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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай
Жээнбековпен телефон арқылы сйлесті, деп хабарлады Қазақстан
Республикасы Президентінің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев пен Сооронбай
Мемлекеттер басшылары күн
Жээнбеков əңгімелесу барысында екі- тəртібіндегі өңірлік жəне халықаражақты ынтымақтастықтың қазіргі жағ- лық өзекті мəселелер жөнінде пікір
дайы мен келешегін, сондай-ақ екі елдің алмасты.
Еуразиялық экономикалық одақ аяСондай-ақ тараптар алдағы кездесусындағы өзара іс-қимылын талқылады.
лер кестесін қарастырды.

«Қара археологтардан»
қалай қорғанамыз?

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
1996 жылғы 9 желтоқсанда Нью-Делиде жасалған Қазақстан
Республикасының Үкiметi мен Үндiстан Республикасының Үкiметi
арасындағы Қосарланған салық салуды болдырмау және табыс пен
капиталға салынатын салықтарға қатысты салық салудан жалтаруға жол
бермеу туралы конвенцияға және Хаттамаға згерістер мен толықтырулар
енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Үндістан
Республикасының Үкіметі арасындағы хаттаманы ратификациялау туралы
1996 жылғы 9 желтоқсанда НьюДелиде жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Үндiстан Республикасының Үкiметi арасындағы Қосарланған салық салуды болдырмау
жəне табыс пен капиталға салынатын
салықтарға қатысты салық салу дан
жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға жəне Хаттамаға өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы Қазақстан

ТАҒАЙЫНДАУ
Мемлекет басшысының Өкімімен
Бақытжан Берікбайұлы Темірболат
Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің Жалпы бөлімі нің меңгерушісі қызметіне тағайындалды.
***
Мемлекет басшысының Жарлығымен Кəрім Насбекұлы Көкірекбаев
Қазақстан Республикасының Қырғыз
Республикасындағы Төтенше жəне өкілетті елшісі қызметіне тағайындалды.

Республикасының Үкіметі мен Үндістан
Республикасының Үкіметі арасындағы
2017 жылғы 6 қаңтарда Нью-Делиде
жасалған хаттама ратификациялансын.
Қазақстан Республикасының
Президенті Н.НАЗАРБАЕВ
Астана, Ақорда, 2018 жылғы 6 ақпан
№138-VI ҚРЗ

ХРОНИКА
Мемлекет басшысының Өкімімен
Мирболат Хабиұлы Жақыпов басқа
жұмысқа ауысуына байланысты
Қазақстан Республикасы Президенті
Əкімшілігінің Жалпы бөлімінің меңгерушісі қызметінен босатылды.
***
Мемлекет басшысының Жарлығымен Айымдос Ерсайынұлы Бозжігітов
Қазақстан Республикасының Қырғыз
Ре с публикасындағы Төтенше жəне
өкілетті елшісі қызметінен босатылды.

ЖОЛДАУ
ОЗАР ЕЛДІҢ
ОН МІНДЕТІ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді» дегендей, бүгінде қазақ жерінің
әр түкпірінде орын алып отырған мына жағдай ойлантпай қоймайды. Ең
бастысы, мұның ел мәдениетіне, тарихына келтіретін зардабы орасан,
сондықтан алдын алатын кез келді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
зиярат ету мүмкіндігі туындаған боГүлайым ШЫНТЕМІРҚЫЗЫ,
латын. Белгілі Шерқала тауынан өтіп,
«Егемен Қазақстан»
Ақмышқа маңдай тіреп, көңілімізді
...Былтыр күз айында əрбір бұта де, көзімізді де осы тұсты жанай
мен жусаннан тарихтың көне белгісін жатқан Қызылқала қалашығының оріздеген ел мен жерге жанашыр азамат- нына аудара бергеніміз сол еді, елсіз
тармен бірге Маңғыстаудың бірнеше жатқан далада жаяулатып келе жатқан
тарихи-мəдени орындарын аралап, жалғыз адамды аңғардық. «Қыстың
алыс түкпірдегі аталар рухтарына көзі қырауда» демекші, құбылмалы

күздің қара суығында жапан даланы
жаяу аралаған жанды тосып, тілдесуге
тырыстық. Сөйтсек бұл жоқ іздеген
қазақ та, қойын қаптата жайған шопан
да емес, Франциядан келген француз
азаматы екен. Сапар мақсатын айтқан жоқ, біз сопылық ілімнің сүрлеуімен 362 əулиелі Маңғыстаудағы аталар қауымын аралап, зиярат еткен
мұсылман, əлде ескі орындардан
əлдебір дүния – «айдаладан батпан
құйрық» іздеген келімсек болар деп
топшыладық.
(Соңы 7-бетте)
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РЕСЕЙДЕГІ
ПРЕЗИДЕНТТІК
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АҚ ОЛИМПИАДА!

10-бет

9-бет

КӨКЕЙКЕСТІ

Жаһанның құтын қашырған қатер
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тегінде халқымыз «іштен шыққан жау жаман» деп бекерге айтпаған. Бұған
бүгінгі күні жаһанның құтын қашырған терроризм мен экстремизм дәлел.
Қиындығы сол, қастығын анық сездіріп, ашық келіп айқасатын жауыңдай
емес, мұның аңысын аңдап, бағытын болжай алмайсың. Күтпеген жерден
килігеді. рине әлем елдері күш біріктіріп, осынау зұлматпен күресіп те жатыр. Бірақ күрес күшейген сайын лаңкестік те түрленіп, қанды қасаптың
небір жантүршігерлік тәсілдері бой крсетіп отыр.
Елбасы ендігі жерде қауіпсіздік мәселесі мемлекет қуаттылығының
лшеміне айналатынын айтып, бұл бағыттағы қарекетті күшейтуді
тапсырғаны белгілі. Осыған сай елімізде діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жніндегі 2018-2022 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарлама әзірленді. Дін мәселелерін реттеуді кздеген заң жобасы да
жақында Мәжіліс қарауына ұсынылады. Мұның барлығы қатердің алдын алатын кешенді шаралардың бастамасы болмақ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қамбар АХМЕТОВ,
«Егемен Қазақстан»

440 «жихадшының»
жолы кесілді

Əрине барынша қам жасағанымызбен, қауіп біржолата сейілді деп
айтуға болмас. Лаңкестіктің ұрығын
себуші радикалды ағымдардың да
қол қусырып отырғысы жоқ. Жолын
тауып, идеологиясын азаматтарымыздың санасына сыналап сіңіруге
тырысып бағуда.
Кейбір деректер бір сəт те босаңсуға болмайтынын көрсетіп отыр.
Мəселен соңғы төрт жылдың ішінде
«жихад» дегенді желеу етіп, терроризм ошағына айналған елдерге
кетпек болған 440 қазақстандықтың жолына тосқауыл қойылыпты. Бұл – Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ресми дерегі. 2014 жылы
содырлардың сойылын соғып, шетел
асуға талпынған 136 қазақстандық
анықталса, қауіпсіздік қызметі 2015
жылы – 151, 2016 жылы – 91, ал өткен
жылы 62 адамды қамданып жүрген
тұста тежеген.
«Қабылданған шараларға қарамастан ел азаматтарының шетелде

террористік əрекеттерге қатысу проблемасы əлі де өзекті болып отыр»
дейді ресми дереккөзі. Қапысын тауып, Сирияға қашып үлгергендер
де бар. Ол жақта «жұмақтың» жоқ
екенін көзімен көрген соң, «жаздық,
жаңылдық» деп оралып жатқандар да
кездеседі. Бүгінге дейін халықаралық
лаңкестік ұйымдар лагерьлерінен,
сондай-ақ үшінші елдердегі транзиттік
инфрақұрылымдардан Қазақстанның
125 азаматы қайтарылған көрінеді,
олардың 57-і террористік əрекетке
қатысқаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. «Қасқырды
қанша асырасаң да, орманға қарап
ұлиды» демекші, ағымдар арбауына түскендердің шетел асуы қалай
алаңдатса, қайтып келуі де қорқыныш
туғызады. Кейінгі заңнамалық өзгерістерге сай террорлық қылмысқа
қатысы барларға ең қатал жаза қолданылатыны ғана дəтке қуат.
Өкініштісі, радикализм торына
шырмалғандардың өздерімен бірге талай жас өренді құрдымға ала кеткені.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өткен
жылдың соңындағы мəліметінше,
Сирия-Ирак аумағында 16 жасқа
дейінгі 400-ге тарта қазақстандық бала
жүр. Бүгінге дейін олардың 60-тан

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

астамы оралған. Шамамен тағы 50
бала елге қайтарылады деп күтілуде.

Басты себеп –
радикалды ағымдар
Осы құбылысты зерттеу шілер
бейбіт өмірді, ет жақындарын тəрк
етіп, от пен оқтың ортасына қашудың негізгі себептерін əлеуметтік,
экономикалық, тұрмыстық қиыншылықтармен байланыстырады. Дегенмен қазіргі қалыптасқан жағдай негізгі
ықпал етуші күш уағызды сырттан
һəм іштен үдете түскен радикалды
ағымдар екенін көрсетіп отыр.
«Террористік ұйымдардың

EUR/KZT 401.9

USD/KZT 324.06

Интернеттегі ақпараттық-насихат материалдарының техникалық, көркемдік
жəне психологиялық сапасы арта түскені байқалады» дейді ҰҚК. Əсіресе
əлеуметтік желілерді пайдалану халықаралық террористік ұйымдардың өз
аудиториясын айтарлықтай кеңейтуіне,
жүргізілетін үгіт-насихатты жүйелі
жолға қоюына үлкен мүмкіндік беріп
отырған көрінеді.
Өткен жылы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі 4332 діни
мате риалға сараптама жүр гіз ген.
Соның 196-ында теріс пиғыл көрініс
тапқаны анықталыпты.
(Соңы 7-бетте)

RUB/KZT 5.68

CNY/KZT 51.66

САЯСАТ
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Бірінші кезекте ұлттық
мүдде тұруы тиіс
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Спикер Нұрлан Нығматулиннің төрағалығымен өткен Парламент
Мәжілісінің жалпы отырысында бірқатар заң жобалары мақұлданды.
Оның бірі – теңіз кеме қатынасына қатысты құжат болса, екіншісі –
ЕАЭО елдерінің Еуразиялық экономикалық комиссиясының келісімін
ратификациялау жөніндегі заң жобасы болды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрлыбек ДОСЫБАЙ,
«Егемен Қазақстан»
Жалпы отырыстың алғашқы
бөлігінде бекітілген күн тәртібіне
сай, Орталық сайлау комиссиясының
мүшесі Бақыт Мелдешовтің баяндамасы негізінде Парламент Мәжілісінің
депутаты Мәулен Әшімбаевтың өзге
қызметке ауысуына байланысты
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату
жөнінде қаулы қабылданды.
Содан кейін Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменовтің
таныстыруымен депутаттар «Еура
з и я л ы қ э к о н о м и к а л ы қ о д а қ қ а
мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік
тауарларға қатысты өзінд ік ерек
шелікті субсидияларды Еураз ия
лы қ экономикалық комиссиямен
ерікті келісу және Еуразиялық эко
номикалық одаққа мүше мемлекет
тердің өзіндік ерекшелікті субс и
дияларды беруіне байланысты тал
қылауларды Еуразиялық экономи
калық комиссияның жүргізу тәртібі
турал ы келісімді ратификациялау
турал ы» заң жобасын талқылады.
Айта кетейік бұл Келісім 2014 жылғы
29 мамырдағы Еуразиялық экономи
калық одақ туралы шарттың 93-бабын және Өнеркәсіптік субсидиялар
берудің бірыңғай қағидалары туралы
хаттаманың 7-тармағын іске асыру
мақсатында әзірленген.
«Мүше мемлекеттердің өнеркә
сіптік тауарларға қатысты өзіндік
ерекш елікті субсидиялар беруіне
байланысты мүше мемлекеттер
мен Еуразиялық экономикалық ко
миссия арасындағы өзара іс-қимыл
тетігін, мүше мемлекеттердің өзін
дік ерекшелікті субсидиялар беруін
комиссиямен ерікті келісу, сондайақ мүше мемлекеттердің өзінд ік
ерекшелікті субсидиялар беруіне
байланысты талқылауларды комис
сияның жүргізу тәртібін айқ ын
дайды. Оған қоса Келісімде көзделген
ерекшелікті субсидияларды беруге
болатын өлшемшарттар еліміздегі
қазіргі субсидиялау практикасына

сәй кес ке л е д і » , д е д і м и н и с т р
Т.Сүлейменов.
Депутаттар арасында қызу тал
қыл анған заң жобасына қатыст ы
пікір білдірген Мәжіліс Төрағасы
қазіргі кезде ЕАЭО аясында жүр
гізіліп жатқан жұмыстарға қатыс
ты өзекті мәселеге тоқталды. «Біз
экономикалық одақ ішінде де бәсе
келестіктің барын түсінуіміз керек
және ол нарық заңдылығы. Сон
дықтан да бұл саладағы мамандарымыз өз экономикамыздың ғана
емес, Одаққа қатысушы елдердің
де экономикалық ерекшеліктерін
білуі тиіс. Ал ұлттық мүддені қорғау
үшін министрліктердің құрылымдық
бөлімшелерінде де, мемлекетаралық
интеграциялық органдарда да даяр
ланған мамандарымыз болуы қажет.
Алайда біздің шенеуніктер отандық
тауар өндірушілердің құқығы мен
заңды мүддесін ЕАЭО аясында толық
қанды қорғап жатыр деп айта алмаймыз», деген Нұрлан Нығматулин
бұл мәселеге қатысты нақты мысал
да келтірді.
«Нақты айтар болсам, қазіргі
біздің нарықта бір мәселе өте көп
талқыланып жатыр. Ресей тауар өн
дірушілері біздің елге жыл сайын 700
мың тоннаға жуық цементті кедергісіз
экспорттайды. Ал қазақстандық
кәсіпорындар сол цементті Ресейге
жеткізгенде күрделі мәселелерге
тап болады. Интеграциялық орган
дағы біздің өкілдер Ресейдегі жаңа
стандарттардың, экспортталатын
цемент бойынша сертификаттау
бойынша жаңа ережелердің енгізіл
генін уақтылы ескертпеген. Яғни
бізге ақпарат дер кезінде бермеген. Нәтижесінде отандық тауар
өндірушілер күрделі жағдайға тап
болып отыр», деді Н.Нығматулин.
Осылай деген Мәжіліс Төраға
сы шағын және орта бизнесте ше
неуніктер ұлттық мүдде тұрғысы
нан жұмыс істеуі керектігін айтып, министрліктер мен интегра
циялық бірлестіктердегі өкілдерге
ерекше талап қойылуы қажет деп

ІТ-мамандар үшін
айрықша алаң

санайтындығын жеткізді. «Егер біздің
шенеуніктер осындай ұйқылы күйде
жұмыс істей берсе, онда отандық бизнес өте үлкен шығынға ұшырайды»,
деді ол.
Ал аталған заң жобасына қатыс
ты қосымша баяндама жасаған Мәжі
лістегі Қаржы және бюджет коми
тетінің мүшесі Альберт Рау құжатты
қабылдау республикалық және жер
гілікті бюджеттерден қаржы шығын
дарын талап етпейтіндігін айтты.
Осы күнгі отырыс аясында Инвес
тициялар және даму министрі Жеңіс
Қасымбектің таныстыруымен «Теңіз
кеме қатынасы қауіпсіздігіне қарсы
бағытталған заңсыз іс-әрекеттер
мен күрес туралы конвенцияға 2005
жылғы хаттаманы ратификациялау
туралы» заң жобасы мақұлданды.
Министрдің мәлімдеуінше, 2005
жылғы 14 қазанда Лондонда жасалған
Хаттама аясында теңіз кеме қатынасы
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақ
сатында бірқатар жаңа актілерді
қылмыс санатына жатқызу көзделеді.
Ал осы мәселеге қатысты қосым
ша баяндама жасаған Мәжілістегі
Халықаралық істер, қорғаныс және
қауіпсіздік комитетінің мүшесі Жанат
Жарасов аталған Хаттама аясында
ақпарат алмасудың тұрақты тетігі
әрі туындайтын жаңа қауіптердің
алдын алу мен жолын кесу бойынша
бірлескен операциялар үшін стан
дартты жедел рәсімдерді әзірлеу
шеңберінде халықаралық ынтымақ
тастық құпталатындығын алға тартты. «Осыған байланысты Хаттаманы
қабылдау теңіз кеме қатын асына
қатысты заңсыз актілердің барлық
ауқымымен күресте ынтымақтастық
ты айтарлықтай жандандыруға және
қауіп дәрежесімен шамалас немесе
теңіз кеме қатынасы қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды
уақтылы іске асыруға мүмкіндіктер
береді», деді ол.
Жиын соңында бірқатар халық
қалаулылары тиісті ведомстволар
мен орталық мемлекеттік аппарат
жетекшілерінің атына депутаттық сауалдар жолдады. Олардың қатарын
да Гүлнар Бижанова, Меруерт Қаз
бекова, Дания Еспаева, Гүлжан
Қарақұсова, Ольга Шишигина, Айқын
Қоңыров, Шаймардан Нұрымов, Азат
Перуашев, Қанат Мусин сынды депутаттар бар.

Әлеуметтің әлеуетін арттыратын жобалар
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Орталық коммуникациялар қызметінде «Іскер азамат – ел тірегі» атты
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының жаңа бағыты және «Атамекенім»
акциясының таныстырылымына арналған баспасөз мәслихаты өтті.
Шараға «Атамекен» ҰКП Басқарушы директоры – Адами капиталды
дамыту департаментінің директоры Олжас Ордабаев, «Атамекен» ҰКП
Бизнес-коммуникацияны мемлекеттік тілде дамыту департаментінің
директоры Бауыржан Оразғалиев, «El Tiregi» шағын және орта бизнес бірлестігінің басқарма төрағасы Мирхат Мұсанап және «Бастау
Бизнес» жобасының бизнес-тренері Азамат Маханалин қатысты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
мәдениетін қалыптастыру. Жомарт
Рауан ҚАЙДАР,
жандардың еңбегін көрсетіп, өзге
«Егемен Қазақстан»
лерге үлгі ету, әлеуметтік жауап
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер к е р ш і л і к т і н а с и х а т т а у » , д е д і
палатасы 2017 жылдың қыркүйек «Атамекен» ҰКП Басқарушы дирек
айында республикалық деңгей торы – Адами капиталды дамыту
де ауқымд ы қозғалыс – әлеумет департаментінің директоры Олжас
тік жауапкершілікті арттыратын Ордабаев.
«Атамекен» ҰКП Бизнес-комму
«Атамекенім» қайырымдылық акциясын бастап кетті. Айта кетсек, никац ияны мемлекеттік тілде дааталған акция қызу қолдау тауып, мыту департаментінің директоры
кәсіпкерлер ауыл тұрғындары Бауырж ан Оразғалиев 2017-2021
на, мұқтаж жандарға материалдық жылдарға арналған Нәтижелі жұмыс
пен қамтуды және жаппай кәсіпкер
көмек көрсетуде.
« Е л б а с ы н ы ң « Б о л а ш а қ қ а лікті дамыту бағдарламасы аясында
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағ «Атамекен» ҰКП «Бастау Бизнес»
дарламалық мақаласына орай туған жобасын жүргізіп жатқанын тілге
жерді қолдау мақсатында «Ата тиек етті.
«Бүгінде «Бастау Бизнес» жоба
мекенім» акцияс ы қолға алынд ы.
Оның негізгі мақсаты – әлеуметтік сын ың 2017 жылғы жоспары то
жауапкершілік пен қайырымдылық лықтай орындалған. Білім алған 15

Шалғайдағы
ауылдарды аралады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Парламент Сенатының депутаты Сәрсенбай Еңсегенов Атырау облысына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлады Сенаттың баспасөз
қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Құрманғазы ауданының орта
лығы Ганюшкин ауылында өткен
балық шаруашылығын дамыту
мәселелеріне арналған жиналысқа
қатысқан сенатор Мемлекет бас
шыс ы Н.Назарбаевтың «Төртін
ші өнеркәсіптік революция жағ
дайындағы дамудың жаңа мүмкін
діктері» атты Жолдауында алға
қойылған міндеттерге тоқталды.
С.Еңсегенов балық шаруашылығы
саласын өркендету туралы ойларын ортаға сала келіп, Парламент
қабылдаған заңнамалық актілер
туралы хабардар етті. Жиналысқа
Атырау облысының әкімі Нұрлан
Ноғаев төрағалық етті.
Құрманғазы ауданына сапары
аясында С.Еңсегенов Азғыр полигоны аймағында болып, Балқұдық
ауылындағы учаскелік полиция
өкілдерімен де кездесті. Депутаттың
жолдаған хаты негізінде Азғыр өңі
рінде аудандық ішкі істер бөлімінің

бөлімшесі ашылатын болды. Ашы
лып отырған бөлімш еге облыс
әкімдігі тарапынан ғимарат берілді.
Азғыр өңіріндегі 13 ауылдық округке қарайтын 9 ауылдың тұрғын
дары үшін ішкі істер бөлімшесінің
ашылуы өте маңызды болып отыр.
С.Еңсегенов Еңбекші ауылд ық
округіне қарасты Ашақ құмы мен
Қошалақ ауылының маңындағы
ақын Жұмекен Нәжімеденовке арнап қойылған ескерткіш басында
да болды.
Сенат депутаты С.Еңсегенов
Х.Досмұxамедов атындағы Атырау
мемлекеттік университетінің ректоры А.Талтеновпен кездесуде
Елбасының Жолдауындағы білім
саласына қатысты міндеттер туралы айта келіп, жоғары білім беру
ісін жетілдіру, аймақтық оқу орындарында ғылымды дамыту және
«Алаш» қайраткерлерін ардақтау
мәселелерін қозғады.

мың қатысушының 56 пайызы, атап
айтқанда 8285 қатысушы бизнесжобасын қорғады. Ал оның ішінде
3314-і жеке кәсіп ашты, кәсіб ін
өрістетті. Былтыр «Бастау Бизнес»
80 ауданда жүргізілсе, биыл 160 ауданды қамтиды. Осы ретте қажетті
бизнес-тренерлердің пулын дайындап жатырмыз», деді Б.Оразғалиев.
Сонымен қатар ол «Атамекен»
ҰКП мектеп бағдарламасына «Кәсіп
керлік пен бизнес негіздері» пәнін
енгізуді ұсынғанын жеткізді.
«Білім және ғылым министрлігі
бұл бастаманы қолдады. Министр
лікпен бірлесіп оқу бағдарламасы
әзірленді. Аталған пән 2018 жылы
элективті негізде енгізіледі. Қазіргі
таңда әр өңір бойынша мектептерде пән жүріп жатыр. Оқушылардың
қабылдауы мен қызығушылығы
жақсы. Бұл пәннің әдістемесі «Бастау
Бизнес» жобасы мен шетелдік
тәжірибе негізінде дайындалды.
Жалпы пән элективті түрде мектеп
бағдарламасына енгізіліп отыр, яғни
мұғалімдер мен ата-аналар келісе
отырып, бұл пәнді таңдау бойынша оқу бағдарламасына қоса алады», деді «Атамекен» ҰКП Бизнескоммуникацияны мемлекеттік тілде
дамыту департаментінің директоры.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше Астанадағы ЭКСПО қалашығы аумағында Astana Hub халықаралық IT-стартаптар
технопаркі стартап-жобаларды инкубациялауға арналған «Garage» тегін бағдарламасын
іске қосты. Оған Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев қатысты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Динара БІТІК,
«Егемен Қазақстан»
Министр Astana Hub халықаралық ITстартаптар технопаркін құру идеясы «Цифрлы
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында қамтылғанын, сондай-ақ жоба тұжы
рымдамасы халықаралық тәжірибені зерттеу
негізінде дайындалғанын атап өтті. «Тех
нопарк дарынды ІТ-мамандар үшін жаңа
технологиялық бастамалар алаңына айналарына сенімдіміз. Сонымен қатар бұл алаң
ұлттық инновациялық экожүйенің өзегі болуы тиіс. Технопаркке отандық және шет
мемлекеттерден стартаптарды тарта отырып,
цифрлы экономиканы қолдау үшін барлық
жағдайды жасауға тырысамыз. Astana Hubтың негізгі мақсаты – 2025 жылға қарай
жергілікті ІТ-компаниялардың капиталын
1 млрд АҚШ долларына жеткізу. Бүгін осы
акселерация бағдарламасын ашу арқылы
маңызды қадам жасап отырмыз», деді
Д.Абаев.
Ал өз кезегінде Astana Hub халықаралық
IT-стартаптар технопаркінің басшысы Мағжан
Мәдиев «Garage» және «C-Lab» стартапбағдарламаларының қазіргі нәтижелерімен
бөлісті. «Аталған бағдарламалар аясында
біз идея және прототип кезеңінде тұрған
стартап-командалармен жұмыс жүргіземіз.

