға алмай,
үзіліске тең есеппен шықты.
(Соңы 22-бетте)

CNY/KZT 66.51
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«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

«депутаттарының» деген сөзден кейін «, аудандық
маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдерінің» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 3-баптың 1-тармағы «депутаттарын» деген сөзден
кейін «, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдерін» деген сөздермен
толықтырылсын;
3) 4-бапта:
2-тармақ «депутаты» деген сөзден кейін «, аудандық
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімі» деген сөздермен толықтырылсын;
4-тармақтың 2) тармақшасы «депутаттығына» деген
сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,
кенттер, ауылдық округтер əкіміне» деген сөздермен
толықтырылсын;
4) 5-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сайлаушылар Президентті, Парламент Мəжілісі
мен мəслихаттардың партиялық тізімдер бойынша сайланатын депутаттарын сайлауға, сондай-ақ аудандық
маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық
округтер əкімдерін сайлауға тең негіздерде қатысады
əрі олардың əрқайсысының бір сайлау бюллетеніне
тиісінше бір дауысы болады.»;
5) 6-бап «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкімдерін» деген сөздермен толықтырылсын;
6) 8-бап «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
7) 9-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімін сайлау кезінде басқа кандидаттармен салыстырғанда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың дауыс санының көпшілігін алған кандидат
сайланды деп есептеледі.»;
8) 12-бапта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) Президенттi жəне Парламент Мəжілісінің депутаттарын сайлау жөнiндегі дауыс беруге арналған
бюллетеннiң нысаны мен мəтiнiн, Парламент Сенатының, мəслихаттардың депутаттарын, аудан дық
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімін
жəне өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
мүшелерін сайлау жөнiндегі дауыс беруге арналған
бюллетеньдердiң нысанын, оларды дайындау тəртiбiн, сондай-ақ қорғалу дəрежесiн, сайлаушылар (таңдаушылар) тiзiмдерiнiң, Президенттiкке кандидаттарды қолдайтын сайлаушылардың қолдарын жинауға,
Сенаттың депутаттығына кандидаттарды қолдайтын
таңдаушылардың қолдарын жинауға арналған жəне
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкіміне кандидаттарды қолдайтын сайлаушылардың
қолдарын жинауға арналған қол қою парағының, өзге
де сайлау құжаттарының нысандарын, дауыс беруге арналып, мөлдiр материалдан жасалған жəшiктердiң нысанын жəне сайлау комиссиялары мөрлерiнiң үлгiлерiн,
сайлау құжаттарын сақтау тəртiбiн белгiлейдi; Президенттi жəне Парламент депутаттарын сайлау жөнiндегi сайлау бюллетеньдерiн дайындауды қамтамасыз
етедi;»;
15) тармақша «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
16-6) тармақша «депутаттарының» деген сөзден кейін
«, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімінің» деген сөздермен толықтырылсын;
9) 13-бапта:
2-тармақтың 1) тармақшасы «депутаттарының» деген сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімінің» деген сөздермен толықтырылсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Президентті, Парламент, мəслихаттар депутаттарын жəне аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімін сайлау жөнiндегi аумақтық
сайлау комиссияларының құрамы сайлау тағайындалғаннан немесе жарияланғаннан кейiн – он күннен
кешіктірілмей, ал өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдары мүшелерін сайлау жөнiндегi аумақтық сайлау
комиссияларының құрамы жетi күннен кешiктiрiлмей
бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.»;
10) 14-бапта:
2) тармақша «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
6) тармақша «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
7) тармақша «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
«8-1) аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдерін сайлауды, шығып
қалғандардың орнына аудандық маңызы бар қалалар,
ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдерін сайлауды тағайындайды жəне өткізуді ұйымдастырады;
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкімдеріне кандидаттарды жəне
олардың сенім білдірілген адамдарын тіркейді,
оларға тиісті куəліктер береді; бұқаралық ақпарат
құралдарында аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,
кенттер, ауылдық округтер əкімдеріне кандидаттарды
тіркеу туралы хабарды жариялайды;»;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктегі сайлау
учаскелері бойынша дауыс беру нəтижелерiн белгiлейдi, мəслихаттар депутаттарын, аудандық маңызы
бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімін сайлау
қорытындыларын шығарады, сайланған депутаттарды, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімін тіркейді жəне бұқаралық ақпарат
құралдарында бұл туралы хабарды жариялайды; сайлау қорытындыларын шығару жəне Орталық сайлау
комиссиясының ресми интернет-ресурсында жариялау
үшiн жоғары тұрған сайлау комиссиясына тиiстi сайлау
округтерi мен учаскелерi бойынша дауыстарды санау
хаттамаларын ұсынады;»;
10) тармақша «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
11) 17-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі «депутаттарын» деген
сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Президентті, Парламент жəне мəслихаттар

депутаттарын, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімін сайлау жөнiндегi учаскелiк
сайлау комиссияларының құрамы сайлау тағайындалғаннан немесе жарияланғаннан кейiн – он бес
күннен кешiктiрiлмей, ал өзге де жергілікті өзін-өзі
басқару органдарының мүшелерін сайлау жөнiндегi
учаскелік сайлау комиссиялардың құрамы жеті күннен
кешiктiрiлмей бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.»;
12) 18-баптың 1) тармақшасы «депутаттарын» деген сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
13) 20-баптың 12-тармағының бірінші бөлігінде:
1) тармақша «депутаттары» деген сөзден кейін «,
аудандар (облыстық маңызы бар қалалар), аудандық
маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдері» деген сөздермен толықтырылсын;
2) тармақша «депутаттығына» деген сөзден кейін
«, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкіміне» деген сөздермен толықтырылсын;
14) 21-бапта:
1-тармақ «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
4-тармақ «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
15) 24-баптың 1-тармағы «депутаттарын» деген
сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
16) 28-баптың 3-тармағында:
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкіміне кандидаттар телевизиядағы
сайлау алдындағы пікірсайыстарға қатыса алады,
оларды тиісті аумақтық сайлау комиссиялары ұйымдастыруға құқылы.»;
бесінші бөліктің үшінші сөйлемі «мəслихаттар депутаттарын» деген сөздерден кейін «, аудандық маңызы
бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер
əкімдерін» деген сөздермен толықтырылсын;
17) 29-баптың бірінші бөлігі «депутаттығына» деген сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкіміне» деген сөздермен толықтырылсын;
18) 33-бап мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 2-1-тармақтармен толықтырылсын:
«1-1. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдерін сайлау жергілікті
атқарушы органдардың осы мақсаттар үшін ашылатын шоттары арқылы жергілікті бюджет қаражатынан
қаржыландырылады. Осы мақсаттарға арналған бюджет қаражатына билік етуді аумақтық сайлау комиссиялары жүзеге асырады. Қаржыландыру тəртібі Қазақстан
Республикасының бюджет заңнамасында белгіленеді.»;
«2-1. Жергілікті бюджет қаражатынан:
1) сайлау комиссияларын ұйымдастыруға жəне
олардың қызметіне, үй-жайларды жалға алуға, іссапар
шығыстарына, консультанттардың, сарапшылардың,
электрондық сайлау жүйесін пайдалануды қамтамасыз
ететін мамандардың еңбегіне ақы төлеуге;
2) аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкіміне кандидаттардың осы
Конституциялық заңның 28-бабының 3-тармағына
сəйкес бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеуіне;
3) осы Конституциялық заңның 28-бабының 4 жəне
5-тармақтарына сəйкес өткізілетін аудандық маңызы
бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер
əкімдеріне кандидаттардың сайлау алдындағы жария
іс-шараларын өткізуге жəне кандидаттардың үгіт материалдарын шығаруға;
4) аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкіміне кандидаттардың тиісті
аумақтық сайлау комиссиясы белгілейтін мөлшердегі
көліктік шығыстарына;
5) сайлау комиссиясының үй-жайында жəне дауыс
беруге арналған үй-жайда орналастырылатын аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық
округтер əкіміне кандидаттар туралы ақпараттық плакаттарды дайындауға арналған шығыстар жабылады.
Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкіміне кандидаттарға бөлінетін, осы
тармақтың бірінші бөлігінің 2) – 4) тармақшаларында
көрсетілген шығыстардың мөлшерін тиісті облыстық
сайлау комиссиясы айқындайды.»;
19) 37-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сайлау бюллетенiне мемлекеттiк тiлдiң əлiпбилiк
тəртiбiмен тегi, аты, əкесiнiң аты (егер ол жеке басты
куəландыратын құжатта көрсетілген болса) көрсетiле
отырып, барлық тiркелген кандидаттар жəне «Бəріне
қарсымын» деген жол енгiзiледi. Саяси партияларға
дауыс беруге арналған сайлау бюллетенiне жеребемен
айқындалған тəртiппен саяси партиялардың атаулары
жəне «Бəріне қарсымын» деген жол енгiзiледi. Жеребе
тартуды Орталық сайлау комиссиясы жүргiзедi. Жеребе
тартуды жүргiзудiң тəртiбiн Орталық сайлау комиссиясы айқындайды.»;
20) 38-баптың 1-тармағы «депутаттарын» деген
сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
21) 39-баптың 1-тармағы «депутаттарын» деген
сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
22) 40-баптың 1-тармағы «мəслихаттардың депутаттарын» деген сөздерден кейін «, аудандық маңызы
бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
23) 42-баптың 2-тармағының бірінші жəне екінші
бөліктеріндегі, 3-тармағындағы «кез келген белгі» деген сөздер «не «Бəріне қарсымын» деген жолдың оң
жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі» деген
сөздермен ауыстырылсын;
24) 43-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұл ретте бюллетеньдер əрбiр кандидат, партиялық
тiзiмiн ұсынған саяси партия бойынша жеке-жеке
қатталып, «Бəріне қарсымын» деген жолда белгісі бар
бюллетеньдер үшін жəне жарамсыз бюллетеньдер үшін
жеке-жеке қатталып жиналады.»;
3-тармақтың бірінші сөйлемі «партия» деген сөзден
кейін «, «Бəріне қарсымын» деген жолда белгісі бар
бюллетеньдер» деген сөздермен толықтырылсын;
4-1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы

2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) «Бəріне қарсымын» деген жолда белгісі бар
бюллетеньдер санын;»;
25) 44-бапта:
2-тармақ «депутаттарын» деген сөзден кейін «,
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімін» деген сөздермен толықтырылсын;
4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімін, мəслихаттардан басқа, өзге де жергілікті
өзін-өзі басқару органдарының мүшелерін сайлау
қорытындылары туралы хабарды тиiстi аумақтық сайлау комиссиясы сайлау өткiзiлген күннен бастап төрт
күннен кешiктiрмей жергілікті бұқаралық ақпарат
құралдарында жариялайды.»;
5-тармақта:
бірінші бөлікте:
«кандидаттар үшін берілген дауыстар саны;» деген сөздерден кейін ««Бəріне қарсымын» деген жолда белгісі бар бюллетеньдер саны;» деген сөздермен
толықтырылсын;
«мəслихаттардың депутаттары, өзге де жергілікті
өзін-өзі басқару органдарының мүшелері, олардың
тегі, аты, əкесінің аты,» деген сөздер «мəслихаттардың
депутаттары, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімі, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының мүшелері, олардың тегі, аты, əкесінің
аты (егер ол жеке басты куəландыратын құжатта
көрсетілген болса),» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлікте:
«берілген дауыс саны;» деген сөздерден кейін
««Бəріне қарсымын» деген жолда белгісі бар бюллетеньдер саны;» деген сөздермен толықтырылсын;
«мəслихаттар депутаттығына сайланған адамдардың
тегі, аты, əкесінің аты, туған жылы, атқаратын қызметі
(жұмысы), тұрғылықты жері,» деген сөздер «сайланған
мəслихаттар депутаттарының, аудандық маңызы бар
қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің тегі, аты,
əкесінің аты (егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілген болса), туған жылы, атқаратын лауазымы (жұмысы), тұрғылықты жері,» деген сөздермен
ауыстырылсын;
26) 45-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«45-бап. Президентті, Парламент, мəслихаттар депутаттарын, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімін жəне өзге де жергілікті өзін-өзі
басқару органдары мүшелерін тіркеу
Тиiстi сайлау комиссиялары осы Конституциялық
заңда белгiленген тəртiппен, сайланған Президенттi,
Парламент, мəслихаттар депутаттарын, аудандық
маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық
округтер əкімдерін, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының мүшелерін тiркеуді олардан жетi
күн мерзiм iшiнде Конституцияға жəне Республика
заңдарына сəйкес Президенттiң, Парламент, мəслихат
депутатының, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімінің жəне өзге де жергiлiктi өзiнөзi басқару органы мүшесiнiң мəртебесiмен сыйыспайтын өз мiндеттерiн доғару туралы жазбаша өтiнiш
алынғаннан кейiн жүргізедi.»;
27) 46-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«46-бап. Президенттiң, Парламент, мəслихаттар
депутатының куəлiгi мен төсбелгiсi, аудандық маңызы
бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің жəне өзге
де жергiлiктi өзi-өзi басқару органы мүшесiнiң куəлiгi»;
3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдеріне, өзге де жергілікті
өзін-өзі басқару органдарының мүшелеріне – олардың
əрқайсысына аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімінің, өзге де жергілікті өзін-өзі
басқару органы мүшесінің Орталық сайлау комиссиясы
белгiлеген үлгiдегi куəлiгiн бередi.»;
28) 47-баптың 1 жəне 2-тармақтары «депутаттығына»
деген сөзден кейін «, аудандық маңызы бар қалалар,
ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкіміне» деген
сөздермен толықтырылсын;
29) 88-бапта:
2-тармақтағы «жеті жəне одан да көп процентін»
деген сөздер «бес жəне одан да көп пайызын» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақта:
бірінші бөліктегі «бестен жетіге дейінгі процентін»
деген сөздер «үштен беске дейінгі пайызын» деген
сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөліктегі «үштен беске дейінгі процентін»
деген сөздер «бірден үшке дейінгі пайызын» деген
сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақтағы «жеті процентін» деген сөздер «бес
пайызын» деген сөздермен ауыстырылсын;
30) 97-1-бапта:
1-тармақтағы «жеті жəне одан да көп процентін»,
«Жеті проценттік» деген сөздер тиісінше «бес жəне
одан да көп пайызын», «Бес пайыздық» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «жеті процентін»
деген сөздер «бес пайызын» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақта:
екінші бөліктегі «Жеті проценттік» деген сөздер «Бес
пайыздық» деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші бөліктегі «Жеті проценттік» деген сөздер
«Бес пайыздық» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақтың екінші бөлігіндегі «жеті проценттік»
деген сөздер «бес пайыздық» деген сөздермен ауыстырылсын;
31) 104-баптың 1-тармағында:
үшінші бөліктегі «жеті» деген сөз «бес» деген сөзбен
ауыстырылсын;
төртінші бөліктегі «бестен жетіге» деген сөздер
«үштен беске» деген сөздермен ауыстырылсын;
бесінші бөліктегі «үштен беске» деген сөздер «бірден
үшке» деген сөздермен ауыстырылсын;
алтыншы бөліктегі «жеті» деген сөз «бес» деген
сөзбен ауыстырылсын;
32) 111-1-бапта:
1-тармақтағы «жеті», «Жеті пайыздық» деген сөздер
тиісінше «бес», «Бес пайыздық» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «жеті» деген сөз
«бес» деген сөзбен ауыстырылсын;
3-тармақта:
екінші бөліктегі «Жеті пайыздық» деген сөздер «Бес
пайыздық» деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші бөліктегі «Жеті пайыздық» деген сөздер
«Бес пайыздық» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақтың екінші бөлігіндегі «жеті пайыздық»
деген сөздер «бес пайыздық» деген сөздермен ауыстырылсын;
33) мынадай мазмұндағы 13-1-тараумен толықтырылсын:

«13-1-тарау. Қазақстан Республикасының аудандық
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімін
сайлау
113-1-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімін сайлауды тағайындау
1. Мыналар:
1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімінің заңда белгіленген өкілеттік мерзімінің
аяқталуы;
2) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімі өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы
немесе заңда белгіленген жағдайларда тиісті əкімшілікаумақтық бірліктің қайта ұйымдастырылуы сайлауды
тағайындауға негіз болып табылады.
2. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімін сайлауды тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға
дейін кемінде қырық күн бұрын тағайындайды
жəне осы Конституциялық заңның 113-3-бабының
6-тармағында жəне 113-9-бабында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, оның заңда белгіленген өкілеттік
мерзімі өткенге дейін кемінде он күн бұрын өткізілуге
тиіс.
3. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімін сайлауды тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімінің өкілеттігі мерзімінен бұрын
тоқтатылған немесе тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік
қайта ұйымдастырылған күннен бастап бір ай ішінде
тағайындайды жəне олар тағайындалған күннен бастап
отыз күн ішінде өткізіледі.
4. Сайлау күні туралы хабар жергілікті бұқаралық
ақпарат құралдарында жарияланады.
113-2-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасының азаматы аудандық
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімі
болып сайлану үшін осы Конституциялық заңда,
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 36-бабында жəне Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы
заңнамасында көзделген талаптарға сəйкес келуге тиіс.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет
саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестікті
тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы ұсынған
құжаттар негізінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті орган белгілейді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет
саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестікті
тексеру үшін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне кандидат тізбесін мемлекеттік
қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган Орталық
сайлау комиссиясымен бірлесіп белгілейтін қажетті
құжаттарды тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына ұсынады.
113-3-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне кандидат ұсыну
1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкіміне кандидаттар ұсынуды белгіленген тəртіппен тіркелген саяси партиялар өз мүшелері қатарынан,
азаматтар – өзін-өзі ұсыну тəртібімен тиісті сайлау
округінің аумақтық сайлау комиссиясына аудандық
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкіміне
кандидат болып дауысқа түсу ниеті туралы өтініш беру
арқылы, сондай-ақ егер ұсыну мерзімі аяқталатын күні
екеуден аз кандидат ұсынылған болса, аудан (облыстық
маңызы бар қала) əкімі жүргізеді.
Саяси партия бір сайлау округінде тек бір кандидат
ұсынуға құқылы.
2. Саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің)
жоғары басшы органының аудандық маңызы бар
қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкіміне кандидат
ұсыну туралы шешімі хаттамадан үзінді көшірмемен
ресімделеді.
3. Саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің)
жоғары басшы органының шешімі:
1) ұсынылған кандидаттың назарына жеткізіледі;
2) кандидаттың дауысқа түсуге келісуі туралы
өтінішімен бірге тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне кандидат ұсыну туралы хаттамадан үзінді көшірмемен бір мезгілде жіберіледі.
4. Ешкім біреуден артық сайлау округінде кандидат
болып ұсынылмайды.
5. Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, кандидаттар ұсыну сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады жəне сайлау өткізілетін
күнге дейін он бес күн бұрын жергілікті уақыт бойынша
сағат он сегізде аяқталады.
6. Егер ұсыну мерзімі аяқталатын күнге аудандық
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкіміне
екеуден аз кандидат ұсынылса, онда аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы кандидаттарды ұсыну мерзімін
бес күннен аспайтын мерзімге ұзартады.
Бұл ретте аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімі
ұсынылған кандидаттар болмаған не ұсыну мерзімі
аяқталатын күнге бір кандидат ұсынылған жағдайда,
жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша тиісінше екі не бір кандидатты ұсынуға құқылы.
113-4-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне кандидатты қолдап қол жинау
1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкіміне кандидат өзін-өзі ұсынған жағдайда дауыс беруге құқығы бар тиісті сайлау округі сайлаушыларының жалпы санының кемінде бір пайыз дауысымен қолдау табуға тиіс.
2. Сайлаушылардың қолдауы олардың қолдарын жинаумен куəландырылады.
3. Кандидатты қолдап қол жинауды сенім білдірілген
адамдар ұйымдастырады жəне кандидаттың осы
Конституциялық заңда, «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында
жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет
саласындағы заңнамасында көзделген талаптарға
сəйкестігі тексерілгеннен кейін үш күн мерзімнен
кешіктірілмей тиісінше аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы беретін қол қою парақтарымен ресімделеді.
4. Əрбір қол қою парағының реттік нөмірі болуға
жəне онда кандидат пен қол жинайтын адамның тегі,
аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты куəландыратын
құжатта көрсетілген болса), кандидаттың жеке қолы,
сондай-ақ өз қолдарын қоятын сайлаушылар туралы
мынадай мəліметтер:
1) тегі, аты жəне əкесінің аты (егер ол жеке басты
куəландыратын құжатта көрсетілген болса);
2) жеке басты куəландыратын құжаттың нөмірі мен
сериясы;
3) туған күні, айы жəне жылы;
4) тұрғылықты жерінің мекенжайы;
(Соңы 11-бетте)
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5) жеке қолы қамтылған бағандар болуға тиіс.
5. Қол жинайтын адам қол жинау кезінде тиісті қол
қою парағында жеке қолы тұратын кандидаттың сенім
білдірілген адамын тіркеу туралы куəліктің көшірмесін
көрсетуге тиіс.
6. Қол қою парағының үлгісін Орталық сайлау комиссиясы бекітеді.
7. Толтырылған қол қою парақтары тиісінше
аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына тапсырылады, ол үш күндік мерзімде паспорт қызметтерінің
жұмыскерлерін тарта отырып, жиналған қолдардың
анықтығын тексеруді жүзеге асырады жəне тиісті хаттаманы ресімдейді.
8. Қойылған қолдардың анықтығын тексеру осы
баптың 1-тармағына сəйкес аудандық маңызы бар қала,
ауыл, кент, ауылдық округ əкіміне кандидатқа қажеттi
мөлшерде қолдардың анықтығы белгіленгенге дейiн
жүргізiледi.
113-5-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне кандидаттарды тіркеу
1. Кандидаттарды тіркеуді аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы жүзеге асырады.
2. Саяси партия ұсынған кандидатты қоспағанда,
кандидат өз қаражатынан жергілікті атқарушы органдардың шотына тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін жəне
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төмен жалақының бір еселенген мөлшерінде
сайлау жарнасын енгізеді.
Кандидатты ұсынған саяси партия ұсынылған əрбір
кандидат үшін өз қаражатынан жергілікті атқарушы
органдардың шотына тиісті қаржы жылына арналған
республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін жəне
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төмен жалақының бір еселенген мөлшерінде
сайлау жарнасын енгізеді.
3. Тіркелгенге дейін кандидат жəне оның зайыбы
(жұбайы) тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік
кіріс органдарына салықтардың жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін
қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген тəртіппен
жəне нысанда ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші
күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсырады.
Кандидат жəне оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мəліметтердің анықтығын мемлекеттік кіріс органдары кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде тексереді.
Бұл ретте кандидаттың жəне оның зайыбының
(жұбайының) активтер мен міндеттемелер туралы мəліметтерді ұсынуы туралы мемлекеттік кіріс
органдарының талабын алған ұйымдар сұратылған
ақпаратты талап алынған күннен бастап үш күн ішінде
ұсынуға міндетті.
4. Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы құжаттар
тіркеуге келіп түскен кезден бастап кандидаттың
құжаттарын арнаулы тексеру жүргізу үшін Қазақстан
Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына
жібереді.
Арнаулы тексерудің нəтижелерін Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары аудандық
(қалалық) сайлау комиссиясынан құжаттарды алған
кезден бастап отыз күн ішінде аудандық (қалалық)
сайлау комиссиясына ұсынады.
Бұл ретте арнаулы тексеру барысында Қазақстан
Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының
мəліметтерді ұсыну туралы талабын алған ұйымдар
сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап
үш күн ішінде ұсынуға міндетті.
5. Саяси партия ұсынған кандидатты тіркеу мынадай
құжаттар болған кезде жүргізіледі:
1) саяси партияны мемлекеттік тіркеу туралы құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, осы саяси партияның
тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы
отырысының кандидатты ұсыну жөніндегі хаттамасынан үзінді көшірме;
2) азаматтың аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,

ауылдық округ əкіміне кандидат болып дауысқа түсуге
келісетіні туралы өтініші;
3) кандидат туралы өмірбаяндық деректер;
4) кандидаттың жəне оның зайыбының (жұбайының)
активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды тапсырғаны туралы мемлекеттік кіріс органының
анықтамалары;
5) саяси партияның сайлау жарнасын енгiзгенiн
куəландыратын құжат;
6) адамның саяси партияға мүшелігін растайтын
құжат;
7) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметіне кіретін азаматтарға арнаулы тексеру жүргізуге
қажетті құжаттар.
6. Кандидат өзін-өзі ұсынған жағдайда оны тіркеу
мынадай құжаттар болған кезде жүргізіледі:
1) азаматтың аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне кандидат болып дауысқа түсу
ниеті туралы өтініші;
2) тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік сайлаушыларының кандидатты қолдап қойған қолдарын тексеру
нəтижелері туралы тиісті аудандық (қалалық) сайлау
комиссиясының хаттамасы;
3) кандидат туралы өмірбаяндық деректер;
4) кандидаттың жəне оның зайыбының (жұбайының)
активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды тапсырғаны туралы мемлекеттік кіріс органының
анықтамалары;
5) кандидаттың сайлау жарнасын енгiзгенiн куəландыратын құжат;
6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметіне кіретін азаматтарға арнаулы тексеру жүргізуге
қажетті құжаттар.
7. Осы Конституциялық заңның 113-3-бабының
6-тармағында көзделген тəртіппен аудан (облыстық
маңызы бар қала) əкімі ұсынған кандидатты тіркеу
мынадай құжаттар болған кезде жүргізіледі:
1) аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің
ұсынуы;
2) азаматтың аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне кандидат болып дауысқа түсуге
келісетіні туралы өтініші;
3) кандидат туралы өмірбаяндық деректер;
4) кандидаттың жəне оның зайыбының (жұбайының)
активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды тапсырғаны туралы мемлекеттік кіріс органының
анықтамалары;
5) кандидаттың сайлау жарнасын енгiзгенiн куəландыратын құжат;
6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметіне кіретін азаматтарға арнаулы тексеру жүргізуге
қажетті құжаттар.
8. Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы кандидаттарды тіркеу туралы хаттама жасайды.
9. Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы кандидаттарды тіркегеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей
жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында əрбір
кандидаттың тегін, атын, əкесінің атын (егер ол жеке
басты куəландыратын құжатта көрсетілген болса),
туған жылын, атқаратын лауазымын (жұмысын),
жұмыс орны мен тұрғылықты жерінің мекенжайын,
ұсынылу тəсілін, сондай-ақ кандидаттың қалауына
қарай оның саяси партияға тиесілілігі мен ұлты туралы
мəліметтерді көрсете отырып, тіркеу туралы хабарды
жариялайды.
10. Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы тіркеу
кезінде кандидаттарға тиісті куəлік береді.
11. Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы:
1) кандидат ұсыну қағидаларын бұзған, тіркеуге
қажетті құжаттарды ұсынбаған;
2) кандидат өзіне осы Конституциялық заңда, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамасында қойылатын талаптарға сəйкес келмеген;
3) кандидат өзінің сайлау алдындағы науқанында
лауазымдық немесе қызметтік жағдайын пайдаланған;
4) кандидат, сондай-ақ кандидатты ұсынатын саяси