«Garage» преакселерациялық бағдарламасына
151 өтінім келіп түсті, олардың ішіндегі 43
жоба Demo Day-ге өткізілді. «C-lab» бағдар
ламасына 100-ден аса өтінім жіберілді. Бүгін
қатысушылар алғаш рет корпорациялармен
кездесіп отыр, әрі қарай командалармен етене жұмыс жүргізіліп, ақпараттық сессиялар,
жеке кеңес берулер өткізіледі, идеяны дамытып, оның прототипін жасайтын боламыз.
Жазда жобаларды тестілеп, компаниялардың
базасында іске қосқалы отырмыз», деп атап
өтті М.Мәдиев.
«Garage» бағдарламасы аясында командалар өз стартапының идеясын тестілеп, ең кем
дегенде жұмысқа жарайтын өнімді (MVP) жасап шығаруға, алғашқы клиенттерді тартып,
өз жобаларын инвесторларға таныстыруға
мүмкіндік алмақ.
Кеше әрбір команда өз бизнес-жобасын
таныстырды, олардың ішіндегі үздіктері
«Garage» стартап-инкубаторына қатысу үшін
таңдалды. Осылайша ісін жаңадан бастаған
кәсіпкерлер тәжірибелі тәлімгерлердің қол
астында жобаны басқару, өнім жасау және
маркетинг жөнінде тегін білімдерді игеруге
мүмкіндік алады. Стартап-жобаларды таныс
тырумен қатар, жастар арасында кәсіпкерлік
мәдениетті дамыту және отандық бизнесті
халықаралық нарыққа шығару тақырыбына
арналған екі панельдік сессия өтті.

Ауғанстанға көмек
мәселесі талқыланды
Сыртқы істер министрлігінде Қазақстан
ның сыртқы саясат ведомствосының БҰҰ Даму
бағдарламасымен (БҰҰ ДБ) және Жапония ха
лықаралық ынтымақтастық агенттігімен (JICA)
әріптестікте іске асырып жатқан «Ауғанстан
мен ДРК (Дамуға ресми көмек) саласындағы
ынтымақтастығына Қазақстанға жәрдемдесу»
жобасын басқару комитетінің II отырысы өтті.
Жобаны іске асыру туралы уағдаластық Қазақ
стан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен
Жапония Премьер-министрі Синдзо Абэнің
2015 жылғы қазандағы бірлескен мәлім
демесінде бекітілген болатын.
Іс-шарада СІМ Сыртқы экономикалық
саясат департаментінің директоры – жобаның
ұлттық үйлестірушісі Олжас Исабеков, Ауған
станның Қазақстандағы Төтенше және өкілетті
елшісі Кадам Шах Шахим, БҰҰ Даму бағдар
ламасының Қазақстандағы тұрақты өкілінің
орынбасары Мунхтуя Алтангерел, Жапония
елшілігінің дипломаттары және еліміздің
мемлекеттік органдары мен ұйымдарының
өкілдері қатысты. Семинарға арнайы қатысу
үшін JICA-ның Токиодағы штаб-пәтерінің сарапшылары, сондай-ақ Жапония агенттігінің
Бішкектегі өңірлік кеңсесінің өкілдері келді.
Өзінің алғы сөзінде О.Исабеков отырысқа
қатысушыларды елімізде дамуға ресми
көмек (ДРК) ұлттық жүйесін қалыптастыру
бойынша жүргізіліп жатқан іс-шаралар турасында хабардар етті. ДРК саласындағы

қазақстандық қанатқақты жобаларды іске асыру мәселелері бойынша Қазақстанның халық
аралық әріптестермен, соның ішінде JICA, БҰҰ
ДБ-мен жоғары деңгейдегі өзара іс-қимылды
ерекше атап өтті. Ол болашақта бұл салада жа
ңа қанатқақты жобаларды іске асыру бойынша
бірлескен жұмыс жүргізуге қатысты қазақ
стандық тараптың дайын екендігін білдірді.
Отырыс аясында БҰҰ ДБ өкілдігінің жоба
менеджері Генадий Рау аталған жобаны іске
асыру барысындағы 2017 жылы орындал
ған жұмыс туралы таныстырылым өткізді.
Сонымен қатар ол отырысқа қатысушы
ларды 2018 жылғы 30 наурыз – 12 сәуір
аралығында Астана қаласында Ауғанстанның
мемлекеттік қызметкерлері мен үкіметтік
емес ұйымдары өкілдеріне арналған Ана және
бала денсаулығын сақтау семинарын өткізуді
көздейтін 2018 жылға арналған жұмыс жоспарымен таныстырды.
Жалпы бұл жобаның бірегейлігі – мем
лекеттік басқару және денсаулық сақтау салаларында ауған мамандарының әлеуетін
арттырумен қоса, еліміздің мемлекеттік орган
дары өкілдерінің ДРК саласындағы сарап
шылық әлеуетін дамыту болып табылады.
Бұған дейін аталған жоба аясында Қазақстан
мемлекеттік органдары өкілдерінің Душанбе,
Бішкек және Токиоға таныстыру сапарлары
ұйымдастырылғанын атап өткен жөн, деп хабарлады СІМ-нің баспасөз қызметі.

Шағын бизнесті дамыту
бағдарламасы таныстырылды
Айнаш ЕСАЛИ,
«Егемен Қазақстан»
Алматыда Орталық Азия
дағы микро, шағын және орта
кәсіпорындарды (МШОК) қол
дауға бағытталған шағын биз
несті дамыту жөніндегі аймақ
тық бағдарламаның тұсауы
кесілді.
Бұл бағдарламаны Еуропа
лық одақ қаржыландырады әрі
ол Орталық Азиядағы қаржы
институттарының қызметкер
лерін онлайн оқытуға мүмкіндік
береді. Бағдарламаны әзір
леушілер дәріс алушыларға ың
ғайлы болу үшін дербес құрыл
ғыларда оқытуды да ескерген.
Осынау аймақтық бағ
дарлама шағын бизнесті қар
жыландыру саласына ноу-хау
енгізуді қарастырады.
Б а ғ д а р л а м а н ы ң т ұ с а у 
кес еріне ЕО, ЕҚДБ, Қазақ
стан Үкім еті мен Ұлттық
банкі, халықаралық ұйымдар
және қаржы институттары өкілд ері қатысып, «Банк
саласының болашағы және

қарж ы қызметтерін ұсыну»
тақырыбында пікір алмасты.
Сол сияқты осы бағдарла
ма шеңберінде Орталық Азия
да микро, шағын және орта
кәсіпорындарды қаржылан
дыратын қаржы институттарына арналған білім алмасу
платформасы да іске қосылмақ.
Сайт жергілікті қаржы институттарына осы саладағы ЕҚДБ
тәжірибесімен танысып, түрлі
тақырыптағы тренингтерден
өтуге жол ашады.
Қазірдің өзінде платформа шағын және орта кәсіп
орындардың несие төлеуге қа
білеттілігін сараптайтын тренингтер ұсынуда. Бірақ білім
алмасу бағдарламасы ішінара
қолжетімді. Алдағы күндері
Орталық Азия елдерінде онлайн оқытудың жүйесі толық
қанды жұмыс істейтін болады. Биылғы жылдың ортасы
на қарай қызметкерлерді сер
тификаттаудың онлайн-бағ
дарламасы іске қосылады.
Сондай-ақ бұл бағдарла
маға Қазақстандағы «Даму»

кәсіпк ерлікті дамыту қоры»
АҚ серіктес болады. Аталмыш
қордың еліміздің бүкіл айма
ғынд а филиалдары бар. Әрі
«Даму» бизнеспен, қоғамдық
ұйымдармен және жергілікті
атқарушы билікпен ынтымақ
тастықта айтарлықтай тәжірибе
жинақтап үлгерген.
Тұсаукесер барысында
Еуроп алық одақтың Қазақ
стандағы Өкілдігінің сенімді
өкілі Золтан Салаи «Қазақстан
дағы микро, шағын және ор
та кәсіпорындардың ең басты
қиындықтарының бірі қаржыға
қол жеткізу. МШОК-ты қолдау
экономиканы әртараптандыру
мен инновацияны ілгерілетуде
өте маңызды. Бұған дейін ЕО
және ЕҚДБ көмегімен басқа
аймақтарда жүзеге асқан бас
тама жақсы нәтижелерге қол
жеткізді. Біз Орталық Азиядағы
шағын бизнесті дамыту бағ
дарламасы Қазақстанда тура
сонд ай жемісті болатынына
сенімдіміз», деді.
ЕҚДБ-ның Қазақстандағы
басшысы Агрис Прейманистің

сөзіне қарағанда, бұған дейін
шағын және орта бизнесті қар
жыландыру жөніндегі оқыту
бағдарламалары Орталық Азия
ның қаржылық институттары
арасында айрықша танымал
болған. Өйткені бағдарлама за
манауи технологияларды пай
даланып қана қоймай, Орталық
Азияның ауқымды аудитория
сын қамтуды көздейді. Нәти
жес інде бұл МШОК-ты қар
жыландыруға қатысты бағдар
ламаларды жақсартып, тиімді
етпек.
«Даму» қорының басқар
ма төрағасы Абай Сарқұлов
«Микро, шағын және орта биз
несті қаржыландыру және олар
ға қызмет көрсету саласында
білім алмасу, оқыту және тес
тілеу үшін цифрлы платфор
ма құру – қаржы секторы ма
мандарына бизнесті дамыту
мақсатындағы қаржылық жобаларды дайындау барысында
іріктеу негіздерін дұрыс түсі
нуге мүмкіндік береді», дейді.

АЛМАТЫ

ЖОЛДАУ

8 АҚПАН 2018 ЖЫЛ

СЫРТ КӨЗ – СЫНШЫ

Дамудың жаңа
мүмкіндіктері
Джордж ЦЕРЕМИС,
Грекия Республикасы Ион
аралдары Сауда палатасының
президенті
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың өз халқына арнаған
биылғы Жолдауында ел дамуының
жаңа мүмкіндіктері нақты көр
сетілген. Президент Қазақстанды
әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына
қосу мақсатында ел алдына ауқымды міндеттер қойып
отыр. Осы орайда елдің 2025 жылға дейінгі даму страте
гиясы мен «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын жүзеге
асыру маңызды. Бұл бағдарламалар өнеркәсіптік өндірісті
ұлғайтуға жол ашады. Сондай-ақ елдің әлемдік эконо
микалық картадағы қарқынды бағытын қамтамасыз етеді.
Қазақстанда озық технологияларды пайдалана отырып
энергетикалық әлеуетті, сондай-ақ агроөнеркәсіп секторын
дамыту, инфрақұрылымды тиімді пайдалану және құрылыс
саласына қазіргі заманғы жаңалықтарды енгізу қаржы
секторының ұлғаюына және түпкілікті алға қойылған
мақсаттарға жетуге мүмкіндік беретініне сенімдімін.

Бағыт-бағдарымыз
айқын
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ата Заң нормаларын іске асыру кешенді және
әмбебап сипатқа ие. Өйткені ол адамның, қоғам мен
мемлекеттің өмір сүруінің аса маңызды бағыттарымен
байланысты қоғамдық қатынастардың түрлі сала
ларын қамтиды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Әлібек ТЕМІРБЕКОВ,
Конституциялық Кеңес мүшесі
Ел Конституциясы адамды және адамның өмірін,
құқықтары мен бостандықтарын ең қымбат қазына деп таниды. «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауда консти
туциялық құндылықтардың шынайы өмірде іске асырылуы көрініс тапты. Бұл орайда Президент «Бүгінде әлем
төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық,
экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең
және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді,
сондықтан біз жаһандық өзгерістер мен сын-қатерлерге
дайын болуымыз қажет», деп атап өтті.
Уақыт сынына төтеп беру үшін, Елбасы қазақстан
дықт ардың алдына орындалуы қажет 10 бағыттың
басымдылығын белгілеп берді. Қойылған міндеттердің
бәрі де былтыр өткізілген конституциялық реформаның
мазмұнына сәйкес келеді. Азаматтардың конституциялық
құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін
қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру бойынша Елбасының тапсырмаларын одан әрі іске асыру
басым бағыттардың бірі болып қала береді деп ойлаймын. Бұл тұрғыдан алғанда, Конституциялық Кеңес
Төрағасы Қ.Мәми Конституциялық Кеңес мүшелері
мен Аппарат қызметкерлерінің алдына нақты міндеттер
қойды. Мақсатымыз, бағыт-бағдарымыз айқын, енді ел
Президентінің Жолдауын іске асыру жөніндегі жұмысты
сауатты ұйымдастырып, іске кірісу қажет.

Білім – инемен
құдық қазғандай
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан
халқына арнаған қай жылғы Жолдауын алсаңыз да
ғылым мен білім саласын айналып өткен емес. Бұл
түсінікті де. Өйткені Мемлекет басшысы тәуелсіз
Қазақстанның келешегі білімді ұрпақтың қолында
екенін ұдайы айтып келеді. Бұл мәселе тек сөз
жүзінде қалып жатқан жоқ. Мемлекет тарапынан
білім жүйесіне барлық қамқорлық бар. Басқасын
айтпағанның өзінде, мектептердің құрылысы үшін
бөлінетін қаражат жылдан-жылға артып отыр.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Оңтүстік Қазақстан облысында халық тығыз орналас
қандықтан, бала туу көрсеткіші өте жоғары. Мектепке баратын бала жеткілікті. Ең басты мәселе – мектеп жетпейді.
Оның үстіне бірқатар білім мекемелерінің пайдалануға
берілгеніне бірнеше жыл болғандықтан, апатты жағдайда.
Бұл – Сарыағаш ауданына да тән жағдай. Міне, осы
мәселені ескере отырып, соңғы жылдары біздің облыста
мектеп құрылысына ерекше көңіл бөліне бастады. Бір ғана
Сарыағаш ауданында соңғы үш жылдың өзінде 23 мектеп
пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта ауданда 16 мектептің
құрылысы жүріп жатыр. Ал осы жылдың көктемінде тағы
да 15 мектептің құрылысы басталады деген жоспар бар.
Осының нәтижесінде ауданда мектеп проблемасы лайықты
шешімін тауып, білім сапасы айтарлықтай жақсарады деген үміттеміз. Өйткені мұны заманның өзі талап етіп отыр.
Мұны Елбасы биылғы Жолдауында тағы да баса айтты.
Мемлекет басшысының білім беру саласы маман
дарының алдына қойып отырған талабы өте орынды.
Жолдауда атап көрсеткендей, білім беру бағдарла
маларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім
болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту білім
мекемелерінің қазіргі уақыттағы басты ұстанымдарының
бірі болуы тиіс. Өйткені бұл сала заман көшінен, уақыт
талабынан қалыс қалмауы тиіс. Өзгеріс қажет. Серпіліс
қажет. Мектеп бағдарламалары да заман талабына саймасай жетілдіріліп, жаңаруы тиіс. Ал бұл үшін балаларға дәріс
беретін ұстаздардың өздері үнемі ізденіп, оқу-білімдерін
жетілдіріп, озық тәжірибелерін бөлісуі қажет. «Жоғары
оқу орнын бітіргенмін, қалтамда дипломым бар, мұғалім
болғаныма талай жыл болды, енді маған одан әрі оқубілімнің қажеті жоқ» деп ойлайтын мұғалім қателеседі.
Ұстаз әрдайым білімі мен тәжірибесін толықтырып отыруы
қажет. «Білім – инемен құдық қазғандай» деп тегін айтылмаса керек. Мұны әр мұғалім бір сәт те жадынан шығармауы
тиіс деп ойлаймын. Қазір Сарыағаш ауданында 138 білім
ошағы бар. Онда 83 169 бала білім алады. 8641 ұстаз
дәріс береді. Олардың ішінде еңбек тәжірибесі жеткілікті
мұғалімдер де, жастар да бар. Барлығы да қазіргі уақытта
білім мекемелеріне жүктеліп отырған айқын мақсатміндеттерді жете түсініп, соған сайма-сай болуы тиіс.
Бауыржан МАЙРИХОВ,
Сарыағаш аудандық білім бөлімінің басшысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
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Озар елдің он міндеті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасының биылғы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайын
дағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауы елімізде жүзеге асы
рылып жатқан Үшінші жаңғырту үдерістеріне соны серпін беретін,
аса маңызды бағдарламалық құжат деп білеміз. Онда алға қойылған
он міндетті табысты орындау Қазақстанның төртінші өнеркәсіптік
революция әлемі көшбасшыларының һәм озық отыздықтың орта
сынан орын алып, Мәңгілік ел атануына кепілдік бермек.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
басшылары некен-саяқ. Ал көптеген
Кәрібай МҰСЫРМАН,
шаруашылықтарда өз құлқынын
Парламент Мәжілісінің
ғана ойлайтын басшыларға заңды
депутаты,
талап қоятын кәсіподақ ұйымдары
«Нұр Отан» партиясы
мүлдем жоқ және ұжымдық шарттар
фракциясының мүшесі
да жасалмаған. Сондықтан да ауыл
Бірінші міндет – индустрия- шаруашылығы еңбеккерлерінің
ландыруды жаңа технологияларды құқықтарын қорғаудың және олар
енгізудің көшбасшысына айнал- дың жалақысын көтерудің заңды
дыру бағытында қазірдің өзінде тетіктерін қарастыру қажеттігі
бірталай істер тындырылды. Өткен пісіп-жетілгені анық.
жылы Елбасының Жолдауында
Төртінші міндет – көлік-логис
белгілеген межеге қол жеткізіліп, тика инфрақұрылымының тиім
ішкі жалпы өнім өсімі 4 процентті ділігін арттыру бағытында бұған
құрады, ал өнеркәсіп өндірісі бой- дейін атқарылған істер де ауқым
ынша 7 проценттен асты. Бұл ды. «Нұрлы жол» мемлекетт ік
еліміздің әлемдік дағдарыстың теріс бағд арл амасы аясында 9 жоба
салдарын еңсеріп, сенімді өсу жо- іске асырылып, жалпы ұзындығы
лына түскендігін айғақтайды.
2000 километрдей республикалық
Мемлекет басшысы цифрлан маңыздағы тақтайдай тегіс жолдар
дыру арқылы еліміздің экономика- салынды және қалпына келтірілді.
сын 30 процентке өсіру, яғни ақшаға Соның нәтижесінде өткен жылы
шаққанда 2 триллион теңгеден Қазақстан аумағы арқылы өтетін
асыру міндетін қойып отыр. Оны жүк тасу көлемі 17 процентке ұлға
орындау экономикада ғана емес, йып, 17 миллион тоннаға жуық
әлеуметтік-мәдени салада да соны тады. Мемлекет басшысы осыдан
да зор өрлеуге жол ашары күмәнсіз. түсетін табысты 2020 жылы 5 милЕкінші міндет – ресурстық лиард долларға жеткізу міндетін
әлеуетті одан әрі дамыту. Осы мақ қойып отыр. Сарапшылардың баға
сатта кешенді кәсіпорындардың лауынша, бұл жол салуға жұмсал
энергия тиімділігі мен энергия- ған мемлекет қаражатын тезірек
ны үнемдеуіне, сондай-ақ энергия қайтаруға мүмкіндік береді.
өндірушілердің өз жұмыстарының
Жолдауға сәйкес енді өңірлердегі
экологиялық тазалығы мен тиім тозығы жеткен жергілікті маңыздағы
ділігіне қойылатын талаптарды жолдарды жөндеу мен қайта салу
күшейту көзделіп отыр.
қарқыны да күшейтілмекші.
ЭКСПО-2017 халықаралық
Бесінші міндет – құрылысқа
көрмесі баламалы, «таза» энер- және коммуналдық секторға зама
гия саласындағы дамудың әлемде науи технологияларды енгізу қазақ
қаншалықты қарқын алғанын айқын стандықтарды тұрғын үймен қам
көрсетіп берді. Қазір дүниежүзінде тамасыз ету деңгейін арттыруға
өндірілетін электр энергиясының мүмкіндік береді. Елімізде халықты
25 проценті – жаңартылатын энер- баспанамен қамту көрсеткіші соңғы
гия көздерінің еншісінде. Біздің 10 жылда бір тұрғынға шаққанда 30
елімізде 2030 жылға дейін баламалы процентке өсіп, бүгінде 21,6 шарэнергия үлесін 30 процентке жеткізу шы метрге жетті. Осы жөніндегі
міндеті қойылып отыр.
көрсеткіш көршілес Ресейде – 3,4
Үшінші міндет агроөнеркәсіп шаршы метр болса, Польшада – 25
кешенін қарқынды дамыту мүмкін шаршы метрге, Қытайда – 32 шар
дігі ретінде «ақылды технологиялар- шы метрге, Германияда – 39 шар
ды» енгізу арқылы еңбек өнімділігін шы метрге, Америка Құрама Штат
түбегейлі арттыру және өңделген тарында – 69,7 шаршы метрге, Ұлы
өнімнің экспортын ұлғайту болып британияда 70 шаршы метрге жет
табылады. Қазір елімізде жаңа кен. Елбасы өз Жолдауында 2030
технологияларды қолданатын ауыл жылы тұрғын үймен қамтамасыз
шаруашылығы кәсіпорындарының ету деңгейін бір тұрғынға шаққанда
үлесі болмашы ғана. Соның салда- 30 шаршы метрге жеткізу міндетін
рынан осы саладағы еңбек өнімділігі қойғандығы Қазақстанның озық
2016 жылы бір еңбеккерге шаққанда елдер деңгейіне ұмтылысын аңғар
небары 4,5 мың долларды құрады. тады. Көздеген мақсатымызға жетуБұл көрсеткіш көршілес Ресейде ге өткен жылдан бастап іске асыры23 мың долларға жеткендігін, ал лып жатқан «Нұрлы жер» тұрғын үй
Америка Құрама Штаттарында – құрылысы бағдарламасы қолайлы
79,1 мың доллар, Францияда – 62,7 мүмкіндік туғызып отыр.
мың доллар, Польшада – 51,2 мың
Мемлекет басшысы салынадоллар, Германияда 38,8 мың доллар тын ғимараттардың сапасына, эко
болғандығын ескерсек, Елбасының логиялық тазалығына және энер
алдағы 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп гиял ық тиімділігіне жоғары такешеніндегі еңбек өнімділігін және лап қою қажеттігін атап көрсетті.
соған сәйкес өңделген ауыл шаруа Бұл ретте беделді құрылыс ұйым
шылығы өнімінің экспортын кем дарының басшылары көтеріп
дегенде 2,5 есеге арттыру жөнін жүрген көкейкесті мәселелер аз
дегі тапсырмасы өте негізді екендігі емес. Солардың бірі – құрылыс
сөзсіз.
саласында мемлекеттік сатып алуБұл тапсырманы ойдағыдай да демпингтік бағаға жол беріліп
орындау мақсатында ауыл шаруа отырғандығы. Мұның бір мысалы
шылығы субъектілерінің коо- ретінде Семей мемлекеттік медициператив түрінде жұмыс істеуіне на университетінің республикалық
жан-жақты қолдау көрсетілмекші. бюджеттен 2 миллиард 246 милӨйткені Америка Құрама Штат лион 900 мың теңге бөлінген
тары мен Еуропалық одаққа мүше 1000 орындық студенттер жатақ
елдердің тәжірибесі ауылшаруа ханасының құрылысын Алматы
шылық кооперативтерін құрудың қаласында тіркелген, мұндай үлкен
тиімділігін көрсетті. Өткен жылдың нысан салу тәжірибесі де, өзіндік
он айында біздің елімізде ет, сүт өндірістік базасы да, еңбек ресурөнімдерін шығарып, көкө ністер сы да жоқ жауапкершілігі шектеулі
мен жеміс өсіретін, ара ұстайтын серіктестік 2014 жылдан бері салып
56 мың жеке қосалқы шаруашы бітіре алмай жатқандығын айтуға
лықтарды біріктірген 1048 коопера болады. Осындай келеңсіздіктерді
тив құрылып, оларды қаржылан болдырмау үшін демпингтік баға
дыруға 41 миллиард теңге бөлінді.
ұсынуға тыйым салу, сондай-ақ
Осы орайда еліміздің ауыл әлеуетті өнім жеткізушілер үшін
шаруашылығы еңбеккерлерінің сатып алынатын жұмыстар нары
мардымсыз жалақысын көтеру де ғында жеткілікті тәжірибесі, өзіндік
көкейкесті мәселелердің бірі екен өндірістік базасы, білікті қызмет
дігін айтқан жөн. Кейбір ауыл ша керлер ұжымы болуы қажеттігі жө
руашылығы кәсіпорындарындағы нінде қатаң талаптар қоятын кез
жалақы қорының көлемі олардың жеткен сияқты. Біз осы жөнінде
мемлекеттен алып отырған субси жуырда Үкіметке депутаттық сауал
дияларының көлеміне тең неме- жолдадық.
се одан да кем екендігі жасырын
Жолдауда ауылдық елді мекен
емес. Обл ыстардың әкімдерінің дерді сапалы ауызсумен қамтамасыз
осы жөнінде айтқан ескертпелерін ету мәселесіне де айрықша назар
құлақтарына ілген шаруашылық аударылып, Мемлекет басшысы