партия сайлау алдындағы үгітті тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін, сайлау күні не оның алдындағы күні
жүргізген;
5) сот кандидаттың жəне (немесе) оның сенім білдірген адамдарының басқа кандидаттың ар-намысы мен
қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін, оның іскерлік беделін түсіретін жалған мəліметтерді тарату фактісін
анықтаған;
6) сот кандидаттың жəне оның сенім білдірген
адамдарының сайлаушыларды сатып алу фактілерін
анықтаған;
7) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сəйкес декларацияны беру кезінде кандидат немесе оның зайыбы
(жұбайы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер
туралы мəліметтердің анық еместігі анықталған;
8) арнаулы тексерудің теріс нəтижелері алынған;
9) осы Конституциялық заңда белгіленген өзге де
жағдайларда кандидатты тіркеуден бас тартады немесе кандидатты тіркеу туралы шешімнің күшін жояды.
12. Дауыс беру күніне екі күн қалғанда кандидатты
тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға немесе бұрын
тіркеуден шығарылған кандидатты қалпына келтіруге
жол берілмейді.
13. Кандидатты тіркеуден бас тартуға немесе оны
тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға кандидаттарды ұсынған саяси партия, аудан (облыстық маңызы
бар қала) əкімі немесе кандидат үш күндік мерзімде
тиісті облыстық сайлау комиссиясына немесе сотқа
шағым жасай алады. Шағым бойынша шешімді сот
немесе жоғары тұрған аумақтық сайлау комиссиясы
шағым берілген күннен бастап үш күндік мерзімде
шығарады.
14. Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, кандидатты тіркеу барлық қажетті құжаттар
алынғаннан кейін басталады жəне сайлау өткізілетін
күнге дейін он күн бұрын жергілікті уақыт бойынша
сағат он сегізде аяқталады.
113-6-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне кандидатураны алып тастау,
кандидат етіп ұсыну туралы шешімнің күшін жою
1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкіміне кандидат өзін-өзі ұсынған жағдайда,
тіркелген күннен бастап жəне дауыс беруге дейін екі
күн қалған кезеңде өз кандидатурасын алып тастай
алады, бұл туралы аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына жазбаша өтінішпен жүгінеді.
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкіміне саяси партия немесе аудан (облыстық
маңызы бар қала) əкімі ұсынған кандидат тіркелген
күннен бастап жəне дауыс беруге дейін екі күн қалған
кезеңде өз кандидатурасын алып тастай алады, бұл туралы аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына жазбаша өтінішпен жүгінеді жəне кандидатты ұсынған саяси
партияның тиісті филиалын (өкілдігін) немесе аудан
(облыстық маңызы бар қала) əкімін хабардар етеді.
2. Кандидатты ұсынған саяси партияның тиісті
филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы немесе аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімі тіркеуге
дейін екі күн бұрын кандидатты ұсыну туралы өз
шешімінің күшін жоя алады, бұл туралы кандидатқа
хабарлайды жəне кандидатты ұсыну туралы шешімнің
күшін жою туралы өтінішті тиісті аудандық (қалалық)
сайлау комиссиясына жібереді, ол осының негізінде
кандидатты тіркеуді жүргізбейді не кандидатты тіркеу
туралы шешімнің күшін жояды.
113-7-бап. Тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкіміне кандидаттар ұсыну
1. Егер кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған күнге
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкіміне екеуден аз кандидат тіркелген жағдайда, аудандық
(қалалық) сайлау комиссиясы өз шешімімен сайлау
мерзімін ұзартады, бірақ ол он бес күннен аспайды.
2. Егер тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін кандидаттардың шығып қалуы нəтижесінде тиісті сайлау округі
бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкіміне екеуден аз кандидат қалған
жағдайда, аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы өз
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шешімімен сайлау мерзімін ұзартады, бірақ ол он бес
күннен аспайды.
3. Бұл жағдайларда кандидаттар ұсыну осы Конституциялық заңға сəйкес жүзеге асырылады.
113-8-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімін сайлау кезінде дауыстарды санау
1. Учаскелік сайлау комиссиясы дауыс беру нəтижелері бойынша дауыс беру хаттамасын жасайды,
ол дереу аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына
жеткізіледі.
2. Дауыстарды санау нəтижесін айқындауға байланысты өзге мəселелер осы Конституциялық заңның Жалпы
бөлігінде белгіленген қағидаларға сəйкес шешіледі.
113-9-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімін қайта сайлау
1. Егер сайлау жарамсыз деп танылса, аумақтық
сайлау комиссиясы қайта сайлау өткізу туралы шешім
қабылдайды.
2. Егер кандидаттар ең көп бірдей дауыс санын жинаса, аумақтық сайлау комиссиясы қайта сайлау өткізу
туралы шешім қабылдайды.
3. Қайта сайлау бастапқы сайлаудан кейін бір ай
мерзімнен кешіктірілмей өткізіледі. Дауыс беру сол
сайлау учаскелерінде жəне сайлаушылардың бастапқы
сайлауды өткізу үшін жасалған сол тізімі бойынша
жүргізіледі.
Қайта сайлау кезінде жүзеге асыру көзделген сайлау іс-шаралары осы Конституциялық заңға сəйкес
аумақтық сайлау комиссиясы айқындайтын мерзімдерде өткізіледі.
113-10-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімін сайлау қорытындыларын
белгілеу жəне жариялау
1. Сайлау қорытындылары учаскелік сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде аудандық (қалалық)
сайлау комиссиясының отырысында сайлаудан кейін
үш күндік мерзімнен кешіктірілмей белгіленеді.
Сайлау қорытындылары туралы хаттама жасалады, оған аудандық (қалалық) сайлау комиссиясының
төрағасы мен мүшелері қол қояды.
2. Басқа кандидаттармен салыстырғанда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың ең көп дауысын жинаған
кандидат аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың,
кенттің, ауылдық округтің əкімі болып сайланды деп
есептеледі.
3. Сайлау қорытындыларын белгілеудің жəне жариялаудың өзге де мəселелері осы Конституциялық заңның
Жалпы бөлігінде белгіленген қағидаларға сəйкес
шешіледі.
113-11-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімін тіркеу
1. Тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы
сайланған аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,
кенттер, ауылдық округтер əкімдерін учаскелік сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде, сайлау
өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде тіркейді.
2. Егер сайлау барысында немесе дауыстарды санау
кезінде не сайлау нəтижелерін айқындау кезінде осы
Конституциялық заңды бұзушылық орын алса, тиісті
аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы учаскелік
сайлау комиссиясының ұсынуы немесе азаматтардың
жолданымдары бойынша аудандық маңызы бар қала,
ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің сайлауын жарамсыз деп тани алады жəне аудандық маңызы бар қала,
ауыл, кент, ауылдық округ əкімін тіркеуден бас тарта алады. Бұл ретте кандидаттар аудандық (қалалық)
сайлау комиссиясының осы шешіміне қабылданған
күнінен бастап бес күн ішінде сотқа не жоғары тұрған
сайлау комиссиясына шағым жасай алады, олар бес күн
мерзімде шешім қабылдайды.».
2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 24 мамыр
№ 41-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сайлау
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)

2) 24-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мыналар:
1) аумақты дамыту жоспарларының, экономикалық
жəне əлеуметтік бағдарламаларының орындалуы,
жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы əкім ұсынған
есептерді мəслихаттың екі рет бекітпеуі;
2) жергілікті қоғамдастық жиналысының аудандық
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімін
лауазымынан босату туралы мəселеге бастамашылық
жасауы мəслихаттың əкімге сенімсіздік білдіру туралы
мəселені қарауына негіз болып табылады.»;
3) 33-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 16)
тармақшамен толықтырылсын:
«16) алдыңғы əкімнің өкілеттіктері тоқтатылған
жағдайда, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімінің міндетін басқа мемлекеттік
əкімшілік қызметшіге атқаратын мемлекеттік лауазымынан босатпай уақытша жүктейді.»;
4) 36-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«36-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімін лауазымға сайлаудың, оның
өкілеттіктерін тоқтатудың тəртібі
1. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің,
ауылдық округтің əкімін тиісті əкімшілік-аумақтық
бірліктің халқы жалпыға бірдей, тең, төте сайлау құқығы
негізінде жасырын дауыс беру арқылы жиырма бес
жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары
қатарынан төрт жыл мерзімге лауазымға сайлайды.
2. Сол бір адам сол бір аудандық маңызы бар қала,
ауыл, кент, ауылдық округ əкімі болып қатарынан екі
реттен артық сайлана алмайды.
3. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің сайлауын өткізу тəртібі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасының Конституциялық заңында регламенттеледі.
4. Сайланған аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімінің өкілеттіктері «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сəйкес оны
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық
сайлау комиссиясы тіркеген кезден басталады.
5. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімінің өкілеттіктері:
1) əкім қайтыс болған, əкімді əрекетке қабілетсіз,
əрекет қабілеті шектеулі, хабарсыз кеткен деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болды деп жариялау
туралы сот шешімі заңды күшіне енген;
2) өзін ұсынған саяси партияны қайта ұйымдастыру

жəне тарату жағдайларын қоспағанда, саяси партияға
мүшелігі тоқтатылған;
3) жоғары тұрған əкім аудан (облыстық маңызы
бар қала) мəслихаты депутаттарының əкімге қатысты
білдірген сенімсіздік вотумын қабылдаған;
4) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған;
5) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
аумақтық сайлау комиссиясы жаңадан сайланған əкімді
тіркеген жағдайларда;
6) осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.
6. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімінің өкілеттіктері осы баптың 5-тармағында
көзделген негіздер бойынша тоқтатылған кезде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау
комиссиясы аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ əкімінің өкілеттіктерін тоқтатуға алып
келетін негіздердің басталу фактісі көрсетілетін шешім
қабылдайды жəне ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тиісті əкіміне аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ əкімінің өкілеттіктерін мерзімінен
бұрын тоқтату туралы ұсыну енгізу туралы шешім
қабылданады.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық
сайлау комиссиясының ұсынуы негізінде ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) əкімі аудандық маңызы
бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің тиісті
əкімінің өкілеттігін тоқтатады.
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасы
Президентінің шешімі негізінде тоқтатылған кезде
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық
сайлау комиссиясы тиісті адамның аудандық маңызы бар
қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің өкілеттіктерін
жоғалту фактісін көрсететін шешім қабылдайды.»;
5) 36-1-бап алып тасталсын;
6) 39-3-бапта:
3-тармақтың 4-3) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«4-3) аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімі лауазымына ұсынған кандидатураларын
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының
113-3-бабының 6-тармағында көзделген жағдайда одан
əрі ұсыну үшін келісу;»;
8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жергілікті қоғамдастық жиналысының шақырылу
уақыты, орны туралы жергілікті қоғамдастық жиналысының мүшелері ол өткізілетін күнге дейін күнтізбелік

үш күннен кешіктірілмей құлағдар етілетін осы баптың
3-тармағының 4-3) тармақшасында көзделген жағдайды
қоспағанда, жергілікті қоғамдастық халқы жергілікті
қоғамдастық жиынының, жергілікті қоғамдастық
жиналысының шақырылу уақыты, орны жəне талқыланатын мəселелер туралы олар өткізілетін күнге
дейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмей бұқаралық
ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тəсілдермен
құлағдар етіледі.».
2. «Саяси партиялар туралы» 2002 жылғы 15 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 9-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы «депутаттыққа» деген сөзден кейін «, аудандық маңызы бар
қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкіміне»
деген сөздермен толықтырылсын;
2) 15-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы «мəслихаттарының депутаттығына» деген сөздерден кейін «,
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкіміне» деген сөздермен толықтырылсын;
3) 16-баптың 4-тармағының 2) тармақшасы «кандидаттардың» деген сөзден кейін «, аудандық маңызы бар
қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкіміне
кандидаттардың» деген сөздермен толықтырылсын.
3. «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің
мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан
Республикасының Заңына:
36-баптың 2-тармағының 10) тармақшасы «депутаттары» деген сөзден кейін «, аудандық маңызы
бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық
округтердің əкімдері» деген сөздермен толықтырылсын.
4. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі
туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 1-баптың 10) тармақшасы «тұрақты» деген сөзден кейін «немесе сайланған» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 19-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттiк қызметке алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметке оны тоқтатқаннан кейiн
қайтадан кіретін азаматтар осы Заңға жəне Қазақстан
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік
қызметке кіру шарттарына сəйкестігі тұрғысынан ұлттық
қауіпсіздік органдары жүргізетін арнаулы тексерудің оң
нəтижелерін алуы қажет.
Төте сайлау құқығы арқылы сайланатын əкімге кандидаттарды арнаулы тексеруді қоспағанда, арнаулы тексеру жүргізу мерзімі үш айға дейінгі мерзімді құрайды.
Төте сайлау құқығы арқылы сайланатын əкімге
кандидаттарды арнаулы тексеру ұлттық қауіпсіздік

органдарына қажетті құжаттар келіп түскен күннен
бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүргізіледі.»;
2-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Осы тармақтың ережелері төте сайлау құқығы
арқылы сайланатын əкімнің мемлекеттік əкімшілік лауазымына кіретін азаматтарға қолданылмайды.»;
3) 20-баптың 1-тармағының үшінші бөлігіндегі «сайлау қорытындылары бойынша тағайындалған» деген
сөздер алып тасталсын;
4) 38-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ əкімінің міндеттерін басқа мемлекеттік əкімшілік
қызметшіге атқаратын мемлекеттік лауазымынан босатпай уақытша жүктеу ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) тиісті əкімінің өкімімен жүзеге асырылады.»;
5) 41-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Осы баптың ережелері Қазақстан Республикасының
заңдарына сəйкес сайланатын мемлекеттік қызметшілерге
қолданылмайды.»;
6) 44-баптың 3-тармағының бірінші бөлігінде:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) қызметке толық сəйкес еместігі туралы ескерту;»;
мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) өз қызметін сайлану негізінде жүзеге асыратын мемлекеттік əкімшілік қызметшілерді қоспағанда,
мемлекеттік лауазымын төмендету;»;
7) 61-баптың 1-тармағының 17) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«17) мемлекеттік лауазымға тағайындалу немесе
сайлану кезінде осы Заңда белгіленген талаптарға сай
келмеуі;»;
8) 63-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Өз қызметін сайлану негізінде жүзеге асыратын
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерді қоспағанда, мемлекеттік əкімшілік қызметшілерді аттестаттау оның
тəртібін, мерзімдерін жəне аттестатталатын мемлекеттік қызметшілердің санаттарын айқындайтын Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша
өткізіледі.».
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 24 мамыр
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
Қазақстан Республикасында банктік, микроқаржылық және
коллекторлық қызметті реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)
1) 59-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі «жүзеге
асы ратын ұйымдарды» деген сөздерден кейін «,
Қазақстан Республикасының коллекторлық қызмет
туралы заңнамасына сəйкес құрылатын коллекторлық
агенттіктерді» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 64-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Толық серіктестік нысанында құрылған коллекторлық агенттіктердің жарғылық капиталының ең
төмен мөлшері Қазақстан Республикасының коллекторлық қызмет туралы заңнамасында айқындалады.»;
3) 74-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы
үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Коммандиттік серіктестік нысанында құрылған
коллекторлық агенттіктердің жарғылық капиталының
ең төмен мөлшері Қазақстан Республикасының коллекторлық қызмет туралы заңнамасында айқындалады.»;
4) 78-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында құрылған коллекторлық агенттіктердің жарғылық
капиталының ең төмен мөлшері Қазақстан Республикасының кол лекторлық қызмет туралы заңнамасында айқындалады.»;
5) 328-баптың 2-1-тармағы мынадай мазмұндағы
бесінші бөлікпен толықтырылсын:
«Микрокредит беру туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін жасалған ломбардтағы
заттардың кепілі туралы шарт бойынша кепіл нысанасын өткізуге, сондай-ақ мұндай мүліктің кепіл
ұстаушының меншігіне өтуіне «Микроқаржылық
қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген тəртіппен кепіл ұстаушы қарыз алушының
берешекті реттеу жөніндегі өтінішін қарау кезеңінде
жол берілмейді.».
2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім):
718-баптың 5-тармағы «сыйақы» деген сөзден кейін
«, егер «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне
банк қызметі туралы» жəне «Микроқаржылық қызмет
туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында
өзгеше көзделмесе,» деген сөздермен толықтырылсын.
3. «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне
банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 34-бап мынадай мазмұндағы 6-2-тармақпен
толықтырылсын:
«6-2. Жеке тұлғаның кəсіпкерлік қызметті жүзеге
асыруға байланысты емес банктік қарыз шартын
орындау талаптарын өзгерту немесе жеке тұлғаның
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес
банктік қарызын өтеу мақсатында жаңа қарыз беру
кезінде негізгі борыш сомасына капиталдандырылған
(жинақтап қосыл ған) мерзімі өткен сыйақыға,
тұрақсыздық айыбына (айыппұлдарға, өсімпұлдарға),
қарыз беруге жəне оған қызмет көрсетуге байланысты
комиссиялар мен өзге де төлемдерге сыйақыны есепке
жазуға жол берілмейді.»;
2) 34-1-бапта:
7 жəне 8-тармақтар алып тасталсын;
9-тармақта:
бірінші бөлікте:
«банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйым жеке тұлғаның кəсіпкерлік
қызметпен байланысты емес ипотекалық тұрғын үй
қарызы шарты бойынша» деген сөздер «банкке, банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға жеке тұлғаның кəсіпкерлік қызметпен
байланысты емес ипотекалық қарыз шарты бойынша»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«құқылы емес» деген сөздер «тыйым салынады»
деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлік алып тасталсын;
3) 36-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«36-бап. Берешекті реттеу шарттары мен тəртібі
жəне төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты
қолданылатын шаралар»;
1-тармақтың бірінші бөлігінде:
бірінші абзацтағы «міндеттемелерді орындау
мер зімінің өтуі», «отыз» деген сөздер тиісінше
«міндеттемені орындаудың өткізіп алынған мерзімі»,
«жиырма» деген сөздермен ауыстырылсын;
1) тармақшада:
«мерзімі» деген сөз «банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындау бойынша мерзімді өткізіп
алудың туындағаны жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;
«өткен» деген сөз «хабарламада көрсетілген күнге
мерзімі өткен» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) банктік қарыз шарты бойынша қарыз алушы
– жеке тұлғаның банкке (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға) өтініш
жасау құқығы;»;
1-1-тармақта:
бірінші абзацта:
«Міндеттемелерді орындау мерзімінің өтуі» деген
сөздер «Банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені
орындау мерзімін өткізіп алу» деген сөздермен ауыстырылсын;
«жəне» деген сөз «жəне (немесе)» деген сөздермен
ауыстырылсын;
5) тармақшадағы «шартының қолданылу» деген
сөздер алып тасталсын;
6) тармақшадағы «күшін жоюға байланысты
өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейтін банктік
қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындаудың
мерзімі өтуінің туындау себептері, кірістер жəне
басқа да расталған мəн-жайлар (фактілер) туралы жазбаша өтініш ұсынуға құқылы.» деген сөздер
«, банктік қарызға қызмет көрсетуге байланысты

комиссиялар мен өзге де төлемдердің күшін жоюға;»
деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 7), 8) жəне 9) тармақшалармен
толықтырылсын:
«7) «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы»
Қазақ стан Республикасы Заңының 20-1-бабында
көзделген тəртіппен кепіл
берушінің ипотека нысанасы болып табылатын
жылжымайтын мүлікті өзі дербес өткізуіне;
8) банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені
орындаудың орнына банкке (банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға) кепіл
мүлкін беру арқылы бас тарту төлемін ұсынуға;
9) сатып алушыға банктік қарыз шарты бойынша
міндеттемені бере отырып, ипотека нысанасы болып
табылатын жылжымайтын мүлікті өткізуге байланысты өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейтін
банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені орындау
мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, кірістер
жəне басқа да расталған мəн-жайлар (фактілер) туралы мəліметтерді қамтитын жазбаша нысанда өтініш не
банктік қарыз шартында көзделген тəсілмен ұсынуға
құқылы.»;
1-2-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1-2. Уəкілетті органның нормативтік құқықтық
актісінде белгіленген тəртіппен банк (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйым) қарыз алушы – жеке тұлғаның өтінішін алған
күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде банктік
қарыз шартының талаптарына ұсынылған өзгерістерді
қарайды жəне қарыз алушы-жеке тұлғаға:»;
3) тармақша «жазбаша нысанда» деген сөздерден
кейін «не банктік қарыз шартында көзделген тəсілмен»
деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 1-3-тармақпен толық тырылсын:
«1-3. Қарыз алушы-жеке тұлға банктің (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның) осы баптың 1-2-тармағының 3) тармақшасында көзделген шешімін алған күннен бастап
күнтізбелік он бес күн ішінде немесе банктік қарыз
шартының талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы
шешімге қол жеткізбеген кезде бір мезгілде банкті
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымды) хабардар ете отырып, уəкілетті
органға өтініш жасауға құқылы.
Уəкілетті орган қарыз алушы – жеке тұлғаның
өтінішін оның банкке (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға) өтініш
жасауының дəлелдемелері ұсынылған жəне банкпен
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйыммен) банктік қарыз шартының талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол
жеткізілмеген кезде қарайды.
Уəкілетті органның «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
халықтың əлеуметтік осал топтарына жататын қарыз
алушы – жеке тұлғаның кəсіпкерлік қызметті жүзеге
асыруға байланысты емес ипотекалық тұрғын үй
қарызы жөніндегі өтінішін қарауы кезеңінде кепілге
қойылған мүлікке сотқа талап қоюды беру арқылы не
соттан тыс тəртіппен өндіріп алуды қолдануға жол
берілмейді.
Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талап уəкілетті орган өтінішті өтініш жасалған күннен
бастап күнтізбелік алпыс күннен астам қараған, сондай-ақ қарыз алушы – жеке тұлғаның бұрын қаралған
мəселе бойынша өтініші қайта берілген жағдайларда
қолданылмайды.
Қарыз алушы – жеке тұлғаның өтінішін уəкілетті
орган Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен қарайды.»;
2 жəне 2-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген талап қанағаттандырылмаған кезде банк (банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйым), Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде
айқындалған тəртіп пен қарыз алушының талабы
бойынша ашылған банктік шоттардағы мемлекеттік
бюджеттен жəне (немесе) Мемлекеттік əлеуметтік
сақтандыру қорынан төленетін жəрдемақылар мен
əлеуметтік төлемдер түрінде қарыз алушы алатын
ақшаны (электрондық ақшаны), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық
актісінде айқындалған тəртіппен қарыз алушының
талабы бойынша ашылған банктік шоттардағы
алименттерді (кəмелетке толмаған жəне еңбекке
жарамсыз кəмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны), сондай-ақ «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тұрғын үй төлемдерін, «Қазақстан
Рес публикасында зейнетақымен қам сыздандыру
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тұрғын үй жағдайларын жақсарту жəне (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін біржолғы
зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылысы
жинақ ақшасы түрінде тұрғын үй құрылысы жинақ
банктеріндегі банктік шоттардағы ақшаны, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу
жүр гізу мақсатында жасалатын шарттар бойынша міндеттемелердің орындалмауы туралы істер
бойынша сот шешімдері негізінде өндіріп алуларды
қоспағанда, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін
күрделі жөндеуге арналған жинақтар түріндегі екінші
деңгейдегі банктердегі банктік шоттардағы ақшаны,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік
əріптестік саласындағы жəне концессиялар туралы
заңнамасына сəйкес инвестициялық шығындардың
өтемақысын есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаны, нотариус депозиті шарттарында
енгізілген ақшаны, «Мемлекеттік білім беру жинақтау

жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сəйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы
шарт бойынша банктік шоттардағы ақшаны, жеке сот
орындаушыларының өндіріп алушылардың пайдасына өндіріп алынған сомаларды сақтауға арналған
ағымдағы шоттарындағы ақшаны қоспағанда, қарыз
алушының банктік шоттарындағы ақшаны даусыз
тəртіппен, оның ішінде төлем талабын қою арқылы
өндіріп алуды қолдануға (егер мұндай өндіріп алу
банктік қарыз шартында ескертілген болса) құқылы.
Банктік қарыз шарты бойынша берешекті банктік
жинақ шоттарындағы, берілген банктік қарыздар
бойынша кепіл нысанасы болып табылатын ақша
есебінен осындай банктік қарыздар бойынша өтелмеген негізгі борыштың сомасы мөлшерінде төлем
талабымен өндіріп алуға жол берілмейді.
Инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаны
алып қою бөлігіндегі шектеулер Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 742-бабының 2-тармағында көзделген кезектілікке сəйкес бірінші, екінші жəне үшінші кезектерге жататын талаптарға қолданылмайды.
Төлем талабын қою арқылы банктік қарыз шарты
бойынша қарыз алушы – жеке тұлғаның берешегін
өндіріп алу оның банктік шотындағы ақша сомасының
жəне (немесе) кейіннен қарыз алушының банктік
шотына түсетін əрбір ақша сомасының елу пайызы
шегінде шектеледі жəне төлем талабын толық орындау үшін қажетті барлық соманың банктік шотқа
түсуі күтілместен жүзеге асырылады. Бұл ретте жеке
тұлғаның ағымдағы шотында сақталатын ақша сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті
қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі
мөлшерінен аз болмауға тиіс. Көрсетілген шектеу
қарыз алушы – жеке тұлғаның жинақ шотындағы
ақшаға қолданылмайды.
2-1. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген талап қанағаттандырылмаған,
сондай-ақ банктік қарыз шарты бойынша қарыз алушы-жеке тұлға осы баптың 1-1-тармағында көзделген
құқықтарды іске асырмаған не қарыз алушы жеке
тұлға мен банк (банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйым) арасында банктік
қарыз шартының талаптарын өзгерту бойынша келісім
болмаған жағдайларда, банк (банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым) осы
баптың 2-тармағында көзделген шаралардан басқа:
1) қарыз алушыға қатысты шаралар қолдану туралы
мəселені қарауға құқылы.
Шаралар қолдану туралы шешім қабылдау Банктің,
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның ішкі кредиттік саясаты туралы
қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады;
2) берешекті сотқа дейін өндіріп алу жəне реттеу
үшін коллекторлық агенттікке беруге құқылы.
Банктік қарыз шартында қарыз алушы банктік
қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындау
мерзімін өткізіп алуға жол берген жағдайда банктің
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның) коллекторлық агенттікті тартуға
құқығы болған кезде берешекті сотқа дейін өндіріп
алу жəне реттеу үшін коллекторлық агенттікке беруге жол беріледі.
Берешек коллекторлық агенттікте сотқа дейін өндіріп алуда жəне реттеуде болған кезеңде банк (банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым):
сотқа берешекті өндіріп алу туралы талап қоюмен
жүгінуге;
берешек коллекторлық агенттікте жұмыста болған
кезең үшін сыйақыны, қарыз беруге жəне оған қызмет
көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге де төлемдерді төлеуді талап етуге, сондай-ақ негізгі борышты
жəне сыйақыны уақтылы өтемегені үшін көрсетілген
кезеңде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазуға құқылы емес;
3) қарыз алушыда банктік қарыз шарты бойынша – қатарынан күнтізбелік тоқсан күннен асатын,
жеке тұлғаға берілген ипотекалық қарыз бойынша
қатарынан күнтізбелік бір жүз сексен күннен асатын
міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу болған
кезде банктік қарыз шарты бойынша құқықты (талап етуді) осы Заңның 36-1-бабының 4-тармағында
аталған тұлғаға беруге;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне
(немесе) банктік қарыз шартында көзделген шараларды қолдануға, оның ішінде сотқа банктік қарыз шарты
бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы талап
қоюмен жүгінуге, сондай-ақ кепілге қойылған мүлікке
соттан тыс тəртіппен («Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
көзделген жағдайларды қоспағанда) не сот тəртібімен
өндіріп алуды қолдануға;
5) сотқа Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қарыз алушы – дара кəсіпкерді, заңды тұлғаны
банкрот деп тану туралы талап қоюмен жүгінуге
құқылы.».
4. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995
жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
37-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «қолданылуы мүмкін», «тиесілі немесе» деген сөздер тиісінше «қолданылуы мүмкін, республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген
жалақының ең төмен мөлшерінен асатын», «тиесілі
жəне» деген сөздермен ауыстырылсын.
5. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік
реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
15-6-баптың 1-тармағының 17) тармақшасындағы
«жүргізу арқылы жүзеге асырады.» деген сөздер
«жүргізу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:
«18) қаржы ұйымдары жарнамасының мониторингі
арқылы жүзеге асырады.».