Үкіметке бұл іске барлық қаражат
көздерінен жыл сайын кем дегенде
100 миллиард теңге бөлуді тапсырды. «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында осы мақсатқа 78,1 миллиард
теңге бөлініп, ауылдық елді мекендер бойынша орталықтандырылған
сумен қамтамасыз ету жүйесіне қол
жетімділік 55,6 процентке жеткі
зілген болатын. Яғни, қазір 6601
ауылдың 3671-інің тұрғындары таза
ауызсу ішіп отыр. 2020 жылға қарай
бұл көрсеткіш 65 процентке дейін
өсуге тиісті.
Алтыншы міндет – қаржы секторын «қайта жаңғырту» екінші
деңгейлі банктер иелерінің эконо
микалық жауапкершілігін арттыруды көздейді. Елбасы олардың
акционерлерінің өздерімен аффилирленген, яғни үлестес компаниялар мен жеке адамдардың пайдасы
үшін банктерден қаржы шығаруы
ауыр қылмыс болып саналуға тиісті
деп атап көрсетті. Сондай-ақ Ұлттық
банкті де өткір сынап, оған қаржы
институттарының қызметін қатаң
қадағалауды міндеттеді. Бұған қоса,
Президент мемлекет қарапайым
азаматтардың мүдделерін қорғауға
одан әрі кепілдік беретіндігін
тағы бір мәлімдей келіп, Ұлттық
банкке 2016 жылдың 1 қаңтарына
дейін халыққа берілген валюта
лық ипотекалық займдар мәселесін
толығымен шешуді тапсырды.
«Адами капитал – жаңғыру
негізі» деп аталған жетінші міндет
тің мән-маңызы айрықша, ауқымы
да өте кең. Бұл ретте ел ертеңі – жас
ұрпаққа заманауи білім берудің ма
ңызы ерекше. Алайда, өткен жылы
Бәсекеге қабілеттіліктің жаһан
дық индексінде Қазақстан білім
беру сапасы бойынша 77-орын ал
ғандығы ойландырмай қоймайды.
Қоғамда Білім және ғылым ми
нистрі ауысқан сайын білім беру
саласында жаңа реформалар бас
талатындығы, сабақтастық, жүйе
лілік жетіспейтіндігі жөнінде сыни
пікірлер жиі айтылып жүр. «Сын
түзелмей, мін түзелмейді» дегендей, еліміздің білім саласындағы
уәкілетті орган өз жұмысын жетіл
діріп, Елбасы Жолдауында алға
қойылған міндеттерді табысты іске
асырады деп үміттенеміз.
Жолдауда мұғалім мәртебесін
арттыру мақсатында Елбасы білім
берудің жаңартылған мазмұнына
көшкен ұстаздардың жалақысын
биылғы 1 қаңтардан бастап 30
процентке көбейтуді тапсырды.
Сонымен қатар үстіміздегі жылы
мұғалімдердің біліктілік деңгейін
ескеретін категориялардың жаңа
кестесі енгізіліп, өз біліктілігін рас
таған ұстаздардың жалақысы, тұтас
тай алғанда, 30 проценттен 50 процентке дейін өсірілмекші.
Жолдаудағы «Қазақстандық
тардың болашағы – қазақ, орыс
және ағылшын тілдерін еркін
меңгеруінде» деген темірқазықтай
айқын тұжырым еліміздің қазіргі
саяси-демографиялық жағдайын
және жаһандық даму барысын терең
талдап, жан-жақты пайымдауға
сүйеніп жасалғандығы күмәнсіз.
Елбасының: «Егер біз қазақ тілі ғұ
мырлы болсын десек, оны жөнсіз
терм и
 нологиямен қиындатпай,
қаз ірг і заманға лайықтауымыз
қажет» деген аталы сөзіне де тоқ
тауымыз қажет. Мысал үшін, дүние
жүзі елдері қолданатын «репатриант» деген сөзді ойдан шығарып,
«оралман» деп аударып алғанымыз
қазір алыстан келген ағайындарға
жағымсыз айдар болып тағылып,
олардың өкпе-ренішін туғызып
жүргендігі жасырын емес.
Денсаулық сақтау жүйесінің
тиімділігі бойынша Қазақстан әлем
елдерінің рейтингісінде 45-орында
тұр. Жолдауда бұл сала қымбатқа
түсетін стационарлық емге емес,
негізінен, аурудың алдын алуға ба
ғытталуға тиістігі атап көрсетілді.
Бұл бағытта елімізде 2019 жылы
дене шынықтырумен және спортпен
айналысатын тұрғындардың санын
ел халқының 30 процентіне жеткізу
көзделіп отыр.
Елбасы өз Жолдауында Тегін
медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемінің жаңа моделін
әзірлеу жөнінде тапсырма берді.
Бұл ретте де ескерерлік жайлар бар.
Мәселен, жуырда Ақмола облысы
ның Зеренді ауданында болып,
сайлаушылармен кездескенімізде

глаукомамен ауыратын қариялар
өздері амалсыз сатып алып
жүрген, бағасы қымбат дәрілер
тегін берілетін дәрілер тізіліміне
енгізілбегендігіне шағым білдірді.
Сұрап білсек, тек осы ауданда ғана
аталған дертке шалдыққан 800-ге
жуық адам бар екен.
Жолдауда сапалы жұмыспен
қамтудың және әлеуметтік қамсыз
данд ырудың әділетті жүйесін
қалыптастыру қарастырылып отыр.
Елімізде Бірыңғай электрондық
еңбек биржасы кең ауқымда
енгізіліп, онда бос жұмыс орындары мен жұмыс іздеушілер туралы
барлық ақпарат жинақталмақшы.
Осы орайда мұнайлы өңірлерде
шетелдік мамандар мен жұмысшы
лардың санын барынша азайтып,
жергілікті кадрларды жұмысқа
көбірек орналастыру ісіне баса назар аудару қажет деп санаймыз.
Мәселен, былтыр «Теңізшевройл»
компаниясы жариялаған конкурс
бойынша әрбір жұмысшының орнына 10 шақты қазақстандық жоғары
білімді жас маман таласқан екен.
Жұмыс іздеп жүрген соншама дипломды жастарымыз барда мұнайлы
облыстардың әкімдіктерінің шет
елдерден жыл сайын ондаған мың
кадр шақыруға келісім беретіндігі
ойландырмай қоймайды. Әрине,
бұл жан-жақты зерттеп, зерделеуді
қажет ететін мәселе.
Елбасы өз Жолдауында кәме
летке толған, бала кезінен І топтағы
мүгедектерді бағып отырған ата-аналар үшін биылғы 1 шілдеден бастап
қосымша мемлекеттік жәрдемақы
енгізуді тапсырғанын қуана қабыл
алдық. Өйткені бұл біз қай өңірге
барсақ та алдымыздан шығатын,
әлеуметтік тұрғыдан әділ де өткір
сауал, осыған дейін елдегі экономи
калық қиындықтарға байланысты
шешілмей келген өзекті мәселе еді.
Тиімді мемлекеттік басқару –
Елбасы алға қойған сегізінші міндет.
Осы бағытта атқарылған дәйекті
жұмыстардың нәтижесінде «Doing
Business – 2018» рейтингісінде
Қазақстан үстіміздегі жылы әлем
нің 190 елі арасында бизнесті жүр
гізу жеңілдігі бойынша 36-орынды
еншіледі. Соңғы сегіз жылда мем
лекеттік тексерулер саны 5 есе, атап
айтқанда 500 мыңнан 100 мыңға
дейін азайтылған. Ал қолданыстағы
заңнамаға тиісті түзетулер енгізу
арқылы жалпы тексерулер санын
биыл 30 процентке, ал 2020 жылға
қарай тағы 10 процентке қысқарту
көзделіп отыр.
Тоғызыншы міндет – жемқор
лықпен күресті жалғастыру және
заңның үстемдігін қамтамасыз ету.
Transparency International Халық
аралық ұйымының үш жылда бір
рет жүргізілетін «Әлемдік жем
қорлық барометрі – 2016» зерт
теуінің қорытындысы бойынша
Қазақстанда жемқорлыққа қарсы ісқимыл саласындағы ілгерілеушілікті
байқаған азаматтар саны 2 есеге
көбейген және пара берушілер саны
25 процентке кеміген. Кейінгі үш
жылдың ішінде жоғары лауазымды шенеуніктер мен мемлекеттік
компаниялардың басшыларын қоса
алғанда, жемқорлықтары үшін 2,5
мыңнан астам адам сотталып, олар
17 миллиард теңгенің зиянын өтеген.
Елбасы өз Жолдауында жемқорлық
тың алдын алуға бағытталған күрес
жалғаса беретіндігін мәлімдеді.
«Ақылды қалалар» «ақылды
ұлт» үшін деп аталған оныншы
міндет аясында Елбасы елордамыз
– Астананың тәжірибесі негізінде
«Смарт Сити» («Ақылды қала»)
«эталонды» стандартын қалып
тастырып, Қазақстан қалал ары
арасында озық практиканы тарату
және тәжірибе алмасу ісін бастауды тапсырды. «Смарт Сити» жобасы аясында қазір Астанада «Смарт
Астана» бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр.
Жолдауда атап айтылғанындай,
«Ақылды қалалар» өңірлік дамудың,
инновацияны таратудың және
елім іздің барлық аумақтарында
өмір сапасын арттырудың локомо
тивтеріне айналмақшы.
Озар елдің он міндеті осындай.
Елбасының оларды заңнамалық
қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларын дер кезінде әрі сапалы
орындауға біз, Парламент депутаттары, барлық күш-жігерімізді салу
үстіндеміз.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

4

8 АҚПАН 2018 ЖЫЛ

Отбасы –
ізгілік
қайнары

мəселесі күн тəртібінде тұр. Мысалы,
алаштықтар əскерді кадрлық
жасақтау үшін Орынбор юнкерлер училщесін пайдаланып, 1918
жылдың көктемінде Самарадағы
ақгвардияшылар үкіметімен келіссөз
жүргізу арқылы 2 млн сом ақша
2000 мылтық, 38 пулемет, 2 зеңбірек
алғаны жайлы деректі аталмыш
кітаптан танысу барысында, қазақ
қайраткерлерінің қиын-қыстау заманда халқын қорғау жолында аянбай еңбек еткенін аңғаруға болады.
Жиын үстінде жаңадан тұсауы
кесілген туынды жайлы пікір білдірген Парламент Мəжілісінің
депутаты, генерал-лейтенант
Абай Тасболатов, бұл кітап қазақ
Қарулы күш тарихының бастауын құжаттайтын тың дүние екенін
атап шығармадағы құжаттардың
уақыттық маңызын анықтау арқылы
қазақ əскерінің пайда болу датасын тарихи тұрғыдан жаңғыруға
мүмкіндік бар екеніне тоқталды.

Рухани жаңғыру – жаңашылдыққа қол жеткізу,
заманның жетістігін бағындыру, сонымен бірге
елдің ұлттық-рухани тамырынан нəр алу деген сөз.
Адами құндылықтар, рухани қазына арқылы жастарды тəрбиелеуге, олардың бойына патриоттық
рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға
басымдық берудің қажеттілігі туындап отыр.
Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа,
білім, ғылымға маңыз беруі – үлкен көрегендік,
əрі ұлттың алға ілгерілеуіне қозғаушы күш дер
едік. Бұл – тəуелсіз еліміздің бақытты болашағы
мен алаңсыз ке ле шегі үшін жасалып жатқан
жұ мыс. Отбасындағы ізгілік тəр биесін дамыту көп ғасырлық ха лық педагогикасына жəне
ба ла ларды жалпыадамзаттық құн ды лықтарға
оқытудың əлемдік тəжірибесіне негізделген. Əр
адамның өмірінде отбасы оның өзіндік санасы
қалыптасуының алғашқы баспалдағы болып табылады. Отбасында баланың болмысы, қарым-қатынас
жасауындағы біліктілігі мен дағдысы жетіліп, оның
адамгершілік бейнесі мен кəсіби тұрғыдан өзінің орнын өзі табу қабілеті қалыптасады. Отбасы ұлттың,
елдің, əлемнің, адамзаттың негізі жəне сондықтан
да отбасында дұрыс қарым-қатынас орната білу
қажет. Бала бақытының кепілі – ата-ананың өнегелі
тəрбиесінде. Баланы отбасында дұрыс тəрбиелеу
оның мектепте жақсы оқуына, болашақта жақсы
азамат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді.
Жас жеткіншекке жанұяда дұрыс тəрбие берілсе,
болашақта одан үлкен нəтиже күтуге болады. Дұрыс
тəрбие алған бала ата-анасын қуантып отырады.
Балаға дұрыс тəрбие берудің өзекті бір саласы жас
жеткіншектің еңбекке деген əлеуметтік көзқарасын
қалыптастыру болып табылады. Бұны тек мұғалімдер
ғана емес, əрбір ата-ана қолға алып, өз балаларының
игілікті іске қатысуын қадағалап отыруы керек.
Еліміздің болашағы ертеңгі тəртіпті де тəрбиелі ұрпақ
екені даусыз.. Ата-аналар балаларының бойынан жат
қылық көрсе, мұғалімдерді, жолдастарын, қоғамды
кінəлаудан гөрі, «баламды тəрбиелеуде қай жерден
ағаттық кетті, баламның бойына жақсы əдет сіңіруде,
жақсы тəрбие беруде қай жерден жаңылдым» деген
ой түйсе екен. Адам баласының шыр етіп өмірге келгенде көретіні ата-ана, ал ата-ана өмірінің жалғасы –
бала. Баласының керемет ғалым болмаса да, тəрбиелі,
үлгілі, ақылды кішіпейіл, бауырмал, мейірімді болып
өсуін ата-ана қадағалайды.
«Тəрбие басы – тал бесік», «Ұяда не көрсең,
ұшқанда соны ілерсің» дейтін дана сөздер текке айтылмаса керек. Баланы тəрбиелеуде атаананың бір-біріне деген қарым - қатынасы, қалай
сөйлесетіндігі, туған-туыспен, көрші-көлеммен
қалай араласатындығы, келген қонақты қалай
сыйлайтыны, тіпті ұсақ-түйек болса да, қалай
тамақтанатыны, дастархан басындағы əдептілігі,
қалай киінетіні – бұның барлығы балаға əсер етеді.
Бала үлкенге қарап өседі. Баланы үнемі ұрып-соғып
емес, қателескен жерін ақылмен, мысал келтіре отырып, түсіндіре тəрбиелеу керек.
Сондықтан əке де, шеше де балаларының жандүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді
жете білгені жөн. Бала лар мен əңгімелескенде
олардың пікірімен де санасып отырған орынды.
Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа
білмейтін ата-аналар «Екеуміз де жұмыстамыз,
кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен
сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады. Бұл дұрыс
емес. Баламен сөйлесуге тіпті арнайы уақыт бөлудің
қажеті жоқ. Əке мен шешенің ұл-қыздарымен үй
шаруасында жүріп-ақ əңгімелесіп, ой бөлісуіне не
кедергі?! Баланы мектепке апарып, қайтар жолда
сырласып əңгімелесуге болатынын естен шығармаған
жөн. Бала мектепте болған жайды əңгімелеп, достары
жайлы ой-пікірімен бөліскісі келеді. Баланы уақытым
жоқ деп тыйып тастамай, сұрақтарына жауап беріп,
өз пікіріңізді ортаға салсаңыз, оның ойында дұрыс
пікір қалыптастырады.
Бала дегеніміз – болашақ. Балаларымызды
қалай тəрбиелесек болашағымыз солай болмақ, «Ұл
тəрбиелей отырып, жер иесін тəрбиелейміз, қыз
тəрбиелей отырып, ұлтты тəрбиелейміз».
«Адамға ең бірінші білім емес, тəрбие берілуі керек, тəрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы,
ол келешекте оның барлық өміріне апат əкеледі» –
дейді əл-Фараби. Жас ұрпаққа тəлім-тəрбие беруді
қоғам болып, ұстаздар қауымы болып, ең бастысы,
ата-аналар болып қолға алсақ, болашағымыз жарқын болмақ. Балаларымызды отансүйгіштікке баулып, ата-баба салт-дəстүрін құрметтей білуге ұрпақ
тəрбиелеу баршаға бірдей міндет.
Ұлт тəрбиесі – ұлт болашағы. Егеменді еліміздің
ертеңгі болашағы – тəрбиелі ұрпақ.. Əр ұлттың тарихи дамуында ерте заманнан қалыптасып келе
жатқан рухани асыл мұрасы, əдет-ғұрпы, салтдəстүрі бар. Халқымыздың əдет-ғұрып, салт-дəстүрі
жеткіншек ұрпақты адалдыққа, адамгершілікке,
жақсылыққа үндеп, олардың сана-сезімін, дүниетанымдық қабілетін дамытуды көздейді. Елбасы
рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса
назар аударып, бірнеше міндеттерді айқындап берді.
«Туған елге» ұласатын «Туған жер» бағдарламасын
қолға алуды ұсынып отыр. Əрбір азаматты өзінің
туған жерінің гүлденуі үшін нақты үлес қосуға
үндейді. Елді қадірлеу туған жердің рухын бойға
сіңіріп өсуден басталған. Жас буын өкілдері халықтың игі дəстүрінен тəлім алып, елжандылық,
патриоттық қасиеттерді бойына сіңіріп өсу үшін
нақ осындай бағдардың маңыздылығы зор. Мəңгілік
жал пы адамзаттық құндылықтарға не гіз делген
бағдарламаны жүзеге асыру арқылы «Мəңгілік
Елдің» болашағын құра аламыз.
Рухани жаңғыру – ұлттың, болашақтың болмысына тəн құбылыс жəне халыққа ортақ ұғым, ортақ
ұстаным, тарихи қажеттілік. Ал сананың дамуымен
қатар жүретін нəрселер – еңбек, білім, адамгершілік
жəне кісілік деңгейде ойлау. Əр ұлттың болмысы
мен мүддесінің қозғаушы күшіне айналған сана
қашанда əлеуметтік жəне жаңа тарихи құбылысқа
ие болады. Осы ретте рухани жаңғыру – адамның
сана-сезімінің, сенімі мен сапасының, білімі мен
өмір сүру тəсілінің көрсеткіші. Жастардың рухани байлығы дегенде бірінші кезекте олардың
білімділігі, ана тілін білуі мен мəдени деңгейі,
дүниетанымдық ой-өрісі тұрады. Қоғамдық сананы жаңғыртудың басты басымдығы ұлтымыздың
жаһандық қоғамдастықта бəсекеге қабілетті болуы
екендігі сөзсіз. Бұл ретте өзіміздің бірегейлігімізді,
құндылықтарымыз бен дəстүрімізді сақтауды отбасы тəрбиесінен бастауға тиіспіз.

Суреттерді түсірген
Ерлан ОМАР,
«Егемен Қазақстан»

Серікүл РАХМЕТОВА,
Сәтбаев қаласы №7 орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

Барымызды бағалай білсек...
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Жаратқан табиғи байлыққа жарытпаса
да, негізінен туризмді дамыту жолымен
молшылыққа кенеліп отырған елдер бар.
Тіпті, кейбір мемлекеттердің ІЖ-нің тең
жартысынан астамын осы саладан түскен табыс құрайды. Мысалы,
Макао деген аралдық мемлекетте бұл крсеткіш 89,5%, Мальдивте –
61,3%, Багам аралдарында 53,6%-ға тең крінеді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ХІІІ ға сырдағы сəулет өнерінің
Қайрат БІЛДА,
ескерткіші деп танылып, мемлекет
«Егемен Қазақстан»
қамқорлығына алынған Жошы хан
Елімізде осы салаға мейлінше кесенесі Қаракеңгір өзенінің бойында
көңіл бөлетін уақыт əбден жетті. Ту- тұр. Осы маңдағы Алашахан кесенесі
ризмді дамыту арқылы экономикалық де туристерді қызықтырары сөзсіз.
Ұлытау ауданында туризмнің
жетістіктермен қатар, халықтың ел
мен жер тарихын тереңірек білуіне экологиялық, этнографиялық,
жол ашу ға болады. Бұл мəселені тағзым ету, тарихи, мəдени бағытЕлбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Туған тарын дамытуға мол мүм кін дік
жер» бағдарламасында атап көрсет- бар. Аталған кесенелерден бөлек,
бертінде табылған көне Басқамыр,
кен еді.
Президент қазақстандық патрио- Аяққамыр қалаларының орны жеке
тизмге тəрбиелеу үшін арнайы бір саяхатқа негіз бола алады. Əулиебағдарлама енгізу туралы ұсынысын таудың əсем табиғаты да кез келген
былтыр сəуір айында жария етті. қонақты құшақ жая қарсы алады.
Ауданда республикалық маЕлбасы «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласында атап ңыз дағы «Ұлытау» мұражай-қокөрсеткендей, «Патриотизм кіндік ры ғы, Жезді кентінде кен жəне
қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, мыс балқыту ісі тарихының мұқалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе ра жайы жұмыс істейді. Өңір тадеген сүйіспеншіліктен басталады... би ғатының биологиялық алуанТуған жер – əркімнің шыр етіп жер- дығы табиғи аумақтардың үнемі
ге түскен, бауырында еңбектеп, қаз бақылауда ұсталып, ерекше қорбасқан қасиетті мекен, талай жанның ғалуы арқасында сақталып отыр.
Ұлытауда қонақтарды қарсы
өмірбақи тұратын өлкесі... Туған
жерге, оның мəдениеті мен салт- алып, күтетін үш қонақ үй, екі дедəстүрлеріне айрықша іңкəрлікпен малыс аймағы жəне төрт қонақжай
атсалысу – шынайы патриотизмнің шаңырақ бар. Ауданда туристік
маңызды көріністерінің бірі... Білім саланың дамуына осында 2014 жылы
беру саласында ауқымды өлкетану Қазақстан географиялық қоғамының
жұмыстарын жүргізуді, экология- ұйымдастыруымен өткен кешенді
ны жақсартуға жəне елді мекен- экспедиция айтарлықтай серпін
дерді абаттандыруға баса мəн берді. Оған қа тысуға белгілі таберуді, жергілікті деңгейдегі тарихи рихшы, сəулетші, географ, биолог,
ескерткіштер мен мəдени нысандар- ботаник мамандар шақырылған боды қалпына келтіруді қолға алу ке- латын. Қарағандыдағы «Авалон»
рек. Патриотизмнің ең жақсы үлгісі тарихи-географиялық қоғамы эксорта мектепте туған жердің тарихын педиция қорытындылары бойынша
түрлі материалдар, со ның ішінде
оқудан көрініс тапса игі...».
Қарағанды өңірі тарихи жə ді- GPS-тректер, фотожинақтар əзірлеп,
герлерге кенде емес. Бір ғана Ұлытау солар дың негізінде Ұлытаудың
ауданындағы көне ескерткіштердің бас па ха налық жəне электронды
тарихи жоға ры маңызын ешкім туристік карта-сызбалары жа салжоққа шығара алмайды. Айталық, ды. «СТВ» телеарнасы «Беймəлім

Қазақстан» сериясы бойынша екі
сериялы фильм жасап шығарды. Ал
Google Earth жүйесі «Торап технологиялары зертханасының» мамандары
алғаш рет əуеден түсірген Ұлытау
мə дени-тарихи ескерткіштерінің
3D-модельдерімен толықты.
«Авалон» қоғамы 2016 жыл дың сəуір айында Сарлық ауылында жергілікті тұрғындарға ар нап
семинар өткізген болатын. Он да
экотуризмді дамыту үшін қонақжай үйлерді жұмылдыру мəселесі
сөз етілді. Нəтижесінде, жергілікті
төрт отбасы келісімін беріп, сырттан
келген саяхатшы қонақтарды күте
бастады.
Қонақтарды тартуға Ұлытауда
2012 жылдан бері жыл сайын
өткізіліп келе жатқан «Терісаққан
көктемі» этнофестивалі де септігін
тигізіп келеді. Дəстүрлі шараны
қызықтау үшін шетелдік туристер,
облыстық, республикалық бұқаралық
ақпарат құралдарының өкілдері келеді. Мəселен, фестивальға 2013 жылы
АҚШ, Ресей жəне Франциядан келген туристер, 2015 жылы ЮНЕСКО
өкілдері жəне Ресей мен Бахрейннен
келген туристер қатысты. Ал 2016
жылы ЮНЕСКО өкілдері фестивальға «Мерген» жəне «National
geographic Қазақстан» сту дия ларының түсірілім тобымен бірге келді.
Олардың мақсаты ЮНЕСКО-ның
материалдық емес мəдени мұралар
тізіміне енгізу үшін қазақтың бие
байлау, айғыр қосу, қымызмұрындық
сияқты ұлттық дəстүрлерін фото
жəне бейнетаспаға түсіру болатын.
2017 жылдың шілде айында
«Туған жер» бағдарламасының аясында «Ұлытау қымызы» этнофестивалі ұйымдастырылып, өткізілді.
Еске сала кетсек, былтыр Түркі
академиясы халықаралық ұйымының
(TWESCO) ұйым дас тыруымен
қазақстандық жə не шетелдік бір
топ ғалымдар мен зерттеушілер,
журналистер «Кентайдан Ұлытауға
дейін: тарихи жадының жаңғыруы»
ІІІ халық аралық экспедициясына шықты. Моңғолиядағы Кентай
аймағынан бастау алған экспедиция