6. «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы»
2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Заңына:
1) 14-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Кредиттік бюро кредиттік тарих субъектісіне
қатысты ақпараттың сақталуын ол туралы соңғы ақпарат алынған күннен кейін бес жыл бойы қамтамасыз
етеді.»;
2) 17-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекет қатысатын кредиттік бюро осы баптың
1-тармағында көрсетілген міндеттерден басқа:
1) уəкілетті органның сұрау салуы бойынша кредиттік скоринг туралы ақпаратты жəне кредиттік
скорингті есептеумен байланысты өзге мəліметтерді
де беруге міндетті, бұл ретте алынған мəліметтер жария етуге жатпайды;
2) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші
күнінен кешіктірмей, банктік қарыз шарттарын, микрокредит беру туралы шарттарды жасасу күніне кредит бойынша номиналды жəне жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемелері туралы ақпаратты уəкілетті органға
беруге міндетті.»;
3) 24-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай
мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:
«3-2) банктік қарыз шартын, микрокредит беру туралы шартты жасасу күніне кредит бойынша номиналды жəне жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелері
туралы ақпарат;».
7. «Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы
26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 4-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген талаптар ескеріле отырып,
уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен
микрокредит беру туралы шарт жасасу тəртібі, оның
ішінде шарттың жəне микрокредиттің толық құны
(микрокредит бойынша артық төлем сомасы, микрокредит нысанасы) туралы ақпаратты қамтитын бірінші
бетінің мазмұнына, ресімделуіне, микрокредит беру
туралы шарттың міндетті шарттарына қойылатын
талаптар, сондай-ақ микрокредитті өтеу кестесінің
нысаны бекітіледі.»;
6-тармақта:
«микрокредит беру» деген сөздер «, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес микрокредит
беру туралы шартты орындау талаптарын өзгерту»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«микрокредитті өтеу мақсатында жаңа микрокредит беру туралы шартты орындау талаптарын
өзгерту кезінде,» деген сөздер «, кəсіпкерлік қызметті
жүзеге асыруға байланысты емес микрокредитті өтеу
мақсатында жаңа микрокредит беру кезінде» деген
сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Жеке тұлғамен жасалған, кəсіпкерлік қызметті
жүзеге асыруға байланысты емес жəне тұрғынжай
жəне (немесе) тұрғынжай орналасқан жер учаскесі
болып табылатын жылжымайтын мүлік ипотекасымен
қамтамасыз етілмеген микрокредит беру туралы шартты орындау талаптарын өзгерту немесе жеке тұлғаның
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес
жəне тұрғынжай жəне (немесе) тұрғынжай орналасқан
жер учаскесі болып табылатын жылжымайтын мүлік
ипотекасымен қамтамасыз етілмеген микрокредитін
өтеу мақсатында жаңа микрокредит беру кезінде
негізгі борыш сомасына капиталдандырылған (жинақтап қосылған) мерзімі өткен сыйақыға, тұрақсыздық
айыбына (айыппұлдарға, өсімпұлдарға) сыйақыны
есепке жазуға жол берілмейді.»;
2) 5-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Микроқаржы ұйымы микрокредит бойынша
сыйақы шамалары туралы ақпарат бар жарнаманы
таратқан жəне (немесе) орналастырған кезде жылдық
тиімді сыйақы мөлшерлемесін көрсетуге міндетті.»;
3) 6-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Осы Заңның 4-бабы 3-1-тармағының талаптарымен жасалған шартты қоспағанда, жеке тұлғамен
жасалған, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес микрокредит беру туралы шарт бойынша микрокредит сомасын қайтару жəне (немесе)
сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені бұзғаны үшін
тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың)
мөлшері мерзімін өткізіп алудың тоқсан күні ішінде
мерзімі өткізіп алынған əрбір күн үшін мерзімі өткізіп
алынған төлем сомасының 0,5 пайызынан аспауға тиіс,
мерзімін өткізіп алудың тоқсан күні өткеннен кейін
мерзімі өткізіп алынған əрбір күн үшін мерзімі өткізіп
алынған төлем сомасының 0,03 пайызынан аспауға,
бірақ микрокредит беру туралы шарт қолданылатын
əрбір жылға берілген микрокредит сомасының он пайызынан артық болмауға тиіс.»;
4) 7-баптың 3-тармағының 5) тармақшасындағы
«тұрғын үй жəне (немесе) тұрғынжай орналасқан жер
учаскесі болып табылатын жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген микрокредит» деген
сөздер «қарыз алушы – жеке тұлғаның кəсіпкерлік
қызметті жүзеге асыруға байланысты емес жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген
микрокредиті» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 9-1-баптың 1-тармағының екінші бөлігі алып
тасталсын;
6) мынадай мазмұндағы 9-2-баппен толықтырылсын:
«9-2-бап. Берешекті реттеу шарттары мен тəртібі
жəне төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты
қолданылатын шаралар
1. Микрокредит беру туралы шарт бойынша
міндеттемені орындаудың өткізіп алынған мерзімі
болған кезде, бірақ ол басталған күннен бастап күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей микроқаржы
(Соңы 13-бетте)
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ұйымы микрокредит беру туралы шартта көзделген
тəсілмен жəне мерзімдерде қарыз алушыны:
1) микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындау бойынша мерзімді өткізіп алудың
туындағаны жəне хабарламада көрсетілген күнге
мерзімі өткізіп алынған берешектің мөлшерін көрсете
отырып, төлемдер енгізу қажеттігі;
2) микрокредит беру туралы шарт бойынша қарыз
алушы – жеке тұлғаның микроқаржы ұйымына өтініш
жасау құқығы;
3) қарыз алушының микрокредит беру туралы шарт
бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары туралы хабардар етуге міндетті.
Микроқаржы ұйымы қарыз алушыны хабардар ету
үшін коллекторлық агенттікті тартуға құқылы.
2. Микрокредит беру туралы шарт бойынша
міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу басталған
күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарыз алушы-жеке тұлға микроқаржы ұйымына баруға жəне
(немесе) өзінің микрокредит беру туралы шарттың
талаптарына, оның ішінде:
1) сыйақы мөлшерлемесін не микрокредит беру
туралы шарт бойынша сыйақы мəнін азайту жағына
қарай өзгертуге;
2) негізгі борыш жəне (немесе) сыйақы бойынша
төлемді кейінге қалдыруға;
3) берешекті өтеу əдісін немесе өтеу кезектілігін,
оның ішінде негізгі борышты басым тəртіппен өтей
отырып өзгертуге;
4) микрокредит мерзімін өзгертуге;
5) микрокредит бойынша мерзімі өткізіп алынған
негізгі борышты жəне (немесе) сыйақыны кешіруге,
тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың)
күшін жоюға;
6) тараптардың келісімімен белгіленген мерзімдерде
кепіл берушінің ипотека нысанасы болып табылатын
жылжымайтын мүлікті дербес өткізуіне;
7) микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындаудың орнына микроқаржы ұйымына
кепілге қойылған мүлікті беру арқылы бас тарту
төлемін ұсынуға;
8) сатып алушыға микрокредит беру туралы
шарт бойынша міндеттемені бере отырып, ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын
мүлікті өткізуге байланысты өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейтін, микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін
өткізіп алудың туындау себептері, кірістер жəне
басқа да расталған мəн-жайлар (фактілер) туралы
мəліметтерді қамтитын жазбаша нысанда өтініш
не микрокредит беру туралы шартта көзделген
тəсілмен ұсынуға құқылы.
3. Уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тəртіппен микроқаржы ұйымы қарыз
алушы – жеке тұлғаның өтінішін алған күннен кейін
күнтізбелік он бес күн ішінде микрокредит беру туралы шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістерді
қарайды жəне қарыз алушы-жеке тұлғаға:
1) микрокредит беру туралы шарттың талаптарына
ұсынылған өзгерістермен келісетіні;
2) берешекті реттеу жөніндегі өзінің ұсыныстары;
3) бас тарту себептерінің уəжді негіздемесін көрсете
отырып, микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгертуден бас тартатыны туралы жазбаша нысанда не микрокредит беру туралы шартта көзделген
тəсілмен хабарлайды.
4. Қарыз алушы-жеке тұлға микроқаржы ұйымының
осы баптың 3-тармағының 3) тармақшасында көзделген шешімін алған күннен бастап күнтізбелік он бес
күн ішінде немесе микрокредит беру туралы шарттың
талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге
қол жеткізбеген кезде бір мезгілде микроқаржы
ұйымын хабардар ете отырып, уəкілетті органға өтініш
жасауға құқылы.
Уəкілетті орган қарыз алушы – жеке тұлғаның өтінішін оның микроқаржы ұйымына өтініш жасауының
дəлелдемесі ұсынылған жəне микроқаржы ұйымымен
микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгерту
туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде қарайды.
Уəкілетті орган «Тұрғын үй қатынастары туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес халықтың
əлеуметтік осал топтарына жататын қарыз алушы –
жеке тұлғаның тұрғынжай болып табылатын жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген,
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес
микрокредит беру туралы шарт жөніндегі өтінішін
қарау кезеңінде кепілге қойылған мүлікке сотқа талап қоюды беру арқылы өндіріп алуды қолдануға
жол берілмейді.
Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талап

уəкілетті орган өтінішті өтініш жасалған күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен астам қараған, сондайақ қарыз алушы – жеке тұлғаның бұрын қаралған
мəселе бойынша өтініші қайта берілген жағдайларда
қолданылмайды.
Қарыз алушы жеке тұлғаның өтінішін уəкілетті
орган Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен қарайды.
5. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген талап қанағаттандырылмаған,
сондай-ақ микрокредит беру туралы шарт бойынша
қарыз алушы-жеке тұлға осы баптың 2-тармағында
көзделген құқықтарды іске асырмаған не қарыз алушы-жеке тұлға мен микроқаржы ұйымы арасында микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгерту
бойынша келісім болмаған жағдайларда, микроқаржы
ұйымы:
1) қарыз алушыға қатысты шаралар қолдану туралы
мəселені қарауға құқылы.
Шаралар қолдану туралы шешім микрокредиттер
беру қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады;
2) берешекті сотқа дейін өндіріп алу жəне реттеу
үшін коллекторлық агенттікке беруге құқылы.
Микрокредит беру туралы шартта қарыз алушы микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді
орындау мерзімін өткізіп алуға жол берген жағдайда
микроқаржы ұйымының коллекторлық агенттікті тарту құқығы болған кезде берешекті сотқа дейін өндіріп
алу жəне реттеу үшін коллекторлық агенттікке беруге
жол беріледі;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында
жəне (немесе) микрокредит беру туралы шартта
көзделген шараларды қолдануға, оның ішінде сотқа
микрокредит беру туралы шарт бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы талап қоюмен жүгінуге,
сондай-ақ кепілге қойылған мүлікке соттан тыс
тəртіппен («Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген
жағдайларды қоспағанда) не сот тəртібімен өндіріп
алуды қолдануға;
4) сотқа Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қарыз алушы – дара кəсіпкерді, заңды тұлғаны
банкрот деп тану туралы талап қоюмен жүгінуге
құқылы.»;
7) 14-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Микрокредиттер беру жөніндегі қызметті
жүзеге асыруға ниеті бар заңды тұлға уəкілетті органды, қаржы мониторингін жүзеге асыратын уəкілетті
мемлекеттік органды өзінің «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясында микроқаржы
ұйымы, кредиттік серік тестік, ломбард ретінде
мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы осы
тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде
хабардар етеді.»;
6-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мынадай:»;
1) тармақшадағы «болып табылса» деген сөздер
«болып табылатын» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «жері болса» деген сөздер «жері
бар» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) тармақшадағы «болып табылса» деген сөздер
«болып табылатын» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) тармақшадағы «болып табылса, дербес немесе
басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама түрде иелене жəне (немесе) пайдалана
жəне (немесе) оларға билік ете алмайды» деген сөздер
«болып табылатын тұлға микроқаржы ұйымының ірі
қатысушысы бола алмайды» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) 31-баптың 2-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға
лицензия алу үшін 2021 жылғы 1 маусымға дейін
өтініш беруге құқылы кредиттік серіктестіктерді
қоспағанда, 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін құрылған
жəне 2021 жылғы 1 наурызға дейін уəкілетті органға
микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия
алу үшін өтініш бермеген микроқаржы ұйымдары
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қайта
ұйымдастырылуға не таратылуға жатады.».
8. «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 3-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Коллекторлық агенттіктің құрылтайшылары
құрылатын коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталының ең төмен мөлшерін оны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) кезінде толық төлеуге міндетті.
Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталының

ең төмен мөлшері уəкілетті органның нормативтік
құқықтық актісінде белгіленеді.
Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталы тек
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы
ақшамен ғана қалыптастырылады.»;
2) 5-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасындағы «телефон» деген
сөз «коллекторлық агенттіктің борышкерлермен байланыс жасауға арналған телефон нөмірлерінен телефон» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтың бірінші бөлігінде:
1) тармақшаның бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы «бастапқы» деген сөз «əрбір» деген сөзбен
ауыстырылсын;
5) тармақшадағы «коллекторлық агенттіктің берешекке қатысты коллекторлық қызметті жүзеге асыру жөніндегі өкілеттіктерін растайтын ақпарат пен
құжаттардың көшірмесін» деген сөздер «берешек
мөлшерін растайтын құжатты жəне коллекторлық
агенттіктің берешекке қатысты коллекторлық қызметті жүзеге асыру жөніндегі өкілеттігін растайтын
құжаттардың көшірмесін» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) тармақшадағы «коллекторлық агенттіктің (филиалдың, өкілдіктің) тұрған жеріндегі үй-жайларында аудио- немесе» деген сөздер «аудио- немесе
аудиотіркеуі бар» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Борышкермен жасалған банктік қарыз (микрокредит) шартында борышкердің орналасқан жерін
жəне (немесе) байланыс деректерін анықтау шарты болған кезде осындай мақсатта коллекторлық
агенттіктің осы баптың 1-тармағының бірінші абзацында аталған тұлға болып табылмайтын үшінші
тұлғамен өзара іс-қимыл жасауына жол беріледі.»;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінде аталған үшінші
тұлғамен өзара іс-қимыл жасау кезінде коллекторлық
агенттік мынадай ақпаратты:
коллекторлық агенттіктің атауын;
коллекторлық агенттік жұмыскерінің тегін, атын,
əкесінің атын (егер ол жеке басын куəландыратын
құжатта көрсетілсе) жəне лауазымын;
борышкердің тегін, атын, əкесінің атын (егер ол
жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) хабарлайды.»;
6-тармақтағы «бөлігінің бірінші абзацында» деген
сөздер «бөлігінде» деген сөзбен ауыстырылсын;
3) 7-баптың 2-тармағының 6) тармақшасындағы
«мəліметтерді ұсынады.» деген сөздер «мəліметтерді;»
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7)
тармақшамен толықтырылсын:
«7) коллекторлық агенттіктің борышкерлермен байланыс жасауға арналған телефон нөмірлері туралы
мəліметтерді ұсынады.»;
4) 12-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі
немесе жоғары білімінің бар-жоғына қойылатын
талаптар коллекторлық агенттіктің борышкермен
жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) үшінші
тұлғалармен телефонмен сөйлесулер арқылы өзара
іс-қимыл жасайтын жұмыскерлеріне қатысты қолданылмайды.»;
5) 15-баптың 1-тармағында:
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) коллекторлық агенттіктің борышкерлермен байланыс жасауға арналған телефон нөмірлері
өзгерген жағдайларда, осындай өзгерiстер болған
күннен бастап күнтiзбелiк үш күннен кешіктірілмейтін
мерзімде уəкілетті органды хабардар етуге;»;
14) тармақшадағы «коллекторлық агенттіктің (филиалдың, өкілдіктің) тұрған жеріндегі үй-жайларында аудио- немесе» деген сөздер «аудио- немесе
аудиотіркеуі бар» деген сөздермен ауыстырылсын.
9. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне шетел валютасындағы ипотекалық қарыздар, көрсетілетін төлем қызметтері нарығының
субъектілерін реттеуді жетілдіру, жалпыға бірдей декларациялау жəне экономикалық өсуді қалпына келтіру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына:
2-баптың 7-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға
лицензия алу үшін 2021 жылғы 1 маусымға дейін
өтініш жасауға құқылы кредиттік серіктестіктерді
қоспағанда, 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін есептік
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тіркеуден өткен микроқаржылық қызметті жүзеге
асыратын ұйымдар «Микроқаржылық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына
сəйкес микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті
органға 2021 жылғы 1 наурызға дейін өтініш жасауға
құқылы.».
10. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) жəне «Салық жəне
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық
кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 10 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
2-баптың 1-тармағының 8) тармақшасындағы
«237) тармақшасының алтыншы – он бірінші абзацтарын» деген сөздер «237) тармақшасының алтыншы – сегізінші абзацтарын» деген сөздермен ауыстырылсын.
2-бап.
1. Осы Заң:
1) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа
енгізілетін 1-баптың 7-тармағы 7) тармақшасының
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы жəне оныншы абзацтарын жəне 8) тармақшасын, 9 жəне 10-тармақтарын;
2) 2021 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа
енгізілетін 1-баптың 6-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларын, 7-тармағы 1) тармақшасының бірінші,
екінші жəне үшінші абзацтарын, 8-тармағы 2) тармақшасының алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші,
он төртінші жəне он бесінші абзацтарын;
3) 2021 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа
енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 5) тармақшасын,
2 жəне 3-тармақтарын, 7-тармағы 1) тармақшасының
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші жəне сегізінші
абзацтарын, 3), 4), 5) жəне 6) тармақшаларын;
4) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа
енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 1), 2), 3) жəне
4) тармақшаларын, 8-тармағының 1) тармақшасын
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
2. Осы Заңның 1-бабы 1-тармағының 5) тармақшасы,
2, 3 жəне 4-тармақтары, 7-тармағы 1) тармақшасының
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші жəне сегізінші
абзацтары, 3), 4), 5) жəне 6) тармақшалары бұрын
жасалған шарттардан туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады деп белгіленсін.
3. 2021 жылғы 1 қазанға дейін төленген, жеке
тұлғаның кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес
ипотекалық қарыз шарты бойынша негізгі борыш жəне
(немесе) сыйақы сомалары бойынша төлемдердің
кез келгенін өтеу жөніндегі міндеттемені орындау
мерзімін өткізіп алудың қатарынан күнтізбелік бір
жүз сексен күні өткеннен кейін есепке жазылған,
қарыз беруге жəне оған қызмет көрсетуге байланысты тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар),
комиссиялар мен өзге де төлемдер, сондай-ақ жеке
тұлғаның кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес
жəне жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз
етілген микрокредиті бойынша негізгі борыш жəне
(немесе) сыйақы сомалары бойынша төлемдердің
кез келгенін өтеу жөніндегі міндеттемені орындау
мерзімін өткізіп алудың қатарынан күнтізбелік бір жүз
сексен күні өткеннен кейін есепке жазылған сыйақы,
тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар) қайта
есептеуге жатпайды.
4. Жеке тұлғалармен жасалған, кəсіпкерлік қызметті
жүзеге асыруға байланысты емес микрокредит беру
туралы шарттар бойынша 2021 жылғы 1 қазанға дейін
төленген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) не
заңды күшіне енген сот шешіміне сəйкес төлеуге жататын тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) қайта
есептеуге жатпайды.
5. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін есептік
тіркеуден өткен коллекторлық агенттіктер 2021
жылғы 1 тамызға дейін қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі
уəкілетті органға борышкерлермен байланыс жасауға
арналған телефон нөмірлері туралы ақпарат беруге
міндетті.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ. ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 24 мамыр
№ 43-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1) кiрiстер – 12 405 717 446 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсiмдер бойынша – 6 913 806 526 мың
теңге;
салықтық емес түсiмдер бойынша – 286 899 962
мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 3 585 654 мың теңге;
трансферттер түсiмдерi бойынша – 5 201 425 304
мың теңге;
2) шығындар – 14 911 075 741 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 223 459 837 мың
теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 392 058 235 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 168 598 398 мың
теңге;
4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 30 847 068 мың теңге, оның iшiнде:
қаржы активтерiн сатып алу – 30 847 068 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – -2 759 665 200 мың теңге,
немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 3,5 пайызы;
6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы –
-8 243 730 200 мың теңге, немесе елдiң жалпы iшкi
өнiмінің 10,6 пайызы;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 759 665
200 мың теңге.
2-бап. 2021 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенiн

пайдаланғаны үшін 48 740 450 мың теңге сомасында жəне əскери полигондарды пайдаланғаны үшін
8 516 575 мың теңге сомасында жалдау төлемақыларының түсiмдері көзделсiн.»;
«8-бап. 2021 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан
нысаналы трансферт Қазақстан Республикасының
Президенті айқындаған мақсаттарға 1 850 000 000
мың теңге сомасында көзделсін.»;
2) 14-баптың бірінші бөлігінде:
мынадай мазмұндағы 6-1), 7-1), 7-2), 7-3), 7-4) жəне
7-5) тармақшалармен толықтырылсын:
«6-1) тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялауға;»;
«7-1) тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда)
құнын субсидиялауға;
7-2) ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын көтеруге;
7-3) объектілерді күзету функцияларын бəсекелес
ортаға беруге;
7-4) коронавируспен (COVID-19) күрес шеңберінде
эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған медицина
қызметкерлеріне үстемеақылар төлеуге;
7-5) арнаулы мекемелердің, айдауыл қызметінің,
кезекші бөлімдердің жəне жедел басқару орталық тарының, кинологиялық бөлімшелердің қызме ткерлеріне жəне учас келік полиция инспекторларының көмекші леріне тұрғын үйді жалдау

(жалға алу) үшін өтемақы төлеуге жəне олардың
тұрғын үй төлемдеріне;»;
14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«14) мемлекеттік ұйымдардың: стационар лық
жəне жартылай стационарлық үлгідегі медициналықəлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету,
уақытша болу ұйымдарының, халықты жұмыспен
қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын
көтеруге;»;
мынадай мазмұндағы 17-1), 36-1) 40-1) жəне 41-1)
тармақшалармен толықтырылсын:
«17-1) үш жастан алты жасқа дейінгі балаларды
мектепке дейінгі тəрбиемен жəне оқытумен қамтуды
қамтамасыз етуге;»;
«36-1) дене шынықтыру жəне спорт саласындағы
мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің
еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;»;
«40-1) аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің əкімдерін
сайлауды қамтамасыз етуге жəне өткізуге;»;
«41-1) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін
алып қоюға;»;
3) 19, 23, 24, 25, 26 жəне 27-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2021
жылға арналған резервi 231 696 458 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.»;
«23-бап. 2021 жылы Қазақстан Республикасының

мемлекеттік кепілдіктерін беру лимиті 900 000 000
мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
24-бап. 2021 жылы экспортты қолдау бойынша
мемлекеттік кепілдіктер беру лимиті 100 200 000 мың
теңге мөлшерінде белгіленсін.
25-бап. 2021 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 18 260 000 000 мың теңге мөлшерiнде
белгiленсiн.
26-бап. 2021 жылға мемлекеттiң кепiлгерлiк беру
лимиті 45 034 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
27-бап. 2021 жылға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның
ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің
лимитi 2 481 143 489 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.»;
4) көрсетілген Заңға 1 жəне 4-қосымшалар осы Заңға
1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын.
2-бап. Осы Заң 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 24 мамыр
№ 44-VІI ҚРЗ
(Жалғасы 14-бетте)

РЕСМИ

14
(Жалғасы. Басы 1, 13-беттерде)

«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 24 мамырдағы
Қазақстан Республикасының №44-VII ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША
«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»
2020 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
№379-VI ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША

007 Орталық коммуникациялар қызметінің
жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
104

106

Ішкі сыныбы

Санаты

Сыныбы

Атауы

Cомасы,
мың теңге

12 405 717 446

Салықтық түсімдер

6 913 806 526

Табыс салығы

1 870 226 706

Корпоративтік табыс салығы

1 870 226 706

Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге
салынатын iшкi салықтар

3 657 797 971

1

Қосылған құн салығы

3 036 094 254

2

Акциздер

116 868 850

3

Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны
үшiн түсетiн түсiмдер

487 022 815

4

Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi
үшiн алынатын алымдар

5

Ойын бизнесіне салық

1
05

06

13 326 514

Халықаралық сауда мен сыртқы
операцияларға салынатын салықтар

1 344 413 259

1

Кеден төлемдерi

1 321 086 216

2

Халықаралық сауда мен операцияларға
салынатын басқа да салықтар

07
1
08

1
2

Басқа да салықтар

2 153 555

Басқа да салықтар

2 153 555

Заңдық маңызы бар əрекеттерді жасағаны
жəне (немесе) оған уəкілеттігі бар мемлекеттік
органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

39 215 035

Мемлекеттік баж

39 215 035

Салықтық емес түсiмдер

286 899 962
215 380 090

1

Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі
бөлігінің түсімдері

1 178 565

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың
мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды
тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден
түсетін кірістер

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына
орналастырғаны үшін сыйақылар
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер
бойынша сыйақылар
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 000 000

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелердің тауарларды
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
өткізуінен түсетін түсімдер
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелердің тауарларды
(жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін
түсімдер
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін
ақша түсімдері
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін
ақша түсімдері
Мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен
(шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар
Мұнай секторы ұйымдарынан жəне
Жəбірленушілерге өтемақы қорына түсетін
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын, сондайақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
бюджетінен (шығыстар сметасынан)
ұсталатын жəне қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
Гранттар

2 832 903

7
9
02

1

03

1

04

1

05

7 918 806

04

83 322 123

001 Қоғамдық тəртіпті қорғау жəне қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстықатқару жүйесі саласындағы мемлекеттік
саясатты айқындау жəне оның іске
асырылуын ұйымдастыру жөніндегі
қызметтер

83 322 123

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер
министрлiгi

79 832 227

001 Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі
қызметтер

54 489 132

021 Шетелде Қазақстан Республикасы
азаматтарының құқықтары мен мүдделерін
қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз
ету
207
001
209

002

001

217
001

10 386 938

002
10 386 938

019
030
067
072
094
205

1 204 668

3 585 654

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар
сату
Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар
сату
Трансферттердің түсімдері

3 585 654

223
001

3 585 654
5 201 425 304

225

651 425 304

130

651 425 304

217
241

4 550 000 000
001

4 550 000 000

001
Атауы

Бағдарлама

Əкімші

Функционалдық топ

243

II. Шығындар
1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
101

Cомасы,
мың теңге

14 911 075 741

Қазақстан Республикасы Президентінің
Əкімшілігі

8 728 706

001 Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз
ету жөніндегі қызметтер

6 944 701

002 Мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатының
стратегиялық аспектілерін болжамдыталдамалық қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер

615 354

003 Архив қорының, баспа басылымдарының
сақталуын қамтамасыз ету жəне оларды
арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

512 304

222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша
сыйлықақылар төлеу

2 328 408

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын
бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер

1 753 474

007

Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау
жүйесін жетілдіру

4 433 207

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай
мемлекеттiк саясатты қалыптастыру жəне іске
асыру

3 215 604

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты
институционалдық қолдау

541 200

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын
тестілеу бойынша көрсететін қызметтер

220 565

017

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет
істері агенттігінің ақпараттық жүйелерін құру
жəне дамыту

455 838

8 967 102

Экология, геология жəне табиғи ресурстар
саласындағы қызметті үйлестіру бойынша
көрсететін қызметтер
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне
қоғамдық даму министрлігі
Ақпарат жəне қоғамдық даму саласындағы
мемлекеттік саясатты қалыптастыру
Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру
Қазақстан Республикасы Сауда жəне
интеграция министрлігі
Ішкі жəне сыртқы сауда саясаты, халықаралық
экономикалық интеграция, тұтынушылардың
құқықтарын қорғау, техникалық реттеу,
стандарттау жəне өлшем бірлігін қамтамасыз
ету, шикізаттық емес экспортты дамыту жəне
ілгерілету саласында мемлекеттік саясатты
қалыптастыру жəне іске асыру
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік
бюджетті атқаруды жəне оның атқарылуын
бақылауды қамтамасыз ету бойынша
көрсетілетін қызметтер
Халықаралық қаржы ұйымдары
қаржыландыратын инвестициялық жобалардың
аудитiн жүзеге асыру
Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша
бағамдық айырманы төлеу
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
ақпараттық жүйелерін құру жəне дамыту
Саяси партияларды қаржыландыру
Салық əкімшілігі жүйесін реформалау
Мемлекеттік активтерді басқару
Шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту жəне
техникалық жарақтандыру
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігі
Цифрландыру, инновациялар, аэроғарыш жəне
электрондық өнеркəсіп, ақпараттандыру жəне
байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік
(киберқауіпсіздік), топография-геодезия жəне
картография саласындағы мемлекеттік
саясатты қалыптастыру жəне іске асыру
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрлігі
Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру
Ғылымды дамыту
Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігі
Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ жəне
мұнай-химия өнеркəсібі саласындағы қызметті
үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі
Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік
саясатты қалыптастыру, экономикалық
саясатты дамыту, табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметін peттеу, өңірлік
даму жəне кəсіпкерлікті дамыту саласындағы
қызметті үйлестіру бойынша көрсетілетін
қызметтер

8 967 102

10 856 518

002

Статистикалық ақпаратты ұсынуды
қамтамасыз ету

7 939 874

Қазақстан Республикасы Бəсекелестікті қорғау
жəне дамыту агенттігі

1 680 394

Бəсекелестікті қорғау жəне монополистік
қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік
саясатты қалыптастыру жөніндегі уəкілетті
органның қызметін қамтамасыз ету

1 680 394

10 237 418
637
001

3 793 343
690

16 199 141

Қазақстан Республикасы Конституциялық
Кеңесінің Аппараты

415 810

Қазақстан Республикасы Конституциясының
республика аумағында жоғары тұруын
қамтамасыз ету

415 810

11 237 957

Сайлау өткізуді ұйымдастыру
Сайлау өткізу

5 812 430

033

Облыстық бюджеттерге аудандық маңызы
бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің,
ауылдық округтердің əкімдерін сайлауды
қамтамасыз етуге жəне өткізуге берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер

4 721 712

703 815

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету
басқармасы

13 756 263

Қазақстан Республикасы Парламентінің
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер

13 756 263

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс
Басқармасы

59 064 015

001

Қазақстан Республикасы Президенті Іс
Басқармасының мемлекеттік функциялары
мен өкілеттіктерін жүзеге асыруды
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 038 948

055

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар
паркін жаңарту

001

694

2
202

7 276 288

Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы ісқимылды, экономикалық жəне қаржылық құқық
бұзушылықтарға қарсы күресті қамтамасыз ету
бойынша көрсетілетін қызметтер

002

693

8 442 227
1 190 093
1 530 805
49 795 709

16 199 141

001

153 010 656
85 062 943

6 951 273

Қазақстан Республикасы Қаржылық
мониторинг агенттігі

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау
комиссиясы

3 793 343

13 268

8 494 091

Реформаларды қалыптастыруға жəне
тиімді іске асыруға жəрдемдесу бойынша
көрсетілетін қызметтер, стратегиялық
жоспарлау, мемлекеттік статистикалық
қызмет салаларында мемлекеттік саясатты
жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен
квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу

001

24 338

Қаржы нарығын реттеу жəне дамыту жөніндегі
мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске
асыру

001

628

3 614 185

8 494 091

18 796 392

001

6 623 233

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
реттеу жəне дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасы Стратегиялық
жоспарлау жəне реформалар агенттігі

627

69 337

574 934

Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет
iстерi агенттiгi

20 259 234

2 138 011

40 000 000

Республикалық бюджеттiң атқарылуын
бақылау жөнiндегi есеп комитетi

487 190

Қазақстан Республикасы Экология,
геология жəне табиғи ресурстар министрлігі

1 025 067

Қорғаныс

717 682 911

Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлiгi

133 651 883

001

Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың алдын алу жəне оларды
жою, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы
мемлекеттік саясатты айқындау жəне оның
іске асырылуын ұйымдастыру, мемлекеттік
материалдық резервті қалыптастыру жəне
іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер

12 068 726

002

Табиғи жəне техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою
саласындағы қызметті ұйымдастыру

54 214 498

5 797 525

006

45 037 932

58 620 119
2 964 665

Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардан қорғау объектілерін салу жəне
реконструкциялау

007

Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар мен
мекемелердің күрделі шығыстары

22 330 727

7 276 288

64 417 644

2 964 665

208

9 320 902

Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министрлiгi
Қорғанысты жəне Қазақстан
Республикасының Қарулы Күштерін
ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік
саясатты айқындау жəне іске асыру
жөніндегі қызметтер

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын
қамтамасыз ету

336 546 477

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі

244 269 013

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты
орындауды қамтамасыз ету

244 269 013

Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық,
сот, қылмыстық-атқару қызметі

789 482 459

249

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық
жəне даму ұйымымен ынтымақтастығы
шеңберінде Қазақстанның Экономикалық
ынтымақтастық жəне даму ұйымының
бастамалары мен құралдарына қатысуы

147 360

004
3
104
003

1 080 442
201

339 762 015

001

6 675 402

915 637

Əріптестік туралы негіздемелік келісімдер
шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен
бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан
Республикасының орнықты дамуына жəне
өсуіне жəрдемдесу жөніндегі жобалардың іске
асырылуын қамтамасыз ету

9 843 606

626

60 574

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге
асырылатын жобаларды зерттеулердің іске
асырылуын қамтамасыз ету

073

Өнеркəсіп, қорғаныс өнеркəсібі, бірыңғай
əскери-техникалық саясатты жəне əскеритехникалық ынтымақтастықты жүргізуге
қатысу, қорғаныстық тапсырысты
қалыптастыру, орналастыру жəне орындау
саласындағы басшылық, индустриялық
саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды
жəне бəсекелестік нарықты, көлік жəне
коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығын дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты
қалыптастыру жəне іске асыру

001

2 233 595

006

623 190 583

001

625

95 154

502 061

49 843 606

608

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
министрлiгi

129 082

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан
трансферттер

1

1 018 243

019 Ақпараттық-имидждік саясаттың іске
асырылуын қамтамасыз ету

129 082

56 966 281

1

008 Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы кітапханасының
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер

211

1 204 668

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару
органдарынан трансферттер
Облыстық бюджеттерден, республикалық
маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінен
трансферттер
Ұлттық қордан трансферттер