15-16 қыркүйек күндері Ұлытаудағы Алашахан мен Жо шы
хан кесенелерінің басында өз жұмысын қорытындылады. Екі күндік
экспедицияға шыққан топ құрамында
Түркия, Моңғолия, Əзербайжан,
Қырғызстан, Өзбекстан жəне
Ресейдің (Башқұрстан, Татарстан)
бір топ ғалымдары, зерттеушілері
мен БАҚ өкілдері бол ды. Мұның
өзі, біріншіден Алтын Орданың 750
жылдығы қарсаңында сəтті аяқталған
маз мұны зор, ауқымы кең шара
болса, екіншіден экспедиция Ұлт
ұясы – Ұлытау сынды қасиетті өлке
тарихының төрткүл дүниеге таныла түсуіне игі ықпалын тигізді деп
сеніммен айтуға болады.
Қарағанды облысының əкімдігі
«Ұлытау» ұлттық паркі мен ҰлытауАрғанаты қорына жалпы көлемі
202 419 гектар жер бөлу туралы
қаулы қабылдады. Ұлытау ауданын
дамытудың 2017-2019 жылдарға
арналған жоспары жасалып, онда
басқа мəселелермен қатар туризм
саласына қатысты инфрақұрылымды,
шағын жəне орта бизнесті дамыту
жайы нақтыланды. Осы құжатқа сəйкес, биыл ауданда тарихи-өлкетану
мұражайы ашылмақ.
Мəдениет жəне спорт мини стр лігі 2019 жылға дейін Ұлытау
ауда нында республикалық бюджет есебінен сапар-орталық пен
«Ханшатыр» этнокешенін ашуды
жоспарға енгізген.
Қарағанды облысында туризм саласын дамыту бойынша атқарылған
жұмыстардың мұндай мысалдар
баршылық. Кəсіпкерлер туристерге арналған нысандар салып,
тамақтандыру, сауықтыру орындарын
ашып, басқа да мамандандырылған
қызмет түрлерін ұсыну арқылы
«Туған жер» бағдарламасын жүзеге асыруға өз үлестерін қоса алады.
Барымызды бағалай білсек, төрткүл
дүниеге та ны лу дың да, толайым
табысқа кенелудің де үлкен бір жолы
осы.
Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы

Алаш әскері туралы туынды
––––––––––––––––––––––––
Кеше Түркі академиясы
халықаралық ұйымының мұрындық болуымен «Тұлғалар
тағылымы» сериясы аясында,
былтыр кеңінен атап тілген
Алашорданың 100 жыл дық
даталы мерекесінің жал ғасындай «Алаш әскері: тарихтан тағылым» атты үсті міздегі жылдың беташар семинары елорда тріндегі Ұлттық
академиялық кітапханада болып тті.
––––––––––––––––––––––––
Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»
Шараның мақсат-мұраты жайлы
көпшілікті хабардар еткен Түркі академиясы халықаралық ұйымының
басшысы Дархан Қыдырəлі, мұндай
басқосулар Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында айтылғандай тарихи
жадымызды жаңғыртып, ұлттық
кодты оятуға негіз болатынына
тоқталды.
Расында мұндай келелі кеңестер
мен толымды талқылаулардың ұлт
ру ханиятына берері мол. Өткен
жылы аталмыш тақырып бойынша ұйымдастырылған алғашқы
семинарға жапондық танымал түркі танушы ғалым Хисао Коматсу
келіп, татар халқының қайраткері
Əбдірашит Ибрахим жайлы кең көлемде дəріс оқыған болса, бұл жолғы
жиының бас баяндамашы ретінде қоғам қайраткері, алаштанушы Берік
Əбдіғали таңдалыпты.
– Алаш феномені əлі толық зерттеліп болған жоқ. Беті ашылмай
жатқан тақырып қаншама. Соның
бірі – бүгінгі семинарға өзек болып отырған Алаш əскерінің тарихы, – деп, баяндамасын бастаған
алаштанушы осы мақсатта ізденіс жасап, Түркі академиясы халықаралық
ұйым ының қолдауымен Мəскеу,
Петербор, Омбы, Том қалаларындағы

мұрағаттардан Алаш əскеріне
қатысты көптеген дерек тапқанын
жеткізді.
Əсіресе, Ресей Федерациясының
əскери-тарихи мұражайындағы кезіндегі ақгвардияшыларға қатысты деректер қорында Алаш əскеріне қатысты құжаттар көп екен. Сондай-ақ
Семей жəне Алматы архивтеріндегі
құжат тар қорын сүзіп шығудың
арқасында ізденуші «Алашорданың
əскери құрылымы (1917-1920 ж.ж)»
атты құжаттар негізінде кітап жазып
шығыпты. Басқосу барысында аталмыш туындының да тұсауы кесілді.
Көлемі 300 беттік құнды еңбекте:
Алаш əскерінің жоспарлары мен
қалыптасу кезеңдері, азаматтық соғыс жылдарындағы Алаш əскерінің
əрекеті, Алаш əскерінің Жетісу майданындағы жорық жолдары, ақгвардия шылар баспасөзіндегі Алаш
əскері жайлы ақпарлар қатарлы 90нан астам деректі-құжаттар топтастырылыпты.
Сондай-ақ тұңғыш рет алаш
сарбаздарының тізімі болжамды
түрде анықталып, Ақсу, Аягөз,
Үржар, Мақаншы өңірлерінде құрыл-

ған Алаш сарбаздары барлығы 2 мың
адамның тізімі жасалып, осылардан
700 сарбаздың аты-жөні толық анықталды.
«Болашақта жоғарыдағы тізімде
есімі анықталған алаш сарбаздарының
ұрпақтарын іздестіріп, сол кездегі тарихи жағдайлар туралы естіген-білген адамдардан естелік жинастыруды
қолға алмақпыз. Алдағы жазда осы
мəселе бойынша арнайы экспедиция
ұйымдастыру ісі де қарастырылуда»,
деді Берік Əбдіғалиұлы.
Жоғарыдағы Алаш əскері жайлы
туындының біз байқаған екінші бір
ерекшелігі – мұнда нақты құжаттық
деректердің молдығы. Болашақта
алаштанушылар дайын деректерді
пайдаланып, оны ғылыми тұрығдан
тəпсірлеу мəселесі кезек күтіп тұрғаны анық.
Яғни, сол жылдары Алаш əскерінің құрамына кіретін батыс өңірдегі
3 полк, Торғай-Қостанай жеріндегі
2 полк, еліміздің шығыс бөлігінде
жасақталған 5 полк жəне кадрлық
резерв дайындауға арналған 1 полк,
барлығы 10 полктың тарихы мен жорық істерін жеке-жеке талдау-зерттеу
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Ресейдегі президенттік сайлау:
дода қыза бастады
–––––––––––––––––––––––––
Солтүстіктегі көршіміз Ресей
Федерациясында кезекті прези
денттік сайлау үстіміздегі жыл
дың 18 наурызына белгіленгенін
бұрын да жазғанбыз. Қазір бұл
науқанның көрігі қызып келеді.
–––––––––––––––––––––––––
Жақсыбай САМРАТ,
«Егемен Қазақстан»
Ресей конституциясы бойынша пре
зидент алты жылдық мерзімге сайланады.
Қазіргі президент В.Путин 2012 жылдың
4 наурызында сайланған болатын. Заң
бойынша президент наурыз айының
екінші жексенбісінде сайлануға тиісті
еді. Бұл күн 11 наурызға келеді. Бірақ
былтырғы 3 наурызда Мемдуманың бір
топ депутаттары сайлау болатын аптада
жұмыс істемейтін мерекелік күн болса,
заңға «сайлау келесі жексенбіге ауысты
рылсын» деген өзгеріс енгізу керек деп
ұсыныс түсірген. Депутаттар осы ұсы
нысты қолдап, аптада «Халықаралық
әйелдер күні» мерекесі болғандықтан
президенттік сайлауды 18 наурызға ауыс
тыруға келіскен.
Алайда бұл ұсыныс қоғамда ұзақ
талқыға түсті, өйткені оның өзіндік сыры
бар. Бұл күн – Ресей Федерациясының
Қырым түбегін өзіне қосып алған датасы
мен дәл келеді. Сондықтан оппозициялық
күштер бұл күннің В.Путинді өткізуге
ықпалы болып, сайлаудың әділ өтуіне
кесірін тигізеді деп қарсылық білдірген.
Бірақ олардың талабы ескерілмей,
бәрібір ұсыныс өтіп, 2017 жылдың 17
желтоқсанында Федерация Кеңесі сайлау
ды 18 наурызда өтеді деп ресми түрде жа
риялады. Ал егер екінші тур өткізуге тура
келсе, ол күн негізгі сайлаудан кейін үш
апта өткен соң, 8 сәуірде болады.
Бүгінгі таңда президенттікке өздерінің
кандидатураларын ұсынуға құқысы бар
саяси партиялардың тізімі толық жария
ланғ ан. Өзін өзі ұсынған адамдар да
анықталды. Заңға сәйкес осы соңғылар
300 мың адамның, ал парламенттік емес
партиялардан ұсынылғандар өздерін
қолдаған 100 мың адамның тізімін ОСК
(Орталық сайлау комиссиясына) тапсыр
ды. ОСК осы тізімдер растығының кем
дегенде 20 пайызын тексеріп, сайлауға
түсетін үміткерлердің біразын жариялады. Ал толық тізім 10 ақпанның
қарсаңында белгілі болады. Әзірге
сайлауға Жириновский, Явлинский,
Сурайкин, Титов, Собчак, Путин,
Грудинин, Бабурин сияқты 8 үміткер
түсетіні белгілі болып отыр. Соның
ішінде екеуі кандидат болып тіркеліп

үлгерді. Олар – Ресейдің Либералдемократиялық партиясының (ЛДПР)
серкесі В.Жириновский және Ресей
Федерациясының коммунистік партиясы
(КПРФ) ұсынып отырған П.Грудинин.
Бұл жолы Жириновский Дональд
Трамптың ізімен жүріп, миграциялық
саясатты іске асырамын деп даурығуда.
Онысы сырттан келетін адамдарды шек
теймін дегенге саятын бағдар. Сонымен
қатар сайлана қалсам барлық ірі кәсіп
орындарды мемлекеттің иелігіне қай
тарамын, арақ, темекіге мемлекеттік
монополия жасаймын деп ышқынуда.
Ал коммунистер ұсынып отырған
Павел Грудининнің өзі бұл партияның
мүшесі емес, ол осы елдегі озық агро
құр ыл ымдардың бірі – Ленин атын
дағы кеңшардың директоры. Оның
қызметкерлерінің орташа еңбекақысы
78 мың рубль екені көптен бері айтылу
да. Саясатқа енді араласып келе жатқан
ол өзінің шешен сөйлей алатынын және
жұртты сөзіне иландыратынын көрсетіп
жүр. Ішкі рынокты дамытуымыз керек,
ДСҰ-дан бас тартқан жөн, Орталық
банк парламент пен қоғамға есеп беруі
керек, ТКШ мемлекет тарапынан қатаң
бақылауда болуы қажет деген сияқты
оның идеяларын қалың көпшілік әртүрлі
қабылдауда. Әзірге сарапшылар оның
жарыстың қай межесіне дейін жететінін
нақты болжай алмауда.
Ресей саясатындағы танымал

Елбасы еңбегін
жоғары бағалады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
АҚШ-тың бұрынғы қорғаныс министрі Уильям
Перри Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың
ядролық қарусыздану мәселесіндегі көшбасшы
екенін мәлімдеді, деп хабарлады Қазақстанның
Ресейдегі елшілігі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Дипломат мұндай пі
кірді өзінің «Ядролық тұң
ғиы қ шегіне сапар» атты
кітабының таныстырылымы
барысында айтты. Оның пі
кірінше, ядролық қару ар
сеналы бойынша төрттікке
кіретін Қазақстанның одан
бас тартуы – көпке үлгі бо
ларлық әрекет.
«Меніңше, Қазақстан
ядролық қарусыз әлем құру
жолында әлем бойынша көш
басшы мемлекет саналады.
1994 жылы өз еркімен ядролық
арсеналдан бас тартты. Бүгінде
төмен байытылған уран сақтау
бойынша маңызды міндет
атқарып отыр. Осы орайда
Президент Н.Назарбаевтың
елеулі еңбегін атап өту керек»,
деді дипломат.
Уильям Перри 19941997 жылдары Билл

Клинтон әкімшілігі кезінде
қорғаныс министрі болып
қызм ет атқарған. Қазіргі
таңд а ол – Халықаралық
Люкс ембург форумы Ба
қылаушы кеңесінің мүшесі
және Стэнфорд универси
тетінің профессоры.
Автор «Ядролық тұңғиық
шегіне сапар» кітаб ынд а
ядролық дәуірдің тарихын,
қауіп-қатерге қат ысты өз
көзқарасын, жаппай қырыпжою қаруларының адамзатқа
төндірген кесапатын атап
көрсетеді. Талай уақыт аса
құпия құжаттармен таны
сып жүрген У.Перри ядро
лық қарудың шабуылдан
қорғайтын құрал емес, жер
жаһанға төнген қауіп екеніне
сенімді.

«Егемен-ақпарат»

Астана процесі
ақпанда өтуі мүмкін
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сириядағы жағдайды реттеуге арналған Астана
процесінің кезекті раундын ақпанның үшінші он
күндігінде өткізу жоспарланып отыр. Бұл ту
ралы Үкімет отырысынан кейін журналистер
ге сұхбат берген Сыртқы істер министрі Қайрат
Әбдірахманов мәлімдеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ведомство басшысының
айтуынша, кепіл мемлекет
тер алдағы келіссөзге дай
ындық жүргізіп жатыр.
Әйтсе де, олар бұл ақпарат
ты нақтылауы тиіс.
«Кепіл мемлекеттер
өкілдері келіссөздердің ке
зекті раундын өткізуге дай
ындық жұмыстарын жүр
гізіп жатқанын жеткізді.
Кез екті отырыс шамамен
ақпан айының жиырмасы
на қарай өтуі мүмкін. Бірақ
кепілгер мемлекеттер мұны
нақты растауы қажет», деді
Қ.Әбдірахманов.

Бұған дейін Сириядағы
ахуалды жақсарту мақ
сатында Астана процес і
нің сегіз раунды ұйымдас
тырылған болатын. Жел
тоқс андағы соңғы келіс
сөздерде кепіл мемлекет
тер – Ресей, Түркия және
Иран «тұтқындарды босату,
құрбан болғандардың мәй
іттерін беру және із-түзсіз
жоғалғандарды іздеу» жө
ніндегі жұмыс тобын құру
жөнінде шешім қабылдаған
болатын.

«Егемен-ақпарат»

тұлғалардың бірі Григорий Явлинский де
биыл өзінің бағын қайта сынап көрмекші.
Ол президенттік сайлауға соңғы рет осы
дан 18 жыл бұрын қатысып, үшінші орын
алған. Мәскеудің муниципалдық сайлау
ында Явлинский басқаратын «Яблоко»
партиясының өкілдері бірнеше ауданда
жеңімпаз болған. Осы оқиға саясаткердің
бүйірін қыздырған сияқты. Әйтеуір көп
тен бері белсенді саясатқа араласпай,
тыныш жатқан ол бұл жолы белді бекем
буып, сайлауға түскелі отыр. Әзірге ол
басқа сырын ашпай, тек Ресейдің сыртқы
саясатын өзгертемін деп ұран көтеруде.
Бұл бағытты қолдаушылар аз емес екені
белгілі.
Бүгінгі таңдағы Ресей саясатындағы
танымал тұлғаның бірі – Алексей
Навальный. Алайда оның сотталғаннан
кейінгі ақталу мерзімі толық аяқталмаған
дықтан 25 желтоқсанда оны үміткерлер
қатарына тіркеуден ОСК бас тартты. 30
желтоқсанда Ресей Федерациясының
жоғарғы соты ОСК-ның А.Навальныйдың
есімін үміткерлер қатарына тіркеуден
бас тартқанын дұрыс деп таныды. Бірақ
саяс аткер бұл шешіммен келіспей,
жоғарғы соттың апелляциялық алқасына
шағым жасаған еді, бұл кезеңде де ОСК
шешімі өзгеріссіз қалды. Содан кейін
А.Навальный Адам құқықтары жөніндегі
еуропалық сотқа (АҚЕС) жүгінетінін
жариялаған. Ал Еуропаның сыртқы бай
ланыстар қызметі (бұл Еуроодақтың

Cайын БОРБАСОВ,
саяси ғылымдар
докторы,
профессор

органы) Навальныйдың кандидатура
сын тіркемеу Ресей Федерациясындағы
сайлаудың демократиялық жолмен өте
тіндігіне күмән келтіреді деп жария
лады. Бұл ұйым оны 2013 жылғы айып
талудан АҚЕС-тің ақтағанын алға тар
тып, осы іспен саясаткерді тіркемеу
заңсыздық деген болатын. Алайда Ресей
дің сыртқы істер министрлігінің өкілі
А.Навальныйдың «Кировлес» ісі бойын
ша екінші рет сотталғанын айтып, халық
арал ық қоғамның ұсынысына құлақ
аспады. Ал АҚШ-тың мемлекеттік де
партаменті оппозициялық саясаткерді
тіркемеу алаңдаушылық тудыратынын
айтып, сайлауды әділ өткізуге шақырған
еді. Бұл мәлімдемені де Ресейдің СІМ
тәуелсіз мемлекеттің ішкі істеріне араласу
деп бағалап, ескерген жоқ.
Ал А.Навальныйдың өзі болса барлық
жақтастарын «бұл сайлау емес, тек Путин
нің қайта тағайындалуы» деп жариялап,
сайлауға бойкот жариялауға шақырып
жүр. 28 қаңтарда оның шақыруы бойынша елдің бірнеше қаласында осы
ұрандарды көтерген ондаған митинг өтті.
Сайлауалды жарыста Антон Баков,
Екатерина Гордон, Роман Худяков,
Эльвира Агурбаш және т.б. өзін өзі ұсын
ғандар үміткерлер қатарынан шығуды
қалайтынын жариялады. Құжаттарды
толт ыру барысында Ирина Гагитэ,
Сергей Полонский, Олег Булаев, Татьяна
Воловик, Айна Гамзатова, Марина Копен
кина және т.б. додадан шығып қалды.
Әрине президенттік сайлауда негізгі
кандидат – іс басындағы мемлекет бас
шысы Владимир Путин екені белгілі.
Мемлекеттің қарамағындағы Қоғамдық
пікірді зерттеу жөніндегі бүкілресейлік
орталықтың мәліметіне қарағ анда,
оның кандидатурасын бүгінгі таңда
сайлаушылардың 70 пайызға жуығы
қолдайды. Осы орталық сайлаушылардың
7,2 пайызы П.Грудининге, 5,9 пайызы
Жириновскийге және т.б. дауыс беруге
дайын екенін де болжап отыр.
Ал «Левада-центр» тәуелсіз әлеуметтік
зертте у орталығы «шетелдік агент» деген
мәртебе алып қалмас үшін өздерінің
деректерін жарияламайтындығын мәлімдеген.
Ресейдегі президент сайлауы кампа
ниясының шығындарын ОСК 17,7 млрд
рубльге бағалап отыр. Бұл осыған дейін
болған сайлаулардың шығынынан көп.
Сөйтіп дода енді қыза бастады. 19 ақпан
нан бастап тіркелген кандидаттар өз
дерінің сайлауалды бағдарламаларын
барлық БАҚ-та жариялайды. 12 наурызға
дейін барлық әлеуметтік сауалдамалар
қорытындыларының жариялануына
рұқсат етіледі.

БАСҚА БАСЫЛЫМДАРДАН

АҚШ-та қаржы нарығы құлдырады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Таяуда АҚШ-тың қаржы саласындағы бірқатар қор нарығының
құлдырауы Америка жұртын әбігерге салды. Көптеген милли
ардерлер ақшасын жоғалтса, АҚШ-тың соңын ала Еуропа мен
Азиядағы қаржы нарығы да әрі-сәрі күй кешті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Оқиға қалай
басталды?

Қаржы нарығы ашыла сала
бірқатар қор индекстері құнын
жоғалта бастаған. Кейінірек бұл
дағдарыс үдеп кетті. Dow Jones бір
күн ішінде 1175 пункт жоғалтып,
4,6 пайызға құлдырады. Соңғы
рет мұндай жағдай 2011 жылы
байқалған-ды. The Guardian басылы
мы Dow-дың мұндай жағдайға тап
болуы тарихта мүлдем кездеспегенін
айтады. Соңғы рет Dow 2008 жылы
жаһандық дағдарыс кезінде 777 пун
ктке құлдыраған болатын. Газеттің
ақпаратына сүйенсек, Уолл-стрит
кейінгі алты жылда мұндай деңгейге
дейін түскен емес.
BBC-дің хабарлауынша, Dowдың дүмпуі басқа қор индекстеріне
де әсер еткен. Нәтижесінде S&P
500 ‒ 4,1 пайызға, Nasdaq 3,78
пайызға төмендеген. АҚШ-тағы
қор биржасындағы дүрбелең әлем
нің басқа бөлігіндегі қаржы на
рығына әсер етіп, жағдайды ушық
тырып жіберді. Мәселен, Гонконгтағы Hang Seng нарықтағы
құнын 5 пайызға жоғалтса, Оң
түстік Кореядағы Kospi ‒ 2,6 пайыз, Аустралиядағы S&P/ASX 200
индексі 3,2 пайызға төмендеді.
Жапониядағы кейбір қор индекстері
жеті пайызға дейін құлдыраған.
Бұл оқиға қалталы азаматтарға
да оңай тиген жоқ. Әлемнің бір
қатар миллиардері бір күн ішін
де қыруар ақшадан айырылды.
Әсіресе Berkshire Hathaway ин
вест и циялық компаниясының
басш ысы Уоррен Баффет бір
күнде 5,1 миллиард долларға
«кедейленіп» шыға келген екен.
Facebook-тің негізін салушы Марк
Цукерберг те қаржы биржасының
кесірінен 3,6 миллиард доллары
нан айырылды. Әлемдегі ең бай
адам Amazon компаниясының
басшысы Джефф Безос 3,3 милли
ард долларын жоғалтыпты. Бұдан
бөлек, шартараптың ауқатты
тұрғыны саналатын бірқатар бай
лар қор индексі құлауының зарда
бын тартты. Жалпы, инвесторлар
1,25 триллион доллар ұтылған.
Әлем назарын өзіне аударып

отырған биткойн да құнсыздана
түсті. BBC арнасының деректеріне
сай, сейсенбідегі оның бағасы 6000
доллардың шамасында тұр ақ
таған. Естеріңізде болса, былтырғы
қарашада биткойнның бағасы 20 мың
долларға бір-ақ секірген еді. Бұған
дейін АҚШ пен Ұлыбританияның
үлкен банктері өз тұтынушыларын
аталған электронды ақшаны сатып
алуға тыйым салған-ды.

Қаржы нарығы
неліктен құлады?

Guardian басылымы қор бир
жасының құлдырауын былай
түсіндіреді. Осыған дейін эко
номистер мен сарапшылар кейбір
үлкен нарықтардың биылғы ин
фляц ияның 3 пайызға көбейге
нін орталық банктер дамыған ел
дер үшін тиімді деп есептейтінін
ескерткен-ді. АҚШ-тағы орта
ша айлық жалақы мөлшерінің
2,9 пайызға өсуі жөніндегі рес
ми деректер өткен аптада бұл
қауіпті шындыққа айналдырды.
Өз кезегінде бұл дүкендердегі
бағаның өсіп, экономиканы тұрақ
тандыру үшін пайыздық мөлшер
леме деңгейінің көтерілу қаупін
тудырды. Нәтижесінде инвесторлар
ақшаның құнсыздануынан пайда та
уып қалу үшін қаржысын жұмсауға
тырысады, делінген Guardian
басылымындағы мақалада.
CNN қор биржасының құлды
рауына инвесторлардың елдегі
салық реформасын ескермегенін
себеп ретінде келтіреді. Арна өткен
күзде Морган Стенлэйдің салықты
қысқарту экономикаға кері әсер
етуі мүмкін екенін болжағанын
айтады. Bloomberg мәселенің ту
ындауын мынандай себептермен
түсіндіреді. Біріншіден, АҚШтағы экономиканың инфляциясыз
тұрақты өсуі қор нарығы үшін кері
әсерін тигізген. Екіншіден, қысқа
мерзімде акциялардың көптеп
сатып алынуы қор индекстерінің
арзандауына әкеліп соқты. BBC
арнасы АҚШ қор нарығының
мұншалықты шайқалуына үлкен
инвесторлардың өз акцияларын
сатып, пайыздық мөлшерлемесі

жоғары басқа қаржы құралдарына
салуы әсер етті деп есептейді.

Мұның салдары
қандай болмақ?

Guardian басылымының пікі
ріне сүйенсек, әлемнің көптеген да
мушы елдері шетелден доллармен
қарыз алғандықтан, қызмет көрсету
құнының өсуінен зиян шегеді. Әйтсе
де, мұның екінші жағы бар. АҚШ
экономикасының қарқын алуы даму
шы мемлекеттерден келетін тауардың
құнын өсіріп, аталған елдерге мол
пайда әкелмек. Басылым Еуроодақта
пайызд ық мөлшерлеменің өсуі
неғайбыл екенін айтады. Яғн и
еуроның құны долларға қарағанда
өсіп, қарт құрлықтағы мемлекет
тердің АҚШ-қа тауар экспорттауын қиындатуы мүмкін.
CNN әзірге қаржылық дағда
рыс туралы айтуға ерте деп есеп
тейді. Арнаның пайымдауынша,
қор биржасындағы дағдарыс ин
фляцияның алғашқы белгілері бо
луы ықтимал. Сондықтан алдағы
уақытта бағаның тұрақтануы
күтіліп отыр. BBC-дің сарапшы
лары да осындай пікір ұстанады.
Арнаға сұхбат берген Rathbones
брокерлік компаниясының дирек
торы Джейн Сиденхам оқиғаны
дағдарыс емес, тұрақтану деп
есептейтінін жеткізген.
«АҚШ қаржы министрі Стивен
Мнучиннің айтуынша, индекс 
тердің құлауы үлкен түйткілдің
белгісі емес. «Ешқандай жүйелі
мәселе жоқ. Нарықтың мұндай
құбылуы қаржылық тұрақтылыққа
қауіп төндіреді деп ойламаймын»,
деді ол Конгресстің жиынында.
Сарапшылар бұған дейін қор бир
жасы тұрақты өсіп келгендіктен,
мұндай құлдырауды болжаған
еді», деп хабарлады BBC.
Сарапшылардың мұндай пікір
білдіруі бекер емес. Өйткені Уоллстриттегі жағдайға қарамастан,
Dow Jones-тің индекстері өткен
жылғы деңгеймен салыстырғанда
20 пайыз жоғары тұр. Қор бир
жасы жабылар тұста нарықтағы
жағдай тұрақталып, индекстер
қайта көтеріле бастады. Осылайша
АҚШ-тағы қаржылық мәселе
әлемді дүр сілкінтіп алды.

Шолуды әзірлеген
Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Еуроодақпен
ынтымақ –
дамудың көзі
Қазақстанның жаһандық беделінің
нығая түсуі оның Еуропа одағына (ЕО)
біріккен мемлекеттермен қатынаста
рының жақсаруына байланысты. Ел
басы сыртқы саясаттың осы бағытын
анықтайтын «Еуропаға жол» бағдар
ламасын ұсынған болатын.
Қазақстан бұл бағыттағы қатынас
тарды жандандыруды 1992 жылы Еуро
падағы қауіпсіздік және ынтымақтастық
ұйымына (ЕҚЫҰ) мүше болумен бас
тады. 1995 жылдан Еуроодақ компания
ларының Қазақстанның мұнай, газ, уран,
түсті металдар секторларын игеруге ден
қойды. Сонымен қатар біздің елдің ха
лықаралық терроризмге, наркотрафикке,
түрлі індеттерге қарсы белсенді қызметі
және ядролық қаруларға қарсы күресі
Еуроодақ елдерінің жаһандық қайшы
лықтарға қатысты ұстанымдарына сәй
кес келді. Қазақстанда неміс, поляк
диаспораларының болуы Германия
мен Польша сияқты елдердің бізбен
қатынастарын тереңдетуге мүдделі ете
түсті. Еуроодақ Қазақстанға ең көп ин
вестиция құйды. Қазақстанның Еуропа
елдерімен тығыз қатынастары оның 2010
жылы ЕҚЫҰ-ға төраға болуына әкелді.
1999 жылдың 1 шілдесінде Қазақстан
мен Еуроодақ арасындағы Әріптестік пен
ынтымақ туралы келісімге Брюссель қа
ласында қол қойылды. Еуропа мемлекет
терімен байланыстардың өрістеуі бары
сында елімізде 3000-нан астам бірлескен
кәсіпорын ашылды. ЕО елдерімен сауда
көлемі 2017 жылы 24,4 млрд долларға
жетіп, Қазақстанның сыртқы тауар айналымының 40 пайызын құрады. Бұл
көрсеткіш 2016 жылдағыдан 23% артық.
Тығыз байланыстардың арта түсуіне 2015
жылы желтоқсанда Қазақстан мен ЕО қол
қойған жаңа Кеңейтілген әріптестік пен
ынтымақтастық туралы келісім /КӘЫК/
өз ықпалын тигізді. ТМД елдерінің ара
сында Қазақстан ғана ЕО-мен осындай
келісімге келіп отыр. ЕО-ға кіретін 28
елдің 18-нің парламенттері бұл келісімді
ратификациялады. «Еуропаға жол»
бағдарламасын іске асыру барысында
Қазақстан Дүниежүзілік сауда ұйымына
кіріп, Кеден одағын және Еуразиялық
экономикалық одақт ы қалыптастыра
алды. Бұл шаралар Брюссельмен
қатынастарды үнемі үйл естіріп оты
руды талап етті. Әрине ЕО елдері өз
мүдделерін қорғайды. Олар үшін Ресей
мен Украина қатынастарының шие ленісуі жағдайында энергетикалық қауіп
сіздікті нығайту, шикізатты тасымалдау,
континенталдық қауіпсіздікті нығайту
мәселелері маңызды. Қарқынды дамып
келе жатқан, ашық, саяси тұрақты Қазақ
станмен жақсы қатынастар орната оты
рып, Еуроодақ Орталық Азия аймағын
дағы ықпалын арттыра түсуді көздейді.
ЕО елдері Қазақстанда нарықтық
реф орм алар жүргізуге, экономиканы
бейтараптандыруға, денсаулық сақтау,
әлеуметтік көмек, ғылыми-зерттеулер
салаларын жетілдіруге көмектесті. 19922000 жылдар аралығында тек ТАСИС
бағдарламасы шеңберінде еліміздегі
экологиялық сараптаулар жұмыстарына
120 млн еуро көлемінде техникалық көмек
берілді. Қазақстан үшін Семей ядролық
полигонында жасалған сынақтардың сал
дарларын анықтау және жою, Арал теңізі
бассейнінің экологиялық мәселелерін
анықтау, Алматының әуе кеңістігінің
ластануын азайту мәселелеріне қатысты
зерттеу шараларының пайдасы болды.
Бұл қатынастар тұрақты байланыстарға
ұласты. Мысалы, 2016 жылы сәуір ай
ында Алматы облысында қазақ-француз
радиолокациялық техника өндіру зауыты ашылды. 2017 жылы венгриялық
«Эксимбанк» бірлескен шағын және орта
бизнес жобаларын қаржыландыруға 255
млн еуро бөлді. Еуропалық инвестициялық
банк «ҚазАгро» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ ұжымына ұлттық АӨКті дамытуға 200 млн еуро қаржы бөлді.
Еуропа қайта құру және даму банкі
еліміздегі 17 жобаны қаржыландыруға 500
млн доллар жұмсағалы отыр. «Индустрия
4.0» бағытында өнеркәсіпті цифрландыру
жұмыстарын ұйымдастыруға озық неміс
тәжірибелерін енгізуге Германия мен
Қазақстан арасында 1 миллиард доллар
көлеміндегі 20 құжатқа қол қойылды.
ЕО үшін Қазақстанның транзиттік
мүмкіндігін пайдалану маңызды. Қытай
дың алып экономикасымен Еуропаның
байланысын Үрімжі (Қытай) – Алтынкөл
(Қазақстан) – Рига (Латвия) – Роттердам
(Нидерланд) трансконтиненталдық та
сымалдау жолы жеңілдетті. Бұл жолдың
еліміздің Еуропа елдерімен сауда-сатты
ғын өсіруге ықпалы күшті. 2017 жылдың
күзінде Коувола (Финляндия) – Бусловская
(Ресей) – Алтынкөл (Қазақстан) – Сиань
(Қытай) контейнерлік темір жол бағыты
іске қосылды. Жыл сайын бұл жолмен
1 млн тоннадан артық жүк тасымалда
нуы жобаланған. Аталған істердің Ел
басының Қазақстан халқына Жолдауында
көрсетілген төртінші міндет – көлік-ло
гистика инфрақұрылымын дамыт уда
көмегі зор. Еуропаға жүк транзитінен
қазынамызға бірнеше млрд доллар та
быс кіреді.
ЕО-мен қатынастарымызды жақсарту
Қазақстанның Төртінші өнеркәсіптік ре
волюция үрдістеріне енуін жеңілдетуге
көмектеседі. ЕО-мен тығыз қатынастар
ғылым, білім, мәдениет, медицина сала
ларында жақсы дамыса, Қазақстанның
бәсекеге қабілеттілігі арта түседі. Әлем
дік өркениет жетістіктеріне айналған
еуроп алық демократия игіліктерін
ұлттық құндылықтарымызбен ұштастыру
арқылы ғана дамыған мемлекеттер
қатарынан көріне аламыз.
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ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Ет кластерінің мүмкіндігі мол
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Біз ежелден мал бағып, оның өнімін тұтынып келген еңбекқор халықтың
ұрпағымыз. Соның ішінде ет өндіру жөнінен өзге жұрттарға кіріптар бола
қоятындай күйде емес екеніміз анық. Кең-байтақ жеріміз жайылымдық
мал шаруашылығын дамытуға да ыңғайлы. Бұл өзіндік құны төмен, арзан
мәрмәр ет өндірудің бір жолы. Қазіргі кезде республика өңірлерінде ірі қара
мал бордақылайтын алаңдар мен ет өңдеу кешендері іске қосылған. Мұндағы
басты мақсат – ет экспорты әлеуеті мен көлемін көтеру. Алайда қазір мұның
өзі жеткіліксіз болып тұр.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ет өнімдерін қаншама мол өндіріп
жүрміз десек те, елімізге импорттық
жолмен жеткізілетін асыл тұқымды мал
мен еттің үлесі әлі көп. Сондықтан да
бүгінде бұл тәжірибені кейінгі кезекке
ысырып, ет экспорты көлемін бұрынсоңды болып көрмеген жоғары деңгейге
жеткізудің маңызы жоғары. Оның басты
жолдарының бірі ет кластерлерін құру
екені белгілі. Осы орайда алдағы әңгіме
желісін Ақтөбе облысында құрылған
«АкТеп» ЖШС-нің іс тәжірибесі негі
зінде өрбіткенді жөн көреміз. Аталған
кешен бір мезгілде 11 мың бас ірі қара

тиімді. Ең бастысы, шаруа қожалықтары
мен ауылшаруашылық кооперативтері
ұтпаса, еш ұтылмайды. Яғни қуатты
құрылымның құрамында олардың
жұмысы одан әрі ширай түседі. Көп
бағытпен айналысудың берері қашанда
мол. Әрі осы арқылы ауыл азаматтары
жылдың он екі айында үзіліссіз жұмыс
іст еуге мүмкіндік алады. Тұтастай
алғанда еліміздегі ауылшаруашылық
өнімдерін өндіру мен өңдеу саласы осы
бағытқа бет бұрса, бұл соғұрлым өмір
шең, тиімді әрі пайдалы болмақ.
Рас, бұдан біраз уақыт бұрын әбден
нығайып, буыны бекіген ірі аграрлық
бағ ыттағы кәсіпорындарға мемлекет
тарапынан қолдау көрсетуді жалғастыра

малды бордақылауға арналған. Осы
арқылы жылына 7200 тонна ет өңдеуге
мүмкіндік туып отыр.
Өнімділік пен бәсекеге қабілетті
лікті басты өлшем ретінде белгілей біл
ген республикамыздағы ірі агроқұры
лымдардың бірі өнім өңдеу көлемін
жүйелі әрі тұрақты түрде өсіріп келеді.
«АкТеп-тің» алға қойған басты межесі
таяуд ағы және жақын келешектегі
жылдарда еңбек өнімділігін 45 пайызға
дейін көтеру болып отыр. Сөз жоқ, бұл
өте жоғары міндет. Нақты іс-қимылдар
белгіленіп, жүзеге асатын болса, мұның
өзі қолдан келетін, орындалатын іс. Оны
жүзеге асырудың нақты мүмкіндіктері
мен тәсілдері қандай? Бұл сауалға
қайтарылатын жауап та өте қарапайым.
«АкТептің» төңірегіне топтасқан іріліұсақты немесе бүгінгі салалық сөз қол
дан ысына сәйкес айтқанда, зәкірлік
шаруа қожалықтар осы биік межеге иек
артудың басты кілті болмақ. Оның саны
357 екенін айтсақ, көп мәселенің түйіні
тарқатыла түседі.
Өңірдегі «АкТеп» және «Айс» секіл
ді ірі агроқұрылымдардың маңында
оған қызмет жасайтын қосымша құры
лымдардың болуы ет және сүт кластері
қалыптастыру ісіндегі басты модуль
екені айқын. О баста жоғарыда аталған
серіктестік жетекшілері осы модульді
енгізу үшін көп ізденіп, көп уақытын
сарп еткен. Бір жақсысы, олар іздегенін
тапты да. Сөйтіп Ақтөбе аймағында елі
мізде баламасы жоқ ет және сүт клас
терлері құрылды. Қазіргі күні барлық
жұмыс осы модуль аясында жүргізіліп
келеді.
Мұндай байланыстар екі жаққа да

беруд ің қандай қажеттілігі бар деген пікірлердің туындағаны белгілі.
Бір қарағанда жөн сөз секілді. Әйтсе
де қазіргі таңда «АкТеп» сияқты ірі
агрофирмаларға көмектесу деген ұғым
ұсақ шаруашылықтарға қолдау көрсету
болып шығатынын ұғынатын кез келді.
Бұл өз кезегінде «АкТептің» жанына
шоғырланған 400-ге тарта ұсақ фермерлік
шаруашылықтар оның базасында толық
әрі еркін қозғалысқа келе алады деген сөз.
Осыдан шығатын тағы бір түйін бар.
Бүгінгі әңгімеміздің басты арқауына
айналған «АкТеп» және «Айс» секілді
ірі агроқұрылымдар еліміздегі ірі облыс
ты ет және сүт өнімдерімен қамтуға мүм
кіндік алып отыр. Ақтөбе аймағында
құрыл ып, қызмет жасай бастаған ет
класт ерінің зәкірлік серіктестері өз
істерінің жаңа арнасы жөнінде қандай
пікірде? Осы орайда «Қызылжар» мен
«Қаршыға» шаруа қожалықтарының
жетекшілері Асқар Балманов пен Артур
Жетенов газет тілшісіне өз ой пікірлерін
былайша жеткізді.
«Біз «АкТеп» ЖШС-нің құрамында
қызмет жасап келеміз. Оның жетекшілері
жем-шөп қорын қалай әзірлейміз деп бастарын қатыра қоймайды, біз дайындап
береміз. Сонымен бірге бордақылау
алаңын малмен толтыру жұмыстарын
да қоса атқарамыз», дейді олар. Қосал
қы шаруашылық иелері бұдан әрі
«АкТептен» асыл тұқымды бұқаларды
жалға алу мен ауылшаруашылық тех
никал арын лизинг тәсілі бойынша
пайдаланудың тиімділігіне тоқталды.
Бұл жобалар мен бағдарламалар қыруар
қаржы жұмсамай-ақ табысты көбейтуге
және аналық мал басын толықтыруға,

Темір ҚҰСАЙЫН,
«Егемен Қазақстан»

сонымен бірге мал тұқымын жақсартуға
мүмкіндік береді. Мұндай байланыс
шағын шаруашылықтар үшін өте тиімді
деп есептейді олар.
«АкТептің» өз маңайына топтаса
бастаған шаруа қожалықтарына үлкен
шапағатын тигізіп жүргені де бөлек бір
әңгіме. Оның басты мысалы – бас кә
сіпорын олардың өнімдерін тез, кезек
сіз әрі жоғары бағамен қабылдайтыны.
Мұндай жағдайда ақша, яғни өткізген
өнімдерінің құны аз уақыттың ішінде
банктегі есепшотқа түседі. Шаруа осылай өз жөнімен шешіле берсе, олар
өзге сатып алушыларды іздеп қайтеді.
Әрі алыпсатарларға да алданбайд ы.
Өйткені бұл мәселе «АкТеп» агроқұры
лымы жүйесінде толығымен өз ше
шімін тапқан. Осындай әріптестік асыл
тұқымды мал басын өсіру мен көбейту
ісінде де терең тамыр жайып келеді.
Пайда мен тиімділікке шаруа қожа
лықтарының қол жеткізуі төмендегі деректерден де анық көрінеді. Айталық,
қожалық жет екш ілері «АкТептен»
абердин-ангус асыл тұқымды малының
бұқаларын жалға алған жағдайда бұл
тұқымнан туған төл он айдың ішінде
350-400 келі салмақ тартатын көрінеді.
Бұл пайда емей немене?!
– «АкТеп» ЖШС қазір мал борда
қылаудың тиімді әдістеріне арқа сүйей
отырып, еңбек өнімділігін одан әрі көте
ре түсуде. Бұл ретте біріншіден, асыл
тұқымды репродукторлардың қуатын
көтеруге ерекше мән берілген. Мұның
мөлшері – 6200 ірі қараға тең. Ең бастысы, тиісті мал басы кешенге ұдайы
әрі тұрақты түрде жеткізіліп тұрса жұ
мыс өз ырғағынан жаңылмайды. Әрине
малдың да малы бар. Біз үшін басты
көрсеткіш пен негізгі критерий – сан
мен сапаның үйлесімділігі. Екеуінің
бір тұстан тоғысуы дейді, – «АкТеп»
ЖШС-нің бас құрылтайшысы Нұрлан
Сағыналин.
Оның сөзінен тағы бір ұққанымыз
қазіргі кезде тиімділік тұтқасын таба білген
«АкТеп» басшылары инфрақұрылымдық
нысандарды құруға қаражат жұмсаудың
қажеті жоқ деп есептейді. Өйткені кешенде оған толық мүмкіндік бар. Бос
тұрған орындар да табылады. Сонымен
бірге «АкТепте» фермерлерге қомақты
еңбекақы төлеу тәртібі де орныққан. Ол
әр сиырға 800 теңге, әр бұзауға 400 теңге
төлеу есебінен жасалған. Сонда орташа
есеппен алғанда олардың еңбекақысы 300350 мың теңге болып шығады.
Тағы бір айта кетер жайт, өңірдегі
«АкТеп» және «Айс» секілді ірі агро
құрылымдарда өндіріс үдерістері то
лығымен автоматтандырылған және
компьютерленген. Мұнда мал шаруа
шылығы өнімдерін өңдеудің заманауи
бағдарламалары жүзеге асып келеді.
Бұл агроөндірістің барлық цехтарын
қамтиды. Осы арқылы жануарлардың
жай-күйі мен ахуалы туралы барлық
қажетті мәлімет жинақталады. Тіпті цифрлы технологиялар арқылы серіктестік
бағдарламашылары аналық сиырлар
шағылысқа әзір ме деген сауалдарды да
тез жинақтап біле алады.
Түйіп айтқанда, «АкТеп» және
«Айс» секілді өңірдегі ет және сүт
кластерлері мысалында Ақтөбе аймағы
Президент Н.Назарбаевтың биылғы
Қазақстан халқына Жолдауында қойылған цифрландыру жөніндегі мінд ет
пен тапсырманы орындауды бас
тап кетті деуге толық негіз бар. Егер
басқа да мысалдарға сүйенсек, мал
дың құлағына электронды сырға қон
дырып, осы арқылы оның бір тәулікте
қосқан салмағын анықтау технологиясы
қолданылатыны осы пікіріміздің басты дәлелі. Бұдан кейінгі кезекте ком
пьютердің немесе смартфонның көме
гімен қажетті мониторингтік зерттеулер
жасалады.
Міне, осылайша Ақтөбе аймағында
құрылған ет және сүт кластерінің көк
жиегі күннен күнге кеңейіп келеді.

• «Банк ЦентрКредит» АҚ қасса
сынан қолма-қол ақшамен;
• жеке тұлғаның «Банк ЦентрКредит»
АҚ қолданыстағы банктік шотына немесе депозиттерге кепілдік беру жүйесіне
қатысушы басқа банкке аудару;
• өтемнің сомасына «Банк
ЦентрКредит» АҚ депозит ашу.
Өтем алу үшін тек жеке куәлік пен
бекітілген форма бойынша толтырылған
кепілдік берілген өтемді төлеуге арналған
өтініш болуы тиіс. Өтініш бланкісін агент
банк бөлімшелерінен алып толтыруға
немесе «ҚДКБҚ» АҚ веб-сайтынан
жүктеуге болады. Әрекет ету құзыреті
нотариалды кепілд ік берілген өкілі
арқылы өтемді алуға болады.
Жеке тұлғалары «Банк ЦентрКредит»
АҚ-қа 6 айдың ішінде өтініш беруге

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Малым – жанымның садағасы» деген қазақтың тұрмыс-тіршілігі төрт
түлік малмен тікелей байланысты болғаны, дархан даланың төсінде қоралы
қой, келелі түйе, үйір-үйір жылқы өргізіп, өнімдерін ішіп-жейтін азық,
киетін киім, мінетін көлік етіп пайдаланғаны белгілі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сондықтан төрт түлік малдың
қарасын көбейтуге барынша күш салды. Күтіп-баптауға, аман сақтауға
асқан ұқыптылықпен, жоғары жауап
кершілікпен қарады. «Бақпасаң мал
кетеді...» деп мақалдатқаннан бұрын
«мал-жаның аман ба?» деп құшақ жайып көрісетінінен көп жайды аңғаруға
болады. Сонау бір зұлмат күндерде,
«қарағай басын шортан шалған» зарзамандарда, жұтқа ұрынған жылдарда да төрт түлік малдың тұяғын
қайта тіктеп, тіршілік көзіне айналдырып отырды. «Қой ақсағымен мың»
демекші, ауру-сырқау малға ем-дом
жасауда да алдына жан салмаған, жетік
білген. Төрт түлік малда кездесетін
күл (оспа), қарасан, күйдіргі, топалаң,
аусыл сияқты көптеген аса қауіпті
жұқпалы ауруларға қарсы емдеу мен
профилактикалық шараларды ойлап
тапты. Айталық, ағылшын дәрігері
Эдуард Дженнер 1796 жылы күл ауруына қарсы алғашқы екпе дәрісін (вакцина) пайдаланған болса, қазекең бұл
әдісті ерте заманнан-ақ тәжірибеден
өткізіп, тиімді пайдалана білген болатын. Күлмен ауырған малдың жарасынан алынған қабыршақты қайта
ұнтақтап, сау малдың терісіне тырнап
жаққан. Сонда малдың организмінде
күлге қарсы иммунитет пайда болып, мүлдем ауырмайтынын білген.
Алайда жазу-сызу жоқ заманда ойлап
табылған бұл ғылыми құнды жаңалық
еш жерде тіркелмеген. Қазақ жерінде
мал шаруашылығы мәдениеті мен ветеринария қызметі Еуропаға қарағанда
едәуір ерте дамығанына осыдан-ақ көз
жеткізуге болады.
Кешегі Кеңес өкіметі кезінде ветеринария қызметіне аса көп көңіл
бөлінгенін білеміз. Мал дәрігерлері
кеңшар мен ұжымшардың ең беделді
қызметкерлері саналатын. Мал басын аман сақтау мен көбейтуде, таза,
сапалы мал өнімдерін молайтуда
мал дәрігерлері бірінші дәрежелі рөл
атқаратын. Компартия басшылары
адамдардың саулығынан гөрі, малдың
өлім-жетіміне жол бергендерді, әсіресе
мал дәрігерлерін қатаң жазалайтын.
Бруцеллез бен туберкулез сияқты кең
тараған індеттерді жоюға жанын са