1 156 949

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық
ынтымақтастық жəне даму ұйымының
арасындағы ынтымақтастық шеңберінде
Қазақстан Республикасының əлеуметтікэкономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі

406

2 175 192

001 Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасының қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

017 Қазақстан Республикасының халықаралық
ұйымдарға, өзге де халықаралық жəне басқа
органдарға қатысуы

2 832 903

56 966 281

01

323 211

001

Басқа да салықтық емес түсiмдер

4

001 Қазақстан Республикасы Жоғары Сот
Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде
көрсетілетін қызметтер

013 Халықаралық ұйымдарда, Тəуелсіз
Мемлекеттер Достастығының жарғылық
жəне басқа органдарында Қазақстан
Республикасының мүдделерін білдіру

2 395 128

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1

323 211

008 Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің
арнайы, инженерлік-техникалық жəне нақты
қорғалуын қамтамасыз ету

58 490 365

1
02

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот
Кеңесінің Аппараты

005 Шетелдік іссапарлар

4 488 943

Қаржылық көмек

3

68 630

003 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
шекарасын делимитациялау жəне
демаркациялау

139 908 283

2
06

008 Азаптаулардың алдын алу жөніндегі ұлттық
алдын алу тетігін нығайту

204

23 327 043

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

01

106 230

Қазақстан Республикасы Тұңғыш
Президентінің – Елбасының Кеңсесі

249

2 396 962

001 Адамның жəне азаматтың құқықтары мен
бостандықтарының сақталуын қадағалау
жөніндегі қызметтер

201

4 485 538

2 396 962

174 860

108

096

656 347

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық
орталық

107

I. Кірістер
01

Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрiнiң Кеңсесi
001 Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

2021 жылға арналған республикалық бюджет

1

25 МАМЫР 2021 ЖЫЛ

3 215 538

Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрiнiң Кеңсесi

1 767 444

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерьлік
байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер

1 767 444

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
министрлiгi
(Жалғасы 15-бетте)

230 790 594

РЕСМИ

25 МАМЫР 2021 ЖЫЛ

(Жалғасы. Басы 1, 13-14-беттерде)
015

Халықты жеке басты куəландыратын
құжаттармен, жүргізуші куəліктерімен,
көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу
үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен
қамтамасыз ету

232
17 891 921
233

076

Қоғамдық тəртіпті сақтау жəне қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін
ұйымдастыру

47 345 846

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру
қызметтерін жүзеге асыру

11 546 025

Қазақстан Республикасы Əдiлет
министрлiгi

47 506 371

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз
ету

11 395 055

221
001

003

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі
Мемлекеттік органдардың заң шығару
қызметін ғылыми сүйемелдеу

009

Халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз
ету жəне Бірыңғай құқықтық ақпарат
жүйесін жүргізу

1 097 199

047

Төреліктерде, шетелдік төреліктерде,
шетелдік мемлекеттік жəне сот
органдарында, сондай-ақ төрелікке дейінгі
жəне сотқа дейінгі дауларды реттеу
процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау
жəне білдіру, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін
сот немесе төрелік талқылаулардың
перспективаларын бағалау

21 195 500

408 001

240

007

Сот сараптамасы объектілерін салу

1 940 832

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

9 656 780

Қазақстан Республикасы Ұлттық
қауiпсiздiк комитетi

352 668 330

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

347 115 523

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту
бағдарламасы

502
001

015

56 194 237

Сот органдарының азаматтардың жəне
ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары
мен заңды мүдделерін сотта қорғауды
қамтамасыз етуі

56 194 237

Қазақстан Республикасы Бас
прокуратурасы

38 450 651

Қазақстан Республикасында заңдардың жəне
заңға тəуелді актілердің дəлме-дəл жəне
бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды
жүзеге асыру

37 948 789

501 862

14 390 672

002

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға жəне
құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл
бойынша жедел-іздестіру қызметі

6 827 502

015

Нормативтік құқықтық актілердің
жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы
сараптама жүргізу

2 954 236

Қазақстан Республикасы Қаржылық
мониторинг агенттігі

6 318 369

002

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру

5 849 569

003

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру

Күзетілетін адамдар мен объектілердің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету

30 051 052

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
күзет қызметін дамыту бағдарламасы

201
079

202
003

208
005
011
017
221
060
225
001
017
060
092
098
099
203
204
221
222
223
227
229
230
231

201
014

202

468 800

001

009

5

004

31 614 053

104

694
011

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
күзет қызметі

Бiлiм беру

002
013

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты
қалыптастыру жəне іске асыру

4

502

608

001

681

501

018

24 172 410

628

041
045

017

Қазақстан Республикасы Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)

624

038

5 552 807

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

Құқықтық статистикалық ақпаратпен
қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

005
006

065

001

006

1 813 004

061

501

005

072

006

410

226

154 006 802

208
008
225

1 563 001

019

1 373 457 564

Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрiнiң Кеңсесi

208 713

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы
салым

208 713

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
министрлiгi

11 569 753

Қазақстан Республикасы Ішкі істер
министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін
арттыру жəне қайта даярлау

11 569 753

226
001
013

024
053

Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлiгi

1 781 941

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін
арттыру жəне қайта даярлау

1 781 941

Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министрлiгi
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында
жалпы білім беру
Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
кəсіптік білімі бар мамандар даярлау
Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
даярлау
Қазақстан Республикасы Əдiлет
министрлiгi
Сот-сараптама кадрларының біліктілігін
арттыру жəне оларды қайта даярлау

15 869 652

061

1 710 977
13 302 001
856 674
23 377
23 377

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 1 267 198 761
министрлігі
Білім беру жəне ғылым саласындағы
11 418 565
мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне
іске асыру
Инновациялық мүмкіндіктер жəне білім
506 025
беруді жаңғырту: елдің орнықты дамуы үшін
экологиялық мəдениетке бастар жол
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ға
21 895 054
нысаналы салым
7 021 994
«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы
салым
Мектепке дейінгі тəрбие мен білім беруге
76 376 880
қолжетімділікті қамтамасыз ету
Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті
759 971 317
қамтамасыз ету
Техникалық жəне кəсіптік білімі бар
70 125 574
кадрлармен қамтамасыз ету
Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
310 814 823
білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету
Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру
411 922
ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру
жəне қайта даярлау
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары
2 358 061
кадрларының біліктілігін арттыру жəне
қайта даярлау
Техникалық жəне кəсіптік білім беру
855 411
мемлекеттік ұйымдары кадрларының
біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау
Орта білім беруді жаңғырту
2 697 180
Нұрсұлтан Назарбаев Қорының «EL UMITI»
370 000
таланттарды анықтау жəне қолдау
бастамасын іске асыру
Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан
475 993
халқының басқа да тілдерін дамыту
Түркі академиясын орналастыру шарттары
23 874
мен тəртібі туралы келісімнің іске асырылуын
қамтамасыз ету

694

6
213

Жамбыл облысының бюджетіне
биофармацевтикалық зауыт салуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
Ғылым саласында биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін
қызметтер
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі
Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар
даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік
қолдау көрсету
Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының
біліктілігін арттыру жəне оларды қайта
даярлау
Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
білімі бар мамандарды даярлау жəне білім
алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету
Облыстық бюджеттерге, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
бюджеттеріне техникалық жəне кəсіптік,
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында
білім алушыларға мемлекеттік стипендия
мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне
спорт министрлігі
Мəдениеттегі жəне өнердегі дарынды
балаларды оқыту жəне тəрбиелеу
Мəдениет пен өнер саласындағы техникалық,
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарында мамандар даярлау жəне білім
алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету
Мəдениет пен өнер саласында кадрлардың
біліктілігін арттыру жəне оларды қайта
даярлау
Спорттағы дарынды балаларды оқыту жəне
тəрбиелеу
Мəдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау
Туризм саласында кадрларды даярлау үшін
білім беру қызметін ұйымдастыру бойынша
көрсетілетін қызметтер
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта
даярлау жəне біліктілігін арттыру
Қазақстан Республикасы Бас
прокуратурасы
Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің
кəсіби деңгейін жоғарылату жəне жоғары
білімнен кейінгі білім беру
Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк
қызмет iстерi агенттiгi
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
арттыру
Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта
даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру
бойынша көрсетілетін қызметтер
Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс
Басқармасы
Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін
арттыру жəне қайта даярлау
Денсаулық сақтау
Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
министрлiгi
Əскери қызметшілерді, құқық қорғау
органдарының қызметкерлерін жəне
олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі
қызметтер
Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлiгi
Əскери қызметшілерді, құқық қорғау
органдарының қызметкерлерін жəне
олардың отбасы мүшелерін емдеу жəне
төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге
медициналық көмек көрсету жөніндегі
қызметтер
Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министрлiгi
Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз
ету
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрлігі
Балаларды сауықтыру, оңалту жəне олардың
демалысын ұйымдастыру
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі
Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік
саясатты қалыптастыру
Денсаулық сақтау жəне халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
салауаттылығы саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы
салым
Арнайы медициналық резервті сақтауды
қамтамасыз ету жəне денсаулық сақтау
инфрақұрылымын дамыту
Əлеуметтік медициналық сақтандыру:
қолжетімділікті, сапаны, экономикалық
тиімділікті жəне қаржылық қорғауды
жақсарту

066 Міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру шеңберінде медициналық көмек
көрсету жəне оны сүйемелдеу
067 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген
көлемін қамтамасыз ету
070 Қоғамдық денсаулықты сақтау
074 Облыстық бюджеттерге, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
бюджеттеріне жергілікті атқарушы
органдардың денсаулық сақтау саласындағы
ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын
көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс
Басқармасы
028 Қазақстан Республикасы Президенті Іс
Басқармасы медициналық ұйымдарының
қызметін қамтамасыз ету
Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк
қамсыздандыру
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне
халықты əлеуметтiк қорғау министрлiгi
001 Еңбек, халықты жұмыспен қамту, əлеуметтік
қорғау жəне көші-қон саласындағы
мемлекеттік саясатты қалыптастыру
027 Азаматтардың жекелеген санаттарын
əлеуметтік қамсыздандыру жəне олардың
төлемдерін жүргізу
034 Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
058 Республикалық деңгейде халықты əлеуметтік
қорғау жəне көмек көрсету, сондай-ақ
əлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру жəне
инфрақұрылымды дамыту
062 Облыстық бюджеттерге, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа
орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын
құруға жұмыс берушінің шығындарын
субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
066 Қазақстан Республикасының орнықты
дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде
бағдарламалық жобаларды іске асыру
067 Халықаралық ұйымдармен бірлесіп
атқарылатын жобалардың іске асырылуын
қамтамасыз ету
068 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шараларды іске
асыру

1 597 008
279 080
34 878 149
579 189

647 745
7
249

33 122 559
528 656

36 725 232
1 996 112
2 245 284

2 242
18 793 081

071 Облыстық бюджеттерге, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
бюджеттеріне мемлекеттік ұйымдардың:
стационарлық жəне жартылай стационарлық
үлгідегі медициналық-əлеуметтік
мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша
болу ұйымдарының, халықты жұмыспен
қамту орталықтары жұмыскерлерінің
жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
081 Жұмыспен қамтудың 2020–2021 жылдарға
арналған жол картасының іс-шараларын іске
асыру
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі
007 Қарағанды облысының бюджетіне жылумен
жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
020 Облыстық бюджеттерге, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне Қазақстан Республикасының орнықты
дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін
нысаналы даму трансферттері

516 059
516 059

2 584 413
8

431 119

88 495
88 495
1 866 739 765
5 989 258

004 Азаматтық қоғам институттары мен
мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды
қамтамасыз ету

1 047 431

007 Мемлекеттік жастар жəне отбасы саясатын
іске асыру

1 169 415

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрлігі

2 115 780

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт
министрлігі

033 Мəдениет жəне өнер саласындағы бəсекелестікті
жоғарылату, қазақстандық мəдени мұраны
сақтау, зерделеу мен насихаттау жəне архив
ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

913 737

035 Бұқаралық спортты жəне спорттың ұлттық
түрлерін дамытуды қолдау

913 737

036 Жоғары жетістіктер спортын дамыту
043 Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны
халықаралық жəне ішкі нарықта ілгерілету

1 827 794 158
31 074 911

046 Қолданбалы ғылыми зерттеулер
049 Ономастикалық жəне геральдикалық қызметті
дамытуды қамтамасыз ету

6 733 745
694
787 308

174 701 345

56 221 515

017 Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету
жəне қазақстандық патриотизмді нығайту

8 017 044

5 039 505

003 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

001 Мəдениет, спорт жəне туристік қызмет
саласындағы мемлекеттік саясатты
қалыптастыру

8 017 044

1 330 367

58 438 361

240

1 968 002

599 920

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне
қоғамдық даму министрлігі

219 Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылымитехникалық жəне ғылыми-педагогикалық
ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 968 002

8 236 937

176 389 548

225

5 989 258

402 803 258
402 803 258

229 Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 – 2025
жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй
салу саласындағы іс-шараларды іске асыру

209

1 581 900

77 500 000

211 206 981

235 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы
бар қалалардың, астананың бюджеттеріне
Қазақстан Республикасының туристік саласын
дамытудың 2019 – 2025 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сумен
жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға
берілетін нысаналы даму трансферттері
Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық
кеңістiк

2 584 413

31 304 780

228 Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 –
2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер»
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
саласындағы іс-шараларды іске асыру

234 Ақмола облысының облыстық бюджетіне
Щучинск-Бурабай курорттық аймағының
сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін
салуға жəне реконструкциялауға берілетін
нысаналы даму трансферттері

12 586 599
1 101 914

2 013 019

15

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс
Басқармасы
006 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

2 115 780

111 598 378
1 632 789

13 523
58 931 724

2 081 500
47 242 172
1 342 958
269 248
84 464
2 548 826
908 988

33 017 598

015 Щучинск-Бурабай курорттық аймағының
инфрақұрылымын дамыту

1 346 836

6 008 869

029 Щучинск-Бурабай курорттық аймағының
туристік имиджін қалыптастыру

293 002

9
207

349 444 156

61 775 014
2 199 707

225
024
241
003

22 057 566
22 057 566

036

4 033 711 013

041
249

4 033 711 013

019

7 258 537

056
3 818 166 138

244

238 500

142 305

10

207
036

1 999 447
1 273 396
74 892 023

102 633 852

Қазақстан Республикасы Экология, геология
жəне табиғи ресурстар министрлігі

12 122 754

089 Жер қойнауын ұтымды жəне кешенді
пайдалануды жəне Қазақстан Республикасы
аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