аласапыран, жаппай жекешелендіру
төрт түліктің түбіне жетті. Тігерге тұяқ
қалдырмады. Мал фермалары қаңырап
бос қалды. Ветеринария қызметі
құрдымға кетті. Енді ғана ғой, мал
басы көбейіп, мал дәрігерлерінің төбе
көрсетіп жүргені. Жай көрсетпейді,
мемлекеттік көліктің тізгінін ұстаған
үлк ен шенеунікке ұқсайды. Деген
мен, әлі де болса шалағайлық шашетектен. Өйткені малдың бәрі жекенің
қол ында. Сол жеке адам білгенін
іст ейді. Ауырған малын емдетуге
қалтасындағы қаражатын қимаса,
терісін сыпырып базарға өткізеді, не
арзандау бағамен көрші-қолаңға тар
қатып жібереді. Базарларда ветери
нарлық бақылау мен қадағалау бетімен
кеткен. Ереже қатаң сақтала бермейді.
Кешенді профилактикалық іс-шаралар
мен жұқпалы, паразитарлық аурулар
ға қарсы екпеге мал басы түгел қам
тылмайды. Өйткені біреудің малы
жайлауда, біреудің малы айдауда, енді
бірінікі байлауда тұрады. Бәрі қағаз
жүзінде қатып тұр, қателік таппайсыз.
Мына нарық заманында мал
дәрігерлеріне өкпелеу орынсыз. Обалы
нешік, шақырту құлағына тисе шауып келеді. Ауырған малды көріп, бір
құлаш дәрі-дәрмектің атын қағазға
түртіп, мал иесіне ұстата қояды. Ол
дәрілерді медициналық дәріханалардан
ақшасына сатып алады. Мал дәрігері
ем-домды жасап, қызметіне бірталай
ақы сұрайды. Бересіз. Бірақ малдың
аяғына тік тұрып кететініне ешкім де
кепілдік бермейді. Ертең жаз шыға
ірі қараның жауы – «қан кеселі» қай
найды. Кенеден келетін кеселге екі
малдың бірі ұшырайды. Ой, сол кезде
мал дәрігерлерінің табысы молайып,
бір жырғап қалады.
Ауданда ветеринария саласы біреу
болғанымен, отауы бөлек, атауы басқа
төрт мекеме төрт жаққа тартқылап
жатқанға ұқсайды. Айталық, аудан
әкімдігінің ветеринария бөлімі, вете
ринарлық инспекция, ветеринария
қызметі және ветеринарлық зертхана
мекемелерінің аттарынан ат үркеді.
Бас-басына би болған, әр мекеме өз алдына «магнат-монстр». Бір сөзбен айт
қанда, қойшыдан қожайын көп. Бірақ

латын. Ай сайын ірі қара мен ұсақ
малдан қан алып, бруцеллезге қарсы
тексеріп, туберкулинизация өткізіп,
ауру малдарды анықтап, басқа да 30дан астам жұқпалы ауруларға қарсы
екпе жасап, нақ бір қиян-кескі ұрыс
даласында жүргендей жанкештілікпен
жұмыс атқаратын осы мал дәрігерлері
болатын.
Ветеринария қызметінің орасан
зор маңызға ие болатынының тағы бір
себебі, адам ауруларының 70-80 пайызы мал және одан алынған өнімдерден
беріледі. Ауру малдардың еті мен
сүтінен, жүні мен терісінен, тікелей
қарым-қатынаста болған адамдар түрлі
жұқпалы және паразитарлы ауруларға
ұшырайды. Өліп те кетеді. «Ауру –
астан» дейді қазақ. Сондықтан қолға
үйретілген барлық жануарлар мен құс
тардың, тіпті ара мен балық та түрлі
аурудан таза, өнімдер сапалы болғанда
ғана адам денсаулығына айтарлықтай
қауіп төнбейді. Кеңестік гельминтология ғылымының негізін салған академик К.Скрябиннің «Медицина – адамды, ал ветеринария – бүкіл адамзатты
емдейді» деуі тегін емес. Ветеринария
қызметіне берілген ең жоғары баға осы
болса керек!
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі

соларға аудан тұрғындарының көңілі
тола ма? Жауапкершілігі қандай? Мә
селе сонда ғой. Жекенің малы өлсе, не
амалсыз бауыздаса ешкім де ештеңеге
жауап бермейді. «Мал ашуы – жан
ашуы» деп мал иесі жерге бір түкіреді.
Қолдан келер қайран жоқ. Баяғыдай
малдың басын сұрайтын заман емес.
Дегенмен, адамзатқа, экономикаға,
ауыл шаруашылығына зиянын тигізетін
аса қауіпті жұқпалы аурулардың таралуына жол бермей отырғанымызға әләзірше шүкір дейміз. Бұл аздық етеді.
Өйткені ветеринария қызметіндегі
кішкентай шалағайлық үлкен ұтылысқа
ұшырататынын ұмытпауымыз керек.
Мал дәрігерлерінің мәртебесі жайлы мандытып ештеме айта алмаймыз.
Бірақ айтуға тиіспіз, айтамыз да. Адам
денсаулығынан артық не бар дейсіз.
Сол адамдар мен жануарлар әлемінің
саулығын қызғыштай қорғайтын мал
дәрігерлерінің мәртебесі бәрінен де
биік тұруы тиіс деп ойлаймыз.

АҚТӨБЕ
СУРЕТТЕ: Ақтөбе ет кластері
құрылымынан көрініс

«Қазинвестбанк» АҚ
жеке тұлғалар клиенттері назарына
2018 жылдың 13 ақпанынан бастап «Қазақстанның депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ («ҚДКБҚ» АҚ)
«Қазинвестбанк» АҚ-тың активтері мен
міндеттемелері «Альфа-банк» ЕБ АҚ-қа
өткен күннен бастап қалыптасқан ақша
қалдықтарын «Қазинвестбанк» АҚ-тың
жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлері
алдындағ ы міндеттемелері бойынша
төлемін бастайды.
Өткізілген конкурс нәтижесі бойынша «Қазақстанның депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар
кеңесінің шешімімен төлем бойынша
агент банк болып «Банк ЦентрКредит»
АҚ тағайындалды. Осы банк барлық
филиалдар жүйесі арқылы соның ішінде
Алматы, Астана, Ақтөбе, Қарағанды,
Павлодар, Атырау қалаларында жеке
тұлғалардың өтінішін қабылдап,
қарастырып, «ҚДКБҚ» АҚ атынан және
есебінен кепілдік берілген өтемді төлей
тін болады.
Жеке тұлғалар үшін кепілдік
берілген өтемді төлеудің үш нұсқасы
қарастырылған:

Ветеринария
бүкіл адамзатты емдейді

құқылы. 6 ай өткеннен кейін төлемді алу
үшін жеке тұлғалар тікелей «ҚДКБҚ»
АҚ-қа өтініш бере алады.
«ҚДКБҚ» АҚ кепілдігі депоз ит
тердің барлық түрлерін, ағымдағы шоттары мен төлем карталарындағы ақшаны
қамтиды. Жек е тұлғалар «Қазақстан
Респ убл икасының екінш і деңгейдегі
банкт ерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңында
көрсетілген ең жоғары мөлшерде өтемді
алуға құқылы:
• теңгедегі депозиттер бойынша –
10 миллион теңгеге дейін,
• шетел валютасындағы деп оз ит
тер бойынша – 5 миллио н теңг еге
дейін (кепілдік берілген өтемді төлеуі
теңгемен есептеледі).

Қосымша ақпарат – «ҚДКБҚ» АҚ ресми интернет сайтында: www.kdif.kz.
«ҚДКБҚ» АҚ мамандарынан ақыл-кеңесті 8 8000 80 10 20 (қоңырау шалу тегін);
+7 (727) 312 24 40 / 41 (Алматы қ.) телефон нөмірлері арқылы алуға болады.
«Банк ЦентрКредит» АҚ агент банк филиалдарының жұмысы туралы
сұрақтар бойынша: 505 (ұялы телефоннан қоңырау шалу тегін), 8 (727) 244 30
30; www.bcc.kz.

Махамбет САПАРМҰРАТОВ,
Білім беру ісінің құрметті
қызметкері
Оңтүстік Қазақстан облысы,
Мақтаарал ауданы

ҚОҒАМ
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КӨКЕЙКЕСТІ

Жаһанның құтын қашырған қатер
(Соңы. Басы 1-бетте)
Бұдан бөлек, 10174 сайттың
мазмұнына сараптама жасалғанда,
үш мыңнан астамы заң бұзғаны
белгілі болған.
Осы орайда елімізде дінге
қатысты дұрыс ақпарат беру
ге машықтанған мамандар тап
шылығы жиі айтылады. Ресм и
дерек бойынша, қазіргі күні ақ
параттық-түсіндіру топтарын
теолог-мамандармен қамту қа
жетті мөлшердің тек 55 пайызы деңгейінде. Діни экстремизм
мен терроризмге қарсы жаңа
бағдарламада осы көрсеткішті
2022 жылға қарай 100 пайызға
жеткізу көзделіп отыр.

Қатаң шаралар
қолданылады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кеше Орталық коммуникациялар қызметінде «Егемен
Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінің 2017
жылғы жұмыс көрсеткіштері мен 2018 жылғы жұмыс жоспа
ры бойынша брифинг өтті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Думан АНАШ,
«Егемен Қазақстан»
«Егемен Қазақстан» РГ» АҚ
Басқарма төрағасы Дархан Қы
дырәлі Ақпарат және комму
никациялар министрлігі бекіт
кен «Стратегиялық даму тұ
жырымдамасына» сәйкес, газет
ұжымы 2017 жылы алға қойған
мақсат-міндеттер толығымен
іске асырылғанын жеткізді. «Со
ның нәтижесінде бас басылым
да форматтық, дизайндық және
мазмұндық өзгерістер орнық
ты», деді басылым басшысы.
«Егеменнің» тәжірибесі мен
жетістіктері қоғамдағы «газет
оқылмайды» деген пікірлердің
теріске шыққанын көрсеткенін
жеткізді. Мәселен газет таралымы биыл 206 мыңнан асып жы
ғылса, жаңа беттер мен айдарлар
ашу басылымның бұқаралық си
паты мен мазмұнының ұлғаюы
на мүмкіндік берді. 2017 жылғы
қарашадан бастап газет дүңгір
шектер желісінде сатыла бас
тады. Биыл газет сатылатын
орындар санын жүзге жеткізу
жоспарланып отыр. Газет порталы да сапалық және сандық
өзгерістерге ұшырады. Дербес
редакция ретінде тіркелген
egemen.kz сайты латын және
төте жазу нұсқасымен бірге,
орыс және ағылшын тілдерінде
ақпарат таратуды қолға алды.
Қазір сайт қазақтілді портал
дард ың үздік үштігіне енсе,
басылымдар арасында көш
бастап тұр. Ағылшын тіліндегі

нұсқа іске қосылғалы сайттың
Франция, АҚШ, Герм ан ия,
Қытай және Түркия сынды
елдердегі оқылымы күрт ұлғай
ды. Жүзден астам адам еңбек
ететін газет ұжымы жылдан
жыл ға жасарып келеді. Жас
буынның ішінде «Болашақ» бағ
дарламасының түлектері бар.
100 жылдық мерейтой қарса
ңындағы газеттің тағы бір белесі
ретінде алдағы наурыз айынан бастап газет атауы латын
қарпімен жаңа дизайнда шыға
бастайтынын айтуға болады.
Бұл ретте басылымды күнделікті
16 беттен шығару жоспарланып отыр. Сондай-ақ әлемдік
ірі ақпарат құралдарымен әріп
тестік байланыс орнату мақ
сатында келіссөздер жүргізіліп
жатыр.
Және жақында «Егемен
Қазақстан» академиясы» атты
ауқымды жоба тұсауын кеседі.
Жоба аясында шетелдегі қазақ
журналистеріне семинар, жер
гілікті журналистерге түрлі та
ғылымдама ұйымдастырылып,
журналистика факультеттері
студенттерінің кәсіби шыңда
луына, өңірлік және салалық
баспасөз құралдарына консуль
тативтік-тренингтік қолдау көр
сетілмек.
Сонымен бірге елдегі әлеу
меттік-экономикалық, қоғам
дық-саяси мәселелер бойынша
қоғамның пікірін білу әрі оқыр
мандармен тиімді кері бай
ланыс орнату мақсатында рес
публикалық масштабта кәсіби

әлеуметтанушыларды тарта отырып, кешенді әлеуметтік зерттеу
жүргізу сынды жұмыстар жос
парланып отыр.
Ал «Казахстанская правда»
РГ» АҚ Басқарма төрағасы
Вячеслав Пащенко былтыр
басылымның негізгі ұстаным
дары мен қалыптасқан дәстүр
лерін сақтай отырып, дизайн
форматының түбегейлі өзгергенін, шығу кестесі де дүйсенбі
мен жұма күндеріне бекітілгенін
жеткізді. «Әрине, бұл өзгерістер
газеттің мазмұнына да қатысты.
Оқырмандар қызығушылығын
оятатын айдарлар енгізілді.
Тақырыптық беттер пайда болды. Конструктивті сынға, жур
нал истік зерттеуге, сарапт а
маға көп көңіл бөлінді», деді
В.Пащенко. Оның айтуынша,
алд ыңғы кезекте ақпараттық
емес, сараптау тұрғысындағы
жеделдікке басымдық берілді.
Газеттің kazpravda.kz сайтына да
редизайн жүргізіліп, интернетпортал жаңа мультимедиалық
жобаларды іске қосты. Осы ар
қылы жұма сайын балалар өзінің
арманындағы мамандықтармен
қалай танысатыны туралы бей
нет арих жарыққа шығады.
Бұл жобаға астаналық балалар
үй л ер інің тәрбиеленушілері
қатысуда. Сонымен бірге әлеу
меттік желілердегі жазылушылар қатары да ұлғайып келеді.
Брифинг барысында қос
бас ылымның басшылары ақ
параттық өнім сапасын жетіл
діру бағытындағы басқа да жобаларды таныстырып, бірқатар
сауалдарға жауап берді.
Суретті түсірген
Орынбай БАЛМҰРАТ,
«Егемен Қазақстан»

Ысырапшылдық ырысты қашырады

Ертеректе Ислам дінінен
хабары бар бір кісінің айтқан
әңгімесі осы күнге дейін жадымда. Көршісінің әкесі қатты ауырыпты. Дімкәс әкесін қаратуға
дәрігерлер мен емшілерге
жүгінеді. Еш нәтиже болмаған
соң әкесінің ауруы дендеп қай
тыс болады. Әкесін соңғы са
парға шығарып салу үшін ба
ласы қатты қиналады. Діндар
көршісінен ақыл сұраудың орнына, бәленбай жердегі ту биені
жеткізу, қалаға барып мәуе
– жеміс-жидек, тағы басқа заттарды әкелу, екі-үш қазан күріш
басу, есіктің алдынан ұзына
бойы бірнеше қатар дастарқан
мәзірін дайындау, жыртыс, шапан жабу, тағы сондай көптеген
таусылмайтын жоралғыларды

тауып, қазаға келген кісілерді
құрметтеу рәсімімен айна
лысып кетсе керек. Әлгі ба
ла қаза болған әкесін мың сан
жұмыспен жүріп ұмытып кетуге шақ қалады. Ал діндар
көршісі азалы үй иесіне осының
барлығы бекер, ысырапшылық
деп түсіндірумен әлек. Марқұм
ның баласының уәжі «Әкем
нен немді аяймын» деп қарызға
белшесінен батқан.
Сарыағашта тұратын құда
ғиымыз қайтыс болды. Сонда
бір байқағаным, сырттағы
ошақта үлкен қазан төңкерулі
тұр. Алыстан келген біздерге
жаназаға дейін біраз уақыт барын ескеріп, көршісінің үйінде
жеңіл дәм бергізді. Жаназадан
кейін Құран бағ ыштап елге

кездесуде: «Діни сауатсыздығының
нәтижесінде жастарымыз сақал
қойып, шалбарының балақтарын
қысқартып тастайды. Қара көйлек
киіп, бет-аузын тұмшалаған қыз
дарымыздың қатары көбейді. Бұл
біздің дәстүрімізге де, халқымызға
да жат. Бұған заңнамалық деңгейде
тыйым салу мәселесін пысықтау
керек. Қазақ қара киімді қаралы
кезде ғана киеді, – деп қадап айт
қаны белгілі.
Сонымен қатар дінді және діни
көзқарастарды пайдалана отырып, мемлекеттік органдардың
қызметіне көрінеу іріткі салуға,
олардың жұмысына кедергі жасап,
елдегі басқарушылық деңгейін
төмендетуге ықпал етуге жол
бермеу мәселесі де заң жобасына
енгізіліп отыр.

Қаперге алатын
мәселелер

Қарап отырсақ, елімізде экс
тремизмнің алдын алу бағытында
көптеген шаралар жасалып жатыр.
Соған қарамастан қауіп сейілген
жоқ. Жалпы 2014 жылдан бері
Қазақстанда 30 террористік актінің
жолы кесілген екен. 2014 жылы 3
оқиғаның алды алынған болса,
2015 жылы 4, ал 2016 жылы 12
лаңкестікке тосқауыл қойылыпты.
Өткен жылдың өзінде ҰҚК 11
әрекетті дер кезінде анықтап
үлгерген. Көріп отырғанымыздай,
қауіп-қатер азаяр емес.
Осының өзі талап пен тәртіпті
күшейту, жазаны қатаңдату бел
гілі бір деңгейде нәтижесін
бергенімен, одан лаңкестердің
саны азаймайтынын, бұл күресте
салдардан гөрі себепке көңіл бөлу
керектігін көрсеткендей.
Осы орайда қоғамнан

оқшаул ан ып, әсіредіншілдер
жетегінде кететіндердің көбеюіне
жол салатын бірнеше мәселені
байқауға болады. Оның біріншісі
– жастарды азғырушы ағым
өкілдерінің еркінсуі. Мәселен
2016 жылы Ақтөбедегі лаңкестер
қандастарына қан құштырғанда
кімдердің уағызына ден қойғанын
атап-атап айтқаны белгілі. Алай
да осыдан кейін қандай да бір
уағызшының жазаланғаны туралы
дерек болған жоқ.
Қоғамды қақ жарылуға бас
тайтын тағы бір себеп – діни
киім мәселесі. Көзіқарақты оқыр
ман соңғы 1-2 жылда осы үшін
мектеппен соттасып жатқан атааналардың көбейгенін көріп
отыр. Білім және ғылым министрі
оқу орнында діни киімге тыйым салатын арнайы бұйрық та
шығарғанымен, наразылар азаяр
емес. Осы ретте шектеуден гөрі
түсіндіру жұмыстарын күшейту
қажеттігі анық байқалады.
Тағы бір ушығып тұрған жайт –
діни ағым өкілдерінің медициналық
қызметтен бас тартуы, әсіресе
екпе салғызбауы. Мұның салдары
тұтас қоғамның саулығына қауіп
төндіруі мүмкін екенін мамандар
айтудай-ақ айтып келеді. Бірақ
секталардың ықпалындағы жұртты
райынан қайтара алмауда. Осы
орайда, жағдайдың шиеленісуіне
тағы да халықтың көзін ашатын
нақты ақпараттың жетіспеушілігі
негіз болуда.
Осы орайда алдағы бес жыл
ға арналған бағдарламада негізі
нен ақпараттық-түсіндіру ісшараларының сапасын арттыруға,
теолог-мамандарды көбейтуге,
әлеуметтік зерттеулер жүргізіп,
соған сай шаралар қолдануға назар
аударылуы көңілді орнықтырады.

АЛАҢДАТАРЛЫҚ АХУАЛ

«Қара археологтардан»
қалай қорғанамыз?
(Соңы. Басы 1-бетте)

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Ысырапшыл дәстүрден арылайық!» деген мақаланы («Еге
мен Қазақстан», 08.12.2017 жыл) оқып отырып, ой орамынан
шыға алмай қалдым. Неге десеңіз, жерлеу рәсіміне кететін
шығынды есептесеңіз біраз келеңсіз жағдайға тап боласыз.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жоғарыда айтып өткеніміздей,
елімізде терроризм мен экстре
мизмнің алдын алу бағытында
кешенді шараларды жүзеге асыру
көзделуде.
Атап айтқанда, «Қазақстан
Республикасының кейбір заң
нам алық актілеріне діни қыз
мет және діни бірлестіктер мә
селелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» заңының жобасы бүгінде
Мәжіліс қарауына енгізілді. Осы
құжатта жат ағымдардың алдын
алу бағытында бірқатар нор
ма ұсынылып отыр. Жалпы ра
дикалдық идеологияны таратудың
бірден бір қайнар көзі шетелдің
күмәнді теологиялық оқу орындарында оқып келген Қазақстанның
азаматтары екені ҰҚК ұсынған
бағдарламада нақты көрсетілген.
Осы орайда, дін саласындағы
жаңа заң жобасында шет мемлекеттерде діни білім алуға шектеу
қою ұсынылды. Яғни ендігі жерде азаматтарымыз шетелдің діни
оқу орындарына Қазақстанда
жоғары діни білім алғаннан кейін
ғана жіберіледі.
Қызу талқыланып жатқан тағы
бір норма деструктивті діни ағым
дарға қатыстылығын көрсететін
сыртқы атрибуттарды, киім-ке
шекті қоғамдық орындарда пай
далануға, киюге және таратуға
жол бермеу жөнінде. Яғни осы
заң қабылданса балақты шолтитып, сақалын өзгеше өсірген, бетаузын тұмшалап, оқшауланған
адамдарға кем дегенде 50 айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салынуы мүмкін.
Дәл осы мәселеге қатыс
ты Мемлекет басшысының Ді
н и б а с қ а р м а ө к і л д е р і м е н

қайтып кеттік. Елдегілерге осы
көрг енімізді айтып ек, теріс
көрмей құптады. Қайсыбір
жылдары елді мекендерде
ысырапшылдыққа жол бер
меу жөнінде бастамашы бол
дық. Өзіміз қатысқан Арыс
қаласының іргесіндегі Сыр
дария елді мекенінде азалы
үйдің иесі ас-су берм естен,
жыртыс, шапан жаппастан, ата
телім үлестірмей, тамақ бермейақ марқұмды ақтық сапарға
шығ арып салғанымыз естен
кете қойған жоқ. Біздің бай
қауымызша, жыртыс үлестіру,
тамақ беру, тағы басқа жоралғы
жасаумен тынса бір сәрі. Көбіне
олай бола бермейді. Жұрт азалы
үйдің иелерін құрметтеп, берген
асын толығымен тауысып ішсе
мақұл. Керісінше, бір-біріне
дауыс көтеріп сөйлеу немесе
ыржыңдап бір-бірін мұқатып
отыруы ерсі екені даусыз. Одан
да тамақ ішпей-ақ, жыртысқа
таласып, дауға айналдырмайақ азалы азаматтарға көңіл
айтса жетерлік болар еді.
Бұл сауаптың үлкені болмақ.
Болмашы дүние жүрген жер
де сөз қабаттасып жүр ет іні
екі бастан белгілі. Азалы үйге
үлкен ауыртп алық түседі.
Соны біле тұрып, өсімге ақша
алып қиналғанша, марқұмға
азын-аулақ дастарқанға құран
бағыштасаң да жетеді емес пе!
«Өлім бардың малын шашады,
жоқтың артын ашады» деген сөз
шындыққа келіп тұрған жоқ па!
Жаңабай ЕРКЕЕВ,
зейнеткер
Оңтүстік Қазақстан облысы,
Арыс қаласы,
Сырдария елді мекені

Олай ойлауға негіз де жоқ
емес. Маңғыстаудың өн бойын түрткілеп-тіміск ілеп, қара
жердің қойын-қонышын қопара
қазып, тарихи ескерткіштер мен
үйінділерді аударып-төңкеріп, тау
қойындарына, үңгірлерге сүңгіп,
жыра-жықпылды қаққылап қазы
на іздеушілер көбейіп кеткен. Қол
дарына арнайы темір, қазына түр
лерін іздейтін бір-бір құрылғыны
ұстаған «қара археологтар» мотоцикл мен жол талғамайтын
көліктерге мініп, ен даланы еркін
кезіп жүр. Өздерін «жоқты іздеуші,
өткенді жаңғыртушы ел патриоттары» санайтын бұлардың көксегені
расында ел мәдениеті мен тарихын
түгендеу ме? Жоқ! Ескі орындардан табылған қымбат металдарды, асыл тастардан жасалған
зергерлік бұйымдар мен өзге де
қазба байлықтарды табыс көзіне
айналдыру. Әйтпесе, тапқан
мыс, күміс, алтын тиындары мен
сақина, өзге де табыстарын саудаламас еді олар?! Сатып алады-ау
деген жандарға телефон соғып,
көненің көзін әспеттеген мекемелерге хабарласып, әлеуметтік
желілерде жар салмас еді. Кімнің
қай жерден не тауып, оны қайда
жібергенін ешкім білмейді –
есепсіз жүріс, аласапыран алысберіс. Тіпті ескі қолжазбалар,
көне кітаптар, жазу-сызуы, белгібедері бар сақиналардағы қаншама
сырлардың келімсектермен бірге
келмеске кеткенін ойлағанда,
өкінуден басқа амал жоқ.
Біздің даладағы бұл дүрбелең
Ресейде металл іздеушіні немесе
сол мақсаттағы құрылғы ұстағанды
әкімшілік жауапқа тарту туралы
заң қатайған соң күшейе түскен.
«Арқа жайлы болса, арқар ауып
несі бар?» дегендей, жердің ас
ты мен үстін, тіпті ауа мен суды
қызғыштай қорыған көрші ел
дің екпіні көкейін жер қойнын
ақтарып, қазба іздеу тескен аш
көздерді шекарадан бері шұ
быртқан секілді. Күн жылынып, жераяғы кеңіген көктемде,

жаймашуақ жазда Үстірт үстін,
шың жиектерін аралап жүрген
ресейлік «қонақтарды» көресіз,
көресіз де үндемейсіз. Оған жер
гілікті жігіттердің қосылып, олар
салып кеткен соқпақты одан әрі
кең даланы кеулей созып, олар
бастаған істі белсенділікпен жал
ғастырып жүргенін түсінесіз.
Оған да үндемейсіз...
Бүгінде «қара археологтар»
Маңғыстауда Шерқала тауының
айналасын толық қазып, Есе
кеннің ойындағы үйікті де 3-4 метр
тереңдікте қопара үңгіген. Бұлар
дың әрқайсысы тарихи дерекке
бай, шежірелі орындар. Мысалы
«қара археологтардың» назарынан тыс қалмай, осы кепті киген
Қызылтас бекінісін алайық. Ресей
мен Хиуа арасындағы шиеленіске
орай 1834 жылы Каспий теңізінің
солтүстік-шығысында салынып,
қазақ үшін қайғылы жылдардың
белгісі болған Ново-Александров
қамалы – Қызылтас бекінісі 500ге тарта жауынгерд ен құр ал
ған әскер ұстап, Хиуан ы жау
лау үшін қамданған патш алық
Ресейдің әскеріне әрі-бері өт
кенде жан-жақты қолдау көр
сеткен маңызды нысан қызметін
атқарған. Маңғыстау ауданының
аумағындағы Сай-Өтес ауылынан 50 шақырым қашықтықта

орнал асқан аталмыш бекініс
орнында бүгінде Қызылтас ме
шіті, қорым және тұрғын үй құ
рылыстарының қалдықтары сақ
талған. Отаршылықтың қамытын
кигізген тарих ащы болғанмен,
ескерткіштің аты ескерткіш, ол
сақталуы, зерттелуі, ұрпаққа насихатталуы, сонымен қатар өз
құндылығымен, тарихилығымен
уақытқа, қоғамға, ұрпаққа Отан
ды, ел мен жерді сүйіп, өткендерді
құрметтеу үшін рухани тұрғыда
қызмет етуі тиіс. Алайда біз олар
ды лайықты қорғап, рухани тұр
ғыда пайдалана алмай келеміз.
Қызылтас бекінісі де ойдым-ойдым қазылып, ойсырап жатыр.
Неге бұлай? Біз неге «қара ар
хеологтардан» қорғана алмаймыз?
Олардың озбыр әрекетін көре тұра
ләм дей алмайтынымыз қалай?
Дей алмаймыз, өйткені оларға
уәж айтуға заң аясында құқымыз
жоқ екен. Бізде ауа, су, жердің
асты-үсті емес, тек мемлекеттік
қорғауға алынған жерлерге,
нысандарға тиіспесе болғ аны,
қалған кең даланың, ол жерлердегі
сансыз мұралардың сұрауы жоқ
екен. Осыны жақсы білетін жоқ
жерден пайда тапқыштар кең даламызды алаңсыз кезіп жүр...
			
Маңғыстау облысы
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ӘДЕБИЕТТІҢ ӘҢГІМЕСІ

«Абай» романы жарыққа
қалай шыққан?
(Роман-эпопеяның 75 жылдығына)
(Соңы. Басы 26-нөмірде)
Бүкіл бүгіліс-түгілісіне ой жіберіңкіреп
ойланып оқыған кісіге бұл қарапайым жазба көп мәлімет берер еді. Демек, атақты
«Абай жолы» эпопеясының алғашқы
кітабы аяқталған. Жазушы көңіл күйі
шаттықты. Алайда осының бәрі Мұхаңдай
көлеңкесінің өзіне күдікпен қарайтын
сауысқаннан сақ, заман әбден зәрезап
еткендігі сонша, бір құлағын жастыққа басып, бір құлағымен тың тыңдауға, бір көзін
ұйқыға жұмса, екіншісін қарауыл қаратуға
үйренген адам, байқаған кісіге, Бейсекеңе
жан сырын аша сөйлеп отыр. Ұлы адам
жөніндегі естеліктердің бірде-бірінде –
бірде-бір замандасы Мұхаң «Абайды»
аяқтадым» деп аңқылдап сыр ашты, дас
тарқан жайды дегенді айта қойған жоқты. Сөйткен Мұхаң Мәскеуде Бейсекеңе
сырын ашса – сенгені, мақтана сөйлесе –
дос алдында мерейленгені.
Өте нақты, затты сөйлейтін Бейсе
кең одан әрі үлкен туынды үшін шампан атып, шарап ішкенін, ұлы адамның
қуанышымен бірге уақыт, замана һәм
замандастарынан көрген құқайын, жеген пұшайманын, естіген ғайбатын ай
тып жатпайды. Одан әрі өзін тағдыр айдап Алматыға ауысып келгені, тағдыр
сабақтап ұлы эпопеяның жарыққа шығу
тарихына қалай орайласқанын баяндайды.
Өзін сан толқуға салып, берекесін алып,
бейнет шектірген, ақыр-аяғы қызметтен
кетуге мәжбүр еткен хикметті де мей
лінше қарапайым, мейлінше ұст амды
әңгімелейді. Біреу естіп, біреу естімеген
ғалым сырына құлақ түрелікші:
«1941 жылы, май айында менАлма
тыға қызметке ауыстым. Қазақтың
мемлекеттік баспасының бас редакторы болып тағайындалдым.
Сол жылы, 22 июнь күні Ұлы Отан
соғысы басталды. Соғыс басталған соң
он бес-жиырма күннен кейін баспаның
директоры Ахмет Өтеев пен мені Қа
зақстан Орталық партия Ком итеті
шақырды. Онда бізді Скворцов пен Бұ
зырбаев жолдастар қабылдады.
Біз Бұзырбаев жолдас екеуміз, сіз
дердің жоспарларыңызды көріп шық
тық. Оны бүг інгі күннің зәру қыз
мет іне ыңғ айлауды ойластырдық,
– деп Скворцов баспаның соғыс жағ
дайындағы міндеттерін айтты. – Жос
парларыңызда Әуезовтің «Абай» романы бар екен. Ол баспаханада теруде
жатқан көрінеді. Біздіңше сол романды
шығарудың қажеті жоқ. Бір жағынан,
ол соншалық актуалды емес; екінші
жағынан, авторы сенімді адам емес.
Сендерге партиялық тапсырма: біз Ор
талық партия Комитеті айтты демей
Әуезовке өздерің бір себеп айтып, оның
романын тоқтатыңдар, шығармаңдар,
– деді Скворцов.
Мұны Бұзырбаев та қостады. «Абай»
романын шығармау жөнінде бізге ол да
бірсыпыра кеңес берді.
Екі-үш күннен кейін мен Мұхаңды
шақырдым:
Баспаханаларда жұмысшылар аз
қалды. Жабдық жоқ. Соғысқа тікелей байланысты кітаптардың өзін шығару тіпті
қиын болып жатыр. «Абай» кешігетін
көрінеді. Ол ескі, латын әрпімен терілген
екен. Енді бір-ер жылдан кейін оны латын
әрпімен шығару мүлде қолайсыз болады. Сондықтан Мұха, «Абайдың» листаларын алыңыз. Түзетулеріңіз, қосатын,
қысқартатындарыңыз болса, соның бәрін
жасаңыз. Содан кейін оны жаңа әріппен
шығарайық – дедім.
Мұхаң бұған қуана-қуана көнд і.
«Абай» «тоқтатылды». Бұл Бұзырбаевқа
хабарланды, ол енді шығарылмайды де
лінді. Біраз күнде Мұхаңа кітаптың «лис
талары» берілді. Мұхаң оларды көп ұс
тамай, түзетіп әкелді.
Бұл кезде мен Скворцовтың партиялық
тапсырмасын әрі ойлап, бері ойлап, ол
қате, партиялық тапсырма емес, партия
жолын бұрмалау деген қорытындыға
келген едім. Қолжазбаны кідіртпедім:
машинкаға жаңа әріппен қайта бастырып,
баспаханаға жібердім…
Келесі 1942 жылы июль айында
«Абай» баспадан шықты. «Абай» бас
падан шыққанкүні ол жөнінде газетте
біздің Қ.Шаңғытбаев екеуміздің ма
қаламыз шықты /«Социалистік Қазақ
стан» 26 июль, 1942 жыл/.
Мақаламызда біз «Абай» романын

тиісінше бағалауға тырыстық: тарихи роман деп танып, оны совет әдебиетіндегі
белгілі тарихи романдармен сал ыс
тырдық. «Абай» ол романдардың бір
қатарынан жақсы болып шыққан…
«Абай» романы қазақ совет әдебиетінің
үлкен бір табысы».
Осы мақала шыққан соң екі-үш күннен
кейін мені Қазақстан Орталық партия
комитетінің сол кездегі секретарларының
бірі Мұхаметжан Әбдіхалықов шақырды.
Бардым. «Абай» туралы мақала столының
үстінде жатыр. Қызыл қаламмен шимайланып сызылыпты. Мұхаметжан қа
бағынан қар жауардай, түнеріп отыр.
Мен отыра бергенде ол орнынан тұрды.
Ашуланып, мені бүріп сөйлей бастады.
– Мына романды саған кім шығар
деді? – деп мақаланы нұқып қойды.
Мен жауап айтпақ болдым. Ол:
Тоқта! Сен өзің кімнің кітаб ын
шығарып отырсың?
Кімді, кімнің шығармасын мақтап
отырсың? – деп бастырмалата жөнелді.
Мен тағы да жауап айтуға ыңғай
ланған едім, ол тағы киіп кетті.
Сөзге жол бергің жоқ. Өзің бір асау
сың ғой!..
Әуезов бұрын пәлен болған, түген бол
ған… Ол қазір мойнында соттылығы бар,
пәлен адам, түген адам… Ертеңгі күні…
ол бізге пәлен істейді, түген істейді, – деді.
Айтқандарына тәнім түршікт і.
Оларды енді, он бес жылдан кейін осында
жазуға аузым да бармайды.
Сен мақалаңда «Абай» романын Ста
линдік сыйлық алған «Петр первыйға»,
«Шыңғыс ханға» теңейсің. Сонда сеніңше
бұған да Сталиндік сыйлық беру керек
қой шамасы? Шіркіннің білгішін, баға
лағышын!..
Жоқ, енді жақсыны жақсы деу…
Сандырама! Жақсыны сенен басқа
кісі танымай ма екен? Сен түк білмейсің.
Мұнан былай тіпті сын жазуды қой…
Бар… деп шығарып жіберді.
Екі-үш жылдан кейін сол Әбдіхалықов
«Абай» романын Сталиндік сыйлыққа
ұсынған қаулыға қол қойды. Бірақ «Абай
ға» ол жолы сыйлық берілмеді, екінші
кітабы күтілді. Сол шыққан соң, 1948
жылы Сталиндік бір інш і дәрежелі
сыйл ық берілд і.» /Аталған күнделік.
38-39-40-41-42-43-беттер/.
Қандай ғажап ерлік! Кісінің оқып отырып, қарадай әлдекімдерге зығырданы
қайнайды. Қазақ жазушысының қазақша
жазған романында қазақша бір ауыз сөз
білмейтін Скворцовтың не әкесінің ақысы
бар десейші? Баст ықтың айтқанынан
шыға алмайтын, қуыршақ хатшылар Бұ
зырбаев пен Әбдіхалықов әрекеті анау.
Міне, осындай қысылтаяңда қараңғыда
жол тапқандай, мүмкіндік тауып «Абай
ды» жарыққа шығарған Бейсекең әре
кетіне жаның жадырайды. Ойлап қараған
кісіге, бұл әрбір туынды тұсында, әрбір
жазушы тағдырында қайталана берержағ
дайдан емес. Асылы, қай дәуір, қандай
жағдайда да тор шын талантқа құрылған,
керме-кедергі заманынан озық тұрған ұлы
жазушының құбылысқа айналып туған
шығармаларына жасалған. «Шахнаманы»
Ғазнауи ханға «сыйлатқан» Фердауси
тағдырын еске алыңыз. А.С.Пушкиннің тарихи шығармалары мен мемуарының қалай
жазыла бастап, орта жолда тоқтатылғанын
ойға түсіріңіз. Алғашқы шығармасының
ұлы В.Г.Белинский мақтауына ілінгені
үшін замандастарының қызғанышына
ұшыр аған жап-жас Ф.М.Достоевский
өміріне көз жіберіңіз. Қайран да қайран
шерменделіктің қыл шылбырынан құтыла
алмай, тұтылып қалып жататын ұлылық.
Ұлылықтың қыр соңынан қалмай өкшелеп,
ізін аңдып құлтабандап діңкесін құртатын
көре алмаушылық, қызғаныштың қызыл
иті-ай десеңші?!
Сонау жиырмасыншы жылдары ұлы
Абайдан қашқан, тапты желеулетіп ха
лықты ұлы Абай жырынан қашыртқан
қара ниет қырқыншы жылдары да қар
таймапты, қырқыншы жылдары да сая
сатты сылтау, замана желін желеу еткен
кейіпте ұлыларға ауыз салған әдетінен
жаңылмапты. Әлі жеткен жерді өзі жайпап, әлі жетпеген жерді кезеңдік әкімдер
қолымен тұншықтырып үйренген қайран
қара ниеттілік. Сонау жиырмасыншы жылдары ұлы Абайды арашалаған жас Бей
сембай қырқыншы жылдары ақын жайлы
романды арашалап жанұшырып жүр.
Қай уақытта да әдебиетпен, өнермен

саясаттың қолына су құю, қай уақытта да
саясаттың әдебиет пен өнер ісіне араласуы
– екеуі бірдей ұтылысқа шығады, кейінгі
ұрпақ алдында екеуі бірдей қарабеттік күй
кешеді. Бүгінгі уақыт биігінен, бүгінгі күн
түсінік жетегіне ілесе талдай қарайықшы
жоғарыда айтылған жайларға. Басқа емес,
«Абай» романын жарыққа шығармау
ісіне Қазақстан Компартиясы Орталық
Комитетінің кезіндегі бірінші хатшысы
Скворцов араласып отыр. Не түсініп, не
біліп араласып отыр десеңізші?! 19371938 жылдардың қанды науқанында
қазақ интеллигенттерін аяусыз қырғынға
ұшыратқан басшы, ең болмаса науқан
өткен соң, қатары селдіреп қалған қазақ
интеллигенциясына тыным берсейші,
одан да құлаған экономиканы қалпына
келтірумен айналыссайшы. Жоқ. Игі істің
бірі жоқ. Енді келіп халық жанына рухани
ырыс болып құйылғалы тұрған «Абайды»
жөргегінде тұнш ықтырғысы келеді.
Әрине Скворцов арқасында Бұзырбаев,
Бұзырбаев арқасында тағы біреу, біреу
емес, біреулер, бірнешеулер тұр ғой тасаланып. Және ол міндетті түрде қазақ!
Заманд асының атын оздырғысы кел
мейтін, өз жақсысынан жаттың жаманын
артық көретін қазақы надандық. Әйтпесе,
қазақша әліпті таяқ деп білмейтін Сквор
цовтың «Абайда» не әкесінің құны бар
дейсің?! Домалақ арыз жаздырғыш, ыр
қына көндіргіш ықп алды топтың ай
тағына еріп, соның сөзін сөйлеп отыр
ғой орыс басшы. Айтаққа ерген жортақ…
Бір сәтке мынадай жайды көз алды
ңызға елестетіп көріңізші. Мұхтар Әуе
зовтің «Абай» романы авторының «сая
си сенімсіздігінен» жар ыққа шықпай
қалды делік. Негізінен Қазақстан Ком
партиясы Орталық Комитетінің бірінші
хатшысы араласқан іс «оң» десе оңы
нан, «теріс» десе терісінен бұлжымай
орындалуға тиісті ғой ол кезде. Мәскеуде
жүріп, 1937-ніңқыспағын көрмеген, әрі өз
дегенінен қайтпайтын өжет Бейсекең тас
жұтып, тәуекел етпесе, күштілердің айтқан
сөзіне шыбындап бас изей беретін қазақ
жағдайында, тап солай, «Абай» жарыққа
шықпай қалуға тиісті еді ғой. «Абайдың»
алғашқы кітабы жарыққа шықпаса ұлы
эпопеяның кейінгі кітаптары жазылар ма
еді, жоқ па еді? «Абай» жарыққа шық
пай қалса, онсыз да ұлтшыл, алаш аты
қыр соңынан қалмай, иті қырын жүгіріп,
қырсық иектеген жазушы кезекті қуғын,
көп е-көрінеу шеттетуді көтере алмай
ажалынан бұрын өліп кетсе қайтер едік?
КСРО Мемлекеттік сыйлығын алғаннан
кейін, 1953 жылы ҚазМУ-ден шығарылып,
Қазақстаннан қуылғанын еске алсаңыз,
бәрінің де мүмкін екеніне көз жеткізесіз.
«Абай» – А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов,
М.Жұмабаев еңбектерімен бірге ақталып,
оқырман қолына бүгінгі күндері тиіп жатса
ше? Ойласаң жаның түршігеді…
Жаһанды жауға алдырып, көңілді кү
дікке шалдыра бермей-ақ, оңынан сөй
легенде «Абай» Скворцов пен Бұзыр
баевтың сол шеттетуінен шегініп кетіп он
шақты жыл кешігіп барып жарық көргеннің
өзінде қаншама ұтылыс болар еді?
Жақсылы-жаманды айтылып жатқан
сұраулы қауіпті жағдайлардың бірі орын
далды-ақ, шығарма авторы – М.Әуезовтен
бастап, бүкіл қазақ әдебиеті үшін үлкен
ұтылыс боларына шәк жоқ. Онда бір қазақ
әдебиеті ғана емес, бүкіл Орта Азия әдебиеті
көп мәселеде кенжелеріне де күмәндана алмайсыз. Қарапайым оқырман қауымның
әдеби-эстетикалық талғамын көтеруден
бастап, жазушылық мәдениет, қаламгерлік
деңгей, әдеби шеберлік сабағы, әдеби
дәстүр… дегендей бір-біріне кіндігінен
байланып жатқан өзара сабақтас, өзектес
мәселелердің бәрі ақсар еді, бәрі кенжелеп,
кейіндеп мешеулене берер еді ғой онда.
Айтарға аузың бармайды. Тфә-тфә…
1942 жылы «Абай» жарыққа шық
паса, екінші кітабы жазылмайды, екінші
кітабы жазылып жарық көрмесе Мұхтар
Әуезовке 1948 жылы Сталиндік сыйлық
берілмейді. Сыйлық алған соң да талай
қуғын-сүргін көрген Мұхтар Әуезов егер
сыйлық алмаған болса алашорданың сар
қындысы ретінде, ұлтшыл жазушы деген айып тағылып айдалып кете барар
ма еді?! Қалай дегенде де қырқыншы,
елуінші жылдардың ішінде басына сан
рет үйірілген бұлттардың бірінен болмаса бірінен жазым болуы кәдік-ті ұлы
жазушы. Дем ек, «Абай» романының
дер мерзімінде жарыққа шығуы айтулы

шығарманы аман сақтап қана қойған жоқ,
сонымен қатар М.Әуезовтің өз басына жасалған саяси айыптау, дұшпандық
шабуылдардан қорған болды. Талай тос
па-тоспаларда тұтылып қалмай, құтылып
шығуына «Абай» даңқы, атақты шығармаға
алған сыйлық аз септеспесе керек.
Әуел баста жазылмаса сөз басқа, аса
дарынды жазыла бастаған көп томды
шығарманың алғашқы кітабына саналы
түрде жасалған мықты тосқауыл. Сол
тұста мейманасы тасыған әкімдердің
көзін алдап қапы соқтырған баспагер
Бейсембай Кенжебаевтың қарапайым қол
ғабысының соншалық қадірлі болатын
себебі де, міне осында.
Міне, осындай қысталаң, өзексіз өңезе
– тар кезеңде Б.Кенжебайұлының тәуекелі
– басын бәйгеге тігу, тәуекелі – қайта
ланбас рухани ерлік, қайталанбас кісілік.
Басын бәйгеге тігу дейтін себебіміз
– «Абайды» шығармау, басқа емес, Қа
зақстан Компартиясы Орталық Коми
тетінің сол кездегі бірінші хатшысы
Н.А.Скворцовтың, қатардағы хатшы
сы А.Бұзырбаевтың нұсқауы. Ал оны
орындамау, ең жеңіл дегенде қызметтен
алынып, майданға жіберілу. Әйтпесе,
әлі 1937 жылғы қанды қырғын суый
қоймаған ол жылдары, одан да зорын
күтуге болатын. Тұп-турасын айтқанда,
айдалып, атылып кетуі де әбден мүмкін
еді батылсыған баспагердің. Ғайып-ерен,
қырық шілтен қолдады ма, әйтеуір ғалым
ел-жұрт бақытына аман қалды… Сөйтіп
қайталанбас кісілік қарызын өтеп парызға
айналдырды, ұлы жазушы алдында, келешек ұрпақтар бақытына қайталанбас рухани ерлік жасады. Жанын шүберекке түйе
жүріп жасады. Қолетінде жүрген баласындай балаң ақын Қ.Шаңғытбаевты кітап
редакторы етіп тағайындап, «Мұхтар
романының теріліп жатқанын тісіңнен
шығарушы болма. Қазақта кім көп,
қызғаншақ пен арызшы көп. Үлкен
шатағы бар кітап болып тұр. Ешкімге
сездірмей тезірек шығарып алайық» /
Аталған естелік/ – деп оңашада сыбырлай, тағатсыз ескертуінің өзінде қауіпқатермен жағаласқан сезім жатыр ғой…
Көзді жұмып нартәуекелге барған
баспагер Бейсембай Кенжебайұлының
ақылды істеген екінші бір ісін қараңыз.
Әдетте баспагер кісіге, оның ішінде басшы қызметкерге өзі басқарып отырған
баспа кітабын өзі талдап, мақтап мақала
жазу – партиялық баспагерлік этикаға
жатпағаны мәлім. Алайда Скворцов, Бұ
зырбаев, Әбдіхалықов секілді ақ дегені
алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған
әкімдердің айтқан сөзін, берген нұсқауын
орындамаған баспа басшысы /Бейсекең/
енді қорғаныс амалына көшеді. Қорғаныс
жолы, әрекет амалы – «Абайды» қарағай
мен қорғасын иісі сейілмей тұрып, сүйінші
данасынан оқып, мерз імді баспасөз
арқылы дүйім жұртты құлақтандырып
жіберу. «Көп қорқытады, терең батырады»
– көпшілік пікірімен санасар, кешірімді
болар деген ойды малданған еді, баспагер! Қаршадай бала-редактор, дарынды
ақын Қуандық Шаңғытбаевты қабатына
ала «Абай» романы жөнінде «Социалистік
Қазақстан» /«Егемен Қазақстан»/ газетінде
мақала жазуы, мақаланың шығармамен
бірқатар /бір күнде/ жарық көруі – жақсы
ойластырылған айла. Әкімдердің діңкесін
құртқан жариялылық. «Абайдың» мықты
лығын біле, сезе тұра қарсы болып, тос
қауыл қойып жүрген әкімдер «болар іс
болып, бояуы сіңіп» ел құлақтанып қалған
соң шар ас ыздан бармағын шайнайды
ғой баяғы. Зәрін де, кәрін де айтқанын
тыңдамаған, «Абай» тоқтатылды» – деп
айлалы ақпар беріп, жер соқтырып кеткен «алаяқ» Б.Кенжебайұлына төгеді.
Оған қарсы дауыл тұрғызады, жауын
жауғызады. Бірақ тағы да оны Мұхтар
Әуезов пен Бейсембай Кенж ебайұлы
білмеуге тиісті. Біл е қалса Мәскеуде
Әуезовтің де дос-жараны аз болмауы
керек. Ал Кенжебайұлы Мәскеуден –
«КСРО Жоғарғы Кеңесі ведомствосынан»