1 336 752 850

20 935 887

Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын
пайдалану

037
038
039
044

12 122 754

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
461 535
министрлігі
Сейсмологиялық ақпарат мониторингі
461 535
Қазақстан Республикасы Энергетика
88 620 377
министрлігі
Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы 51 262 469
бар қалалардың, астананың бюджеттеріне
газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
Атомдық жəне энергетикалық жобаларды
4 466 247
дамыту
Жылу-электр энергетикасын дамыту
32 891 661
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
1 429 186
инфрақұрылымдық даму министрлігі
Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін
481 000
арттыруды дамытуға жəрдемдесу
Экономика салаларында энергия тиімділігін
461 230
арттыруды қамтамасыз ету
486 956
«Қарағандышахтатарату» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған
шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген
залалды өтеу
391 755 395
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған
ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары
Қазақстан Республикасы Экология, геология
108 481 268
жəне табиғи ресурстар министрлігі
Тұран жолбарысын реинтродукциялау үшін
470 000
жағдайлар жасау жəне Ұлытау таулы
алқабының табиғи жəне тарихи-мəдени
объектілерін сақтауға жəрдем көрсету
Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру жəне
1 431 280
жақсарту
Парниктік газдар шығарындыларын азайту
134 330
Гидрометеорологиялық жəне экологиялық
7 826 685
мониторингті дамыту
649 838
Технологияларды жəне үздік практикаларды
ілгерілету, бизнес пен инвестицияларды дамыту
арқылы Қазақстанның «жасыл экономикаға»
жылдам көшуіне ықпал ету
(Соңы 16-бетте)

РЕСМИ

694

11
211

241

249

12
223

249

9 186 082
8 914 566
5 109 318
5 109 318

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві
044 Жай вексельдерді өтеу
099 «Астана» халықаралық қаржы орталығының
əкімшілігі» АҚ-ға нысаналы аударым
120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
223
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігі
006 Өнімді инновацияларды ынталандыру

694

1 255 974
1 255 974
50 396 510

14
217

8 610 345
8 610 345

15
217

96 000

7
241

41 690 165
20 000 000

042

249
1 040 000
8 000 000

008

2 283 800

224

6 058 098
4 308 267
638 626 284
108 128 307

8
240
047

78 999 227
1 659 868
100 000

10

4 208 663
212

23 160 549

262
530 497 977
264

130 703 106
5 500 266
44 454 452

243
034

251 142 287
231 696 458
4 278 500
11 820 830
3 346 499
24 492 542
4 000 000

705 688

11
211
246

247

249
023

218

12
249
219

13
217
011
243
048

III. Таза бюджеттік кредит беру
Бюджеттік кредиттер
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігі
Облыстық бюджеттерге, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
бюджеттеріне жылумен жабдықтау жүйелерін
реконструкциялау жəне салу үшін кредит беру
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі
Облыстық бюджеттерге, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің
ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит
беру
Облыстық бюджеттерге, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
бюджеттеріне жылумен, сумен жабдықтау
жəне су бұру жүйелерін реконструкциялау жəне
салу үшін кредит беру
Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық
кеңістiк
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт
министрлігі
«Керуен-Сарай» көпфункционалды туристік
кешенін ұйымдастыру» жобасын қаржыландыру
үшін кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚға кредит бере отырып, «Бəйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған
ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары
Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлiгi
Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін қолдау
жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «Аграрлық
несие корпорациясы» АҚ-ға кредит беру
Облыстық бюджеттерге нəтижелі жұмыспен
қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытуға
кредит беру
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі
Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске
асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға
берілетін бюджеттік кредиттер
Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне
құрылыс қызметі
Қазақстан Республикасы Сауда жəне
интеграция министрлігі
Экспорттық қаржыландыруды ынталандыру
үшін кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚға кредит бере отырып «Бəйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру
Жүк техникасының жетекші белдіктерінің бас
берілістерін шығару жобасын қаржыландыру
үшін кейіннен «Өнеркəсіпті дамыту қоры» АҚға кредит бере отырып, «Бəйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі
«Қарағанды облысының Саран қаласында шина
өндірісін ұйымдастыру» жобасын лизингтік
қаржыландыру үшін «Өнеркəсіпті дамыту
қоры» АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып,
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға
кредит беру
Автобустарды лизингке сату бойынша
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы кейіннен
«Өнеркəсіпті дамыту қоры» АҚ-ға кредит
бере отырып, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ-ға кредит беру
Көлiк жəне коммуникация

249
220

231

223 459 837
392 058 235
18 752 290
37 940

Ішкі сыныбы

145 136 484

087 «Бизнестің жол картасы – 2025» бизнесті
132 497 849
қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы жəне Басым жобаларды
кредиттеу тетігі шеңберінде іс-шараларды
іске асыру
32 200 000
160 Ақмола облысының бюджетіне, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
бюджеттеріне қалалардың шеткі
аумақтарындағы əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымды дамытуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
202 Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру
377 453
жəне сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
5 823
инфрақұрылымдық даму министрлігі
120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары
5 823
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді
орындау
Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс
42 001 170
Басқармасы
008 Қазақстан Республикасы Президенті Іс
42 001 170
Басқармасының объектілерін салу жəне
реконструкциялау
Борышқа қызмет көрсету
958 305 647
Қазақстан Республикасы Қаржы
958 305 647
министрлiгi
013 Үкіметтік борышқа қызмет көрсету
958 305 647
Трансферттер
2 120 876 742
Қазақстан Республикасы Қаржы
2 120 876 742
министрлiгi
400 Субвенциялар
2 120 876 742

96 000

264 358 052
091 Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын
жөндеу жəне олардың сапасын жақсартуға
бағытталған күтіп-ұстау бойынша
жұмыстарды ұйымдастыру
092 Су көлігін жəне су инфрақұрылымын ұстау,
13 716 711
дамыту
093 Азаматтық авиацияны жəне əуе көлігін дамыту
10 351 476
212 Əлеуметтік маңызды қатынастар бойынша
10 834 612
жолаушылар тасымалдаушының жəне вагондар
(контейнерлер) операторының вагондарды
сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде
сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау
213 Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз
11 596 976
ету
233 Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты
37 940 506
бойынша міндеттемелерін орындау
240 Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
1 041 820
шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу жəне
реконструкциялау
13
Басқалар
666 712 413
202
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
12 917 877
министрлiгi
005 Мемлекеттік материалдық резервті
12 917 877
қалыптастыру жəне сақтау бойынша ісшараларды іске асыру
204
Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер
4 907 779
министрлiгi
006 Өкілдік шығындар
1 649 312
024 Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік
335 598
саясатты іске асыру
026 Қазақстан Республикасына инвестициялар
2 922 869
тартуға жəрдемдесу
211
Қазақстан Республикасы Сауда жəне
20 327 461
интеграция министрлігі
061 Техникалық реттеу жəне метрология
1 941 546
саласындағы көрсетілетін қызметтер
065 «QazExpoCongress» ұлттық компаниясы» АҚ-ға
18 385 915
нысаналы аударым
217

249

310 917 474

Атауы

Бюджеттік кредиттерді өтеу
Бюджеттік кредиттерді өтеу
Бюджеттік кредиттерді өтеу
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік
кредиттерді өтеу
Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша
талаптарды қайтару
1 Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша
талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

5
01
02

1
217
006
8
240
048
050
10
207
241

37 940
11
211

18 714 350

245

10 000 000

8 714 350
12
249
10 000 000

021

10 000 000
10 000 000

13
243
049

125 334 948

105 334 948

V. Бюджет тапшылығы (профициті)
VI. Мұнайға қатысты емес тапшылығы
(профициті)
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

70 000 000

35 334 948

78 000 000

16 000 000

Атауы

1
1
01

22 000 000

05

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі
14 700 000
«Өнеркəсіпті дамыту қоры» АҚ арқылы
жолаушылар вагоны паркін жаңартуды
қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ-ға кредит бере отырып,
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға
кредит беру
145 270 997
Басқалар
709 873
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
709 873
Мемлекеттік кепілдіктер бойынша
міндеттемелерді орындау
32 561 124
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі
Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы 10 061 124
бар қалалардың, астананың бюджеттерiне
облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан,
Алматы, Шымкент, Семей қалаларында
жəне моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға
жəрдемдесуге кредит беру

-2 759 665 200
-8 243 730 200
2 759 665 200

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін
2021 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

20 000 000

14 700 000
14 700 000

1 270 868

«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет
туралы» 2020 жылғы 2 желтоқсандағы № 379 -VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының Заңына
4-ҚОСЫМША

36 000 000

20 000 000

1 270 868

«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 24 мамырдағы
Қазақстан Республикасының № 44-VII ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША

20 000 000

42 000 000

168 598 398
168 598 398
167 327 530
167 327 530

Cомасы,
мың теңге

Атауы

20 000 000

Cомасы,
мың теңге

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар
30 847 068
бойынша сальдо
Қаржы активтерін сатып алу
30 847 068
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
136 817
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
136 817
Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып
136 817
алу
Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық
5 236 779
кеңістiк
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт
5 236 779
министрлігі
«Халықаралық туризм жəне қонақжайлылық
1 350 831
университеті» КеАҚ-ның жарғылық капиталын
ұлғайту
Шəкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ
3 885 948
жарғылық капиталын ұлғайту
7 661 707
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны
жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне
7 661 707
табиғи ресурстар министрлігі
«Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы
7 661 707
республикалық мемлекеттік кəсіпорнының жарғылық
капиталын ұлғайту
Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс
5 000 000
қызметі
Қазақстан Республикасы Сауда жəне интеграция
5 000 000
министрлігі
5 000 000
Экспортты қолдаудың тиімді қаржылық шараларын
ұсыну есебінен қазақстандық шикізаттық емес тауарларды өндірушілер мен сыртқы нарықтарға көрсетілетін қызметті жеткізушілерге қолдау көрсету
жəне олардың бəсекеге қабілеттілігін күшейту үшін
кейіннен «KazakhExport» экспорттық сақтандыру
компаниясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайта
отырып «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚның жарғылық капиталын ұлғайту
Көлiк жəне коммуникация
2 888 676
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
2 888 676
инфрақұрылымдық даму министрлігі
2 888 676
«Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық əуежайы»
АҚ-ның инфрақұрылымын жаңғырту» жобасын
іске асыру мақсатында «Нұрсұлтан Назарбаев
халықаралық əуежайы» АҚ-ның жарғылық капиталын
ұлғайту
Басқалар
9 923 089
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
9 923 089
министрлігі
Ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігі мен
9 923 089
орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «СамұрықҚазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-ның жарғылық
капиталын ұлғайту

Кіші сыныбы

223

259 Жер ресурстары туралы ақпаратқа
қолжетімділікті арттыру
267 Білімнің жəне ғылыми зерттеулердің
қолжетімділігін арттыру
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігі
007 Еліміздің мемлекеттік геодезиялық жəне
картографиялық қамтамасыз ету жүйесінің
деңгейін арттыру
Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс
Басқармасы
007 Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету,
қорғау, өсімін молайту
Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне
құрылыс қызметі
Қазақстан Республикасы Сауда жəне
интеграция министрлігі
090 Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа
экспортын ілгерілетуге жəрдемдесу
Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігі
040 Мұнай-газ химиясы өнеркəсібін жəне
жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттардағы жергілікті қамтуды
дамыту
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі
022 Автомобиль шиналарын өндіру жөніндегі
жобаны іске асыру мақсатында «Сарыарқа»
əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациясы» АҚ
жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қарағанды
облысының бюджетіне берілетін нысаналы даму
трансферттері
024 Шекара бөлімшелерін жобалау жəне салу
025 Машина жасау саласының жобаларын іске асыру
мақсатында «Тобыл» əлеуметтік-кəсіпкерлік
корпорациясы» АҚ жарғылық капиталын
ұлғайту үшін Қостанай облысының бюджетіне
нысаналы даму трансферттері
057 Өнеркəсіп саласындағы технологиялық
сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
090 Өнеркəсіп салаларының дамуына жəрдемдесу
225 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметін
жетілдіру іс-шараларын іске асыру
Көлiк жəне коммуникация
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігі
003 «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық
инфрақұрылымды жəне ақпараттық
қауіпсіздікті дамыту
008 Ғарыш қызметі жəне ақпараттық қауіпсіздік
салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
009 «KazSat-2R» ғарыштық байланыс жүйесін құру
жəне пайдалануға беру
010 Ғарыш инфрақұрылымының сақталуы мен оны
пайдалануды кеңейтуді қамтамасыз ету
011 Ұшқышсыз ғарыш аппараттарын ұшыру үшін
орта сыныптағы ғарыштық мақсаттағы жаңа
буын зымыранының базасында «Бəйтерек»
ғарыштық зымыран кешенін құру
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі
003 Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын
дамыту
013 Тұрақты авиатасымалдарды субсидиялау
015 Əлеуметтік маңызы бар облысаралық
қатынастар бойынша теміржол жолаушылар
тасымалдарын субсидиялау

3 272 357

Сыныбы

254 Су ресурстарын тиімді басқару
50 066 803
256 Орман ресурстары мен жануарлар əлемін сақтау 25 416 549
мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету
267 Білімнің жəне ғылыми зерттеулердің
3 949 265
қолжетімділігін арттыру
268 Ирригациялық жəне дренаждық жүйелерді
18 536 518
жетілдіру
212
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 276 908 835
министрлiгi
001 Ауыл шаруашылығы жəне жер ресурстарын
17 716 569
пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу,
басқару жөніндегі қызметтер
15 000 000
063 Солтүстік Қазақстан облысының облыстық
бюджетіне «Солтүстік» əлеуметтіккəсіпкерлік корпорациясы» АҚ жарғылық
капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму
трансферттері
249 Мал шаруашылығын дамыту үшін жəне мал
23 907 456
шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай
жасау
250 Қаржылық көрсетілетін қызметтердің
183 287 592
қолжетімділігін арттыру
255 Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді
18 896 570
дамыту үшін жағдай жасау

Облыстық бюджеттерді, республикалық маңызы 22 500 000
бар қалалар, астана бюджетін 2020–2021
жылдарға арналған жұмыспен қамту жол
картасы шеңберінде кəсіпкерлік бастамаларды
іске асыру үшін Қазақстан Республикасының
Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт
есебінен кредиттеу
112 000 000
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі
10 000 000
Ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігі
мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға
кредит беру
102 000 000
Алдын ала жəне аралық тұрғын үй қарыздарын
беру үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» акционерлік қоғамына бюджеттік
кредит беру

205

17 220 185

Сыныбы

120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
205 Қазақстан Республикасының инновациялық
дамуын қамтамасыз ету
243
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі
062 Бюджеттік инвестициялық жобалардың
техникалық-экономикалық негіздемелерін
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік
жобаларының, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын
əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттікжекешелік əріптестік жобаларын, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық
сүйемелдеу
082 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
моноқалалар мен өңірлерде іс-шараларды іске
асыру

Санаты

(Соңы. Басы 1, 13-15-беттерде)

25 МАМЫР 2021 ЖЫЛ

Санаты
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БАРЛЫҒЫ
Салықтық түсімдер
Табыс салығы
1 Корпоративтік табыс салығы
Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге
салынатын iшкi салықтар
3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
Салықтық емес түсімдер
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
ұсталатын жəне қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
2 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
ұсталатын жəне қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы
ұйымдарына салатын айыппұлдары,
өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
түсетін түсімдер
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін
түсімдер
1 Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін
түсімдер

Сомасы,
мың теңге

3
1 721 036 747
1 666 447 988
693 456 844
693 456 844
972 991 144
972 991 144
6 588 759
6 588 759

6 588 759

48 000 000
48 000 000
48 000 000