жақында ауысып келіп отыр. Бүкілодақтық
староста М.И.Калининмен бір партиялық
ячейк ада болып, қоян-қолтық қызм ет
істеген /М.И.Калининге қазақ тілінде
жазылған арыз-шағ ымд арды аударып беріп отырған. Қ.Е./ Кенжебайұлы
ілгерілеп ізденсе шу шығуы мүмкін. Отыр
ған орындығы қымбат мансап иелері бұл
жайды білмейді емес, ескермейді емес.
Ендігі жаза, шараның бәрі Қазақстан
Компартиясы Орталық Комитетінің сол
кездегі хатшысы Мұхаметжан Әбдіхалықов
қолымен атқарылатын сыры да, міне,
осында! Жоғарыда Бейсекең күнделігінен
келтірілген ашу, ыза, айқай сөздердің
қандайы да М.Әбдіхалықов аузымен айтыл
ғанымен оның арқасында қазақты – қазаққа
салған, әкімді еңбекшіге салған, шоқпарды
ізгілікке жұмсаған зұлым күш – М.Әуезов
пен Б.Кенжебайұлына қарсы қаскөй топ
тығылып тұр ғой. Сондықтан бұл жерде
қаншама қатты келгенімен, айтпас сөзді
айтқанымен МұхаметжанӘбдіхалықовтың
жағдайын түсініп қабылдау жөн. Ал біз
келтірген күнделік сөздері /келтірілмегені
де бар/ қаншама қатты дегенімізбен, сол
кезеңнің әміршіл әкімдері үшін қарапайым
қызмет нормасы ғана.
Көзі тірісінде қадірлі Бейсекеңмен
«Абай» романының жарыққа қалай шық
қаны жөнінде әңгімелескеніміз бар. /Бірде
Қуандық Шаңғытбаев сәлемдесе келіп,
екеуі роман жөнінде жылап отырып ес
телік айтысқандары да есте. Оның бәрін
айтып жату – артық./ Енді сол сырласу,
әңгімелесудің кейбірін ортаға салайық.
Сіздің басыңызды бәйгеге тігіп,
т осқауыл қойылып құлат ылғалы тұр
ған «Абай» романына жаныңызды салып, араша түсуіңіздің сыры неде? Бір
республиканың бірінші басшысы, 1937
жылы «қазақ интеллигенциясының 99
процентін қырған» /С.Мұқанов/ Скворцов
сынды қанды шеңгелге қарсы тұруға күшқайратты қайдан алдыңыз? – деп сұрадым
бірде қайсар ғалымнан.
Бір кісінің ой-қиялынан туғанымен
көркем шығарма – халықтікі. Елді есейт
кіміз келсе есті шығарма жазайық. Ең
болмағанда жазылған есті шығарманы
шыр ылд ап қорғамасақ торғай құрл ы
болмағанымыз, ел ретінде тозғанымыз
дә. «Абайдың» жақсы шығарма екеніне
сендім, сенген соң халыққа жетсін деп,
Қуандық екеуміз қолдан келгенді жа
садық. Әрине Мұхаң риза болды ғой.
Әйтсе де соқыр сенімді әкімдер күрік
тауықтай күрілдеп бәле болды. Басымнан
қиқу кетпеді. Ақыры, арызымды жаздым
да, «өз еркіммен» баспаның бас редак
торлық қызметінен кеттім. Кеткеніме
сірә да өкінбен. Керек болса арызымның
көшірмесі өзімде сақтаулы…
Ғалым өткен өміріне күліп қарады.
Өкініші болса ішінде. Ал өзі пенде бас
шыларға күле қарап сөйледі.
Иә, ғалым айтқандай-ақ, оның Қазақ
стан Компартиясы Орталық Комитетінің
сол кездегі хатшысы М.Әбдіхалықов атына
Қазақтың мемлекеттік біріккен баспасы бас
редакторлығы қызметінен босату жөнінде
жазған арызы сақталыпты. Арыз «Беседа с
Вами окончательно укрепила мои мыс
ли и желание уйти с выполняемой мной
сейчас работы…» – деп басталады.
Ұзын сөздің қысқасы, эпопея қар
лығашы – «Абай» романының жарыққа
еріксіз шығуы баспа бас редакторы Бей
сембай Кенжебайұлының қызметінен «өз
еркімен» кетуімен аяқталады.
Иә, сол қаһарлы 1942 жылы туған
нәрестелердің бірсыпырасы «Мына мендей перзентіне сол күні, Ат қойыпты
Мұхтар деп» – М.Шаханов айтқандай
Мұхт ар аталд ы. Мұхтарлар көп туды
сол жылы. Мұхтар Әуезовтің өзі де эпопеясы жарыққа шығып, ұлыланып қайта
туды… «Абай» романы осылай жарық
көрген еді!

Құлбек ЕРГӨБЕК
ТҮРКІСТАН

ЖАҢА КІТАП

Жырымен жүректерді тербеген
Өмір ЕСҚАЛИ,
«Егемен Қазақстан»
«Жазайын мына сөзді
Мүтәллапқа,
Тараған абыройы шартарапқа.
Ағашы ат байлайтын
Солтүстіктің,
Тапсырдым сені, қалқам,
жеті аруаққа»,
деп қазақтың жыр дүлділі Ғафу
Қайырбеков ағалық ақадал қоше
метін білдірген Мүтәллап Қанқожин
бүгінде сексеннің сеңгіріне көтеріліп
отыр. 1969 жылы «Жазушы» баспасынан «Ақ қайыңдар аралы» деген атпен тұңғыш өлеңдер жинағы

жарық көрген ақынның «Қара қанат
түн аспанды жаппаса, Ерке қыздай
жұлдыз жымың қақпаса. Назды
өлеңдер сылқ-сылқ күліп ақпаса, Ақ
қайыңдар шашқа шолпы тақпаса,
Мен ақын боп тумас ем» деген шынайы сезімнен туған лирикалық топтамаларын оқырман қауым жылы
қабылдаған болатын. Өлең өлкесіне
өрлей жүзген оның қадамына
Ғабит, Сәбит, Сафуан сияқты нар
тұлғалы ағалары сәт сапар тіле
ген. Содан бергі мерзімде 15-ке
жуық кітабы мен публицистикалық
ой-толғамдарын жұртшылыққа
ұсынған абыз ақсақалдың ақындық
және азаматтық тұлғаларын

бір-бірінен бөле-жару мүмкін
емес. Ол тележурналист ретінде де
қоғамның көкейкесті мәселелерін
тамыршыд ай тап басып, ащы
шындықты бүкпесіз жаза білді.
Облыстық «Қазақ тілі» қоғамының
алғашқы төрағаларының бірі ретінде
ана тіліміздің мемлекеттік тіл ре
тінде орнығуына, кең өріс жаюы
на, тәуелсіздік тұғырының беки
түсуіне үлкен үлес қосқан қайрат
кер, ұлт жанашыры ретінде де жер
лестері әркез құрмет тұтады. Абы
лай ханның ақ үйі секілді киелі
орданың сақталып қалуына, Мағжан
есімінің қайта оралуына теңдессіз
үлес қосты.

Қазақстан Жазушылар және
Журналистер одағының мүшесі,
еліміздің еңбек сіңірген мәдениет
қызметкері, Солтүстік Қазақстан
облыс ының құрметті азам аты
Мүтәллап Қанғожиннің 80 жасқа
толу құрметіне арналған әдеби кеш
С.Мұқанов атындағы сазды-драма театрында өтті. Облыс әкімінің
орынбасары Мадияр Дүйсенбайұлы
мерейтой иесін аймақ басшысы
Құмар Ақсақаловтың атынан құт
тықтап, алғыс хат табыс етті.
Облыстық ардагерлер кеңесінің
төрағасы Ескендір Елеусізов, ең
бек ардагері Құдайберген Қалиев,
«Солтүстік Қазақстан» газетінің бас

редакторы Жарасбай Сүлейменов,
«Қызылжар» телеарнасының директоры Ерлан Тоқшылық, Петропавл
қаласы әкімінің орынбасары Евгений
Глотов Мүкең жайлы тебірене
сөйлеп, сый-сияпаттар жасады.
«Егемен Қазақстан» газетінің

қызметкері Жақсыбай Самрат Қа
зақс тан Жазуш ылар одағының
төрағасы Нұрлан Оразал инн ің
құттықтау хатын оқып беріп, иы
ғына шапан жапты.

Солтүстік Қазақстан облысы

КЕЛБЕТ
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Ардың жүгі нардың жүгінен де ауыр
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұл өткен 2017 жылы болып еді. Жанға жайлы жаймашуақ қоңыр күз.
Үлкен зал толы халық. Орын жетпеген біраз адам залдың қос қапталы мен
арт жағында түрегеліп тұр. Мінбеге көтерілген кезекті шешен зал толы
халыққа қыдырта көз тастады да құлаққа жағымды қоңыр үнмен сөйлеп
кетті. Аққұба өңін күн қақтаған, орта бойлы, ашаң денелі, ақ шашты, ойлы,
мұңлы көзінен жылылық, жып-жылы жүзінен нұр төгілген оның сөзін халық
беріле тыңдап отыр. Алдындағы қағазға оқта-текте көз қиығын салып, су
төгілмес жорғадай төгілте сөйлеп, толымды ой толғап тұрған ақиық азамат
академик Кенжеғали Әбенұлы Сағадиев еді. Ахмет Байтұрсынов атындағы
Қостанай педагогикалық университетінің үлкен залында өтіп жатқан жиын
қазақтың әйгілі батыры Шақшақ Жәнібекке арналған халықаралық конференция болатын.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сәбит ДОСАНОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты
Шақшақ Жәнібектің өмірі мен
ерлігін көп жыл бойы зерттеп, ол
жайлы көлемді кітап жазған ғалым
Ерофеева және де басқа да жан-жақтан
келген ғұламалардан кейін сөйлеген
Кенжеғали Сағадиевке айтар сөз қал
маған сияқты еді. Жоқ, олай болмай
шықты. Кенже-ағам сөзінің басында
Шақшақ Жәнібек өмір сүрген орта мен
уақыт жайлы әрі қысқа, әрі нұсқа айтты да ел қорғаған ердің ерліктерін аз
сөзіне көп мағына сыйғызып баяндай
келіп, өзінен бұрын сөйлеген айтулы
ғалымдар айтпаған ой айтты. «Шақшақ
Жәнібектің қазақтың өзге батырларынан ерекшелігі, артықшылығы десек
те болады, – деп сөзін сабақтады академик Сағадиев, – ақ білектің күші,
ақ найзаның ұшына ғана емес, ақыл
мен айлаға арқа тіреген мемлекеттік
деңгейде дипломат болғаны. Соның
нәтижесінде күрмеуі қатты күрделі
талай түйін қылышпен емес, сөзбен
шешілді». Осылай деп кемел ой, кең
тыныспен көсілген академик осы
соны пікірлеріне Шақшақ Жәнібекті
зерттеуші ғалымдардың өзіне де
беймәлім тың деректерді алға тартты.
Сағадиевтің сөзін тыңдап отырып мен:
«Бұл ағамыз аса білгір экономист қана
емес, өте білімді тарихшы екен»деген
ой түйдім.

Осыдан бірер сағат бұрын Қостанай
қаласындағы үлкен алаңда бой көтерген
Шақшақ Жәнібектің ат үстінде тұрған
еңселі ескерткішінің ашылу салтанатында алғашқы сөзді де Сағадиев айтып еді. Онда айтқан сөздерін кейбір
таяз ойлылар құсап қайталаған жоқ.
Үлкен алаң толы қатары қалың халық
Сағадиевтің қысқа да болса қызулы сөзін
ыстық ықыласпен тыңдап, сатырлата
қол соғып, құрмет көрсетіп еді. Митингі
аяқталған соң Сағадиевті қоршаған топ
оған алғыстарын жаудырып, ақсақалдар
ақ батасын беріп жатт ы. Халықтың
Сағадиевке деген құрметінде шек жоқ.
Ол орынды да. Бұлай дейтініміз Шақ
шақ Жәнібекке қойылған ескерткіш
Сағадиевтің тынымсыз ізденісі мен табанды еңбегінің, академиктің ел, халық
алдындағы биік беделінің арқасында
орнады. Мемлекеттен бір тиын қаржы
алмай, демеушілер тапқан да, ақиық,
ақылман азамат, талантты жобалау
шы, «Казгор» президенті Әбдісағит
Тәттіғұлов бастаған жобалаушылар мен
мүсіншілерді осы іске жұмылдырған да,
қашан ескерткіш жасалып біткенше Ас
танадан Алматыға сан мәрте келіп, зиялы қауымның басын қосып, ақылдасқан
да Сағадиевтің өзі. Сағадиевтің ол еңбегі
өз жемісін берді. Шақшақ Жәнібек өзге
батырлардай ат үстінде тұрса да бұл
ескерткіштің өзгелерді қайталамайтын
өзгеліктері көп. Оны сөзбен жеткізу
мүмкін емес, оны көру, көңілге тоқу
керек!

Осы тұста басын ашып, қайталап айтатын бір жай – кейбір жеңіл ойлы желбуаз, қызғаншақтар айтып жүргендей
Сағадиев Шақшақ Жәнібек ескерткішін
орнатуға әр минуты есептеулі алтын
уақыты мен күш-жігерін жұмсағанда
атағын шығару үшін емес, елге пайдам
тисін, қазақтың, елін, жерін қорғаған
батыр бабамыздың рухы асқақтап,
жастарды отаншылдыққа тәрбиелеуге
септесін деген ойд а болғаны анық.
Ал атаққұмарлық оған жат. Онсыз да
бір кісіге жетерлік, атақ, абырой оны
өздері іздеп тапты. Себебі табиғи талант
және табанды еңбек дейтін қос қанат
оны биіктерге алып ұшты. Осы тұста
Пифагордың «Бақытты қуып қара тер
болма, оны өзіңнің ісің мен ішіңнен
ізде» деген сөзі ойға оралып тұр.
Академик Сағадиев бүгінгі биігіне
оп-оңай көтерілген жоқ. Сырт көзге
жолы болғыш көрінгенмен, соғыс
салған салмақты бала болса да көп
пен бірге белі қайысып көтерді. Еңбек,
еңбек, тағы да еңбек! Еңбек бәрін де
жеңбек екенін өз өмірімен дәлелдеді.
Мұзафар Әлімбаевтың:
Мен білемін не табуды, нені іздеп,
Еңбек қана елдің ұлы дегізбек,

– деген сөзі бүгін де оның бағдаршамы,
адастырмас ақ жұлдызы, бақ жұлдызы.
Шын ғалым мен нағыз жазушының
еңбекке араласқан күні болады, зейнетке шыққан күні болмайды. Олар үшін
зейнетке шығу деген қағаз жүзінде ғана,
іс жүзінде олар жүректің оты жеткенше,
о дүниеге кеткенше ел үшін еңбек ете
береді. Бұған академик Кенжеғали Са
ғадиевтің бүгінгі тіршілігі айқын айғақ.
Тәуелсіздік таңы атқалы Елбасының
жанынан табылып, күні бүгінге дейін
сертке берік болып, сенімді ақтап жүр.
Сағадиевтің ақысыз, пұлсыз ешкімге
міндетсінбей мінсіз атқарып жүрген
қоғамдық жұмыстары бастан асады.
Академик Кенжеғали Әбенұ лы
ның ғылыми еңбектерінің негізгі ба
ғыты: материалдық-техникалық жаб
дықтаудың экономикалық тиімділігін
арттыру мәселелері, Қазақс тандағы
экономикалық реформа теориясы мен
әдіснамасы. 150-ден астам ғылыми
еңбегі жарық көрген ғалым Кембридж
өмірбаяндық орталығының «Жыл адамы-1992» атағын алған. Елге сіңірген
еңбегі еленіп, көптеген ордендер мен
марапаттардың иесі атанды.
Адам өз өмірінде көп кісілермен
кездесіп, танысады. Әйтсе де барлық
өзендердің мұхитқа құймайтыны
секілді, барлық кездесулер есте қала
бермейді. Сол ондаған, жүздеген, тіпті
мыңдаған ұшырасулар ішінде ерекше
есте қалатын кездесулер де болады.
Академик Кенжеғали Сағ адиевпен
кездесулерімді мен ерекше есте қалған
кезеңді кездесулер деп білемін. Ғұлама
ағамен әр ұшырасудан алатын үлгі,
өнеге көп. Өте көп.
Асқар таулар алыстан көз тартады.
Әйтсе де, біз әдетте ең алдымен таудың
биіктігін ескереміз де, ол көтерер ауыр
жүк жайлы тым кеш ойлаймыз, кейде
тіпті мүлдем ұмытып та кетеміз. Ең бастысы, халқы үшін қалтқысыз қызмет
етіп, ұлтының ары іспетті азаматтың
кейінге қалдырған өнегесі аз емес. Ака
демик Кенжеғали Сағадиевтің өмір
баяны ардың жүгі нардың жүгінен де
ауыр болатындығының айқын дәлелі.

ӨНЕГЕ ӨРНЕКТЕРІ

Шынайылық шебері
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Бай-манаптың тұқымы» деп қудаланған он үш балалы әулеттен жалғыз
өзі жазатайым тірі қалып, Тараздан Аягөзге ауып келіп, жетімдігіне
қарамай білімін жетілдіріп, әскери прокурор болған Мұқан мен тобықтыдан
шыққан өнерлі қыз Гүлфариданың тұңғышы Ғайникамал өскен отбасы шын
зиялылардың ордасы еді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ,
«Егемен Қазақстан»
Он саусағынан өнер тамған, ерте
лі-кеш тігін машинасының құлағынан
түспейтін Меңкебану әжесі ине-жібін са
бақтап беріп, құлағы қалқайып қасында
отырған қалақтай немересіне: «е-е-е,
қарағым-ай, менің көрген рахатымның
тырнақтайын көрсең, бақытты болар
едің-ау» дер еді мұндайда ес көріп.
Әжесінің айтатын рахаты сол – Абайдың
ұлдары Ақылбай, Тұрағұл, Мағауия,
әнші Әміре, балуан Қажымұқан, жазушы
Мұхтар сияқты өз заманының заңғар зия
лылары түсетін табалдырығы мен төрі
киелі шаңырақты ұстағаны. Абай балалары әжесіне арнайы пәуеске жіберіп,
ауылдарына алдыртып, апталап қонақ
етеді. Меңкебану апалары асылдың
тұяқтарына матаның мықтысынан
жағасы мен жеңі бар сюртук, шалбар
тігіп беріп, шаңырақтарында аунапқунап жатып кететін өз адамындай еді.
Әжесі Құнанбайдың нәсілін жалғаған
ұрпақтарының үйінен алаштың небір
айбоз ұлдарының да мейман болып
келетінін, соларды көзінің көргенін
кішкентай немересіне мақтанып айтып
отыратын.
Балалық шағы өткен Таңс ықтың
таңы Қозы Көрпеш – Баян сұлудың
аспанмен таласқан асқақ мұнарасына
малынбай тұрып атпайтыны секілді,
бұл ауылдың адамдарының да әңгімесі
қос ғашықтың тарихы мен тағдырын
баяндаудан басталмай ма? Бала күнінде
сол мұнараның түбіне талай барған.
Мұнара мен ауыл ортасында Аягөз
өзені ағады. Өзеннің арғ ы бетіне
өтіп кеткен малды айдап келу үшін
малт ып өтіп, жолай шырғанақ, долана, бүлдірген тере барған ауыл ба
лалары Қозы мен Баянның мұнарасына
соға кетуді де ұмытпайтын. Балалық
шақтағы осы көріністің бәрі уақытпен
бірге ұмытылып қала бермей, арманы мен сезімін әлдилеп, өнер дейтін
өзгеше әлемнің өлкесіне ғана өсетін
әдемі гүлдің құнарлы топырағына нәр
болып сіңе берген екен.
1965 жылы Алматы медицина инс
титутын тастап, консерваторияның
актерлердайындайтын бөліміне КСРО
халық әртісі Хадиша Бөкеев аның
студенттер қабылд айт ыны туралы
хабарландыруды оқығаннан кейін өнер
дейт ін сиқырдың арбауына түсіп,
есі кетіп жүрген жас қыз ешнәрсеге
қарамастан тіке тартады. Ұяң қыздың
батыл шешіміне ешкім тоқтау сала алмайды. Әкесіне нағашы жағынан туыс
болып келетін театр директорының
орынбасары Болат Маусымбаев деген

ағасының өзі өре түрегеліп, әдеттегі
«әртіс болам деген не сұмдықты» айтып, аттанға басады. Қабылдау комиссиясына құжаттарын тапсыруға келгенде мұндағылар да оның шешіміне
таңғалғанын жасыра алмайды. Талабы
күшті табанды қыз мақсатына жетіп,
Х.Бөкееваның класынан бес жыл
білім алып, Әшірәлі Кенжеев, Құман
Тастанбеков, Әшірбек Сығай секілді
сайдың тасындай іріктелген курстас
тарымен бірге театр сахнасына келеді.
Алматыдағы екі театрды тел емді.
М.Әуезов атындағы академиялық
театрдың алыптарымен бір сахнада
ойнағысы келген арманы да көп ұзамай
орындауын тапты.
Өнер – табиғат сыйы. Сүтп ен
еніп, сүйекке бітетін нәрсе. Актер деген атқа лайықты болып жүру үшін
Ғайникамал сыртқы сымбаты мен ішкі
жан әлемін ғажап үйлесіммен ұстауға
тырысты. Әлі есімізде, апай 60 жасында спектакльдің көпшілік сахнасында
институтт ы жаңадан бітіріп келген
жас қыздармен бірге билеп жүрді.
Бұл жастағы әріптестерінің көпшілігі
мың бұралып билемек түгілі, театрға
келіп-кетуі сиреп, дене сымбатын да
сақтай алмай жатады. «Театр үшін
отқа да, суға да түстім» деген сөзді
Ғайникамал апай айтса ғана жарасады.
Кезінде «Кемпірлерден шыққан дау»
спектаклінде қартайса да, сыры менсы
нын бірдей сақтаған, жүргенде жүрісі
білінбейтін, күлгенде тісі көрінбейтін,
балд ағының тықылы да әсем әнд ей
естілетін Қыз-кемпірді ойнап жүріп,
арбадан сан мәрте құлады. Аңғал, адал

Қыз-кемп ір алдынан шыққан адамнан да үркіп құлайды, соңынан қуған
адамнан да қорқып жығылады. Сан
жылдан кейін омыртқасы сыздап, сыр
берген соң компьютерлік диагностика жасатқанында дәрігер «арқаңызда
мүжілмеген сау омыртқа қалмаған
екен» деп қатты таңырқап, басын шай
қаған екен.
Өнердің шарты біреу ғана: өз сөзіңді
айту. Ғайникамал апай сахнада жүзге
тарта рөл ойнады, бірақ өнердегі ширек ғасырлық ғұмырында сол ойна
ған рөлдерін ешқашан үлк ен-кіші
деп бөлген емес. «Айман-Шолпанда»
Шолп ан, «Абай-Әйгерімде» Салта
нат, «Ақбілекте» Ұрқия, «Жұлдызым
менің жоғарыда» Гүлжан, «Көктөбедегі
кездесуде» Алмагүл, «Жендеттерде»
Мадлена Бежар, «Ақымақ болған басым-айда» Сотанвиль, «Ғашықтық
дертінде» Шекер, «Кішкентай ауылда»
Мәнсия, «Өттің, дүниеде» Фатима ханым болып актерлік шеберлік өрісінде
бір-біріне мүлде кереғар, қайталанбас
бейнелер жасады. Театр есігін ұяла
ашқан ұяңмінезді актриса актерлік мек
тептің қыр-сырына Сәбира Майқанова,
Бикен Римова, Фар ида Шәріпова,
Шолпан Жанд арбекова, Зәмзәгүл
Шәріпова, Ыдырыс Ноғайбаев, Асанәлі
Әшімов, Сәбит Оразбаев, Әнуар
Молдабеков, Райымбек Сейітметов,
Таңат Жайлыбаев сынды сахнаның
нағыз майталман саңлақтарымен тізе
қосып, қатар ойнап жүріп қанықты.
Әсіресе, Булгаковтың «Жендеттеріндегі»
Мадлена мен «Өттің, дүниедегі» Фатима
бейнесі ішкі психологиялық иірімдері
мол, актер қуатын барынша жарқыратып
көрсететін күрделі образдар. Бастапқыда
«Жендеттерде» Нұрмұхан Жантөрин
секілді сахна алыбымен бірге шыққанда,
ол кісі ауыр қабағын көтеріп, ашулы
жүзбен бір қараса, үркек қоян секілді
Ғайникамал не істерін білмей дағдарғаны
есінде. Бірақ сахнаның неше түрлі қи
тұрқысы мен қалтарыс-бұлтарысын
көріп әбден шыңдалған сыралғы саңлақ
керісінше, жас актрисаның өзін ширақ
сезініп, өзімен деңгейлес ойнауы үшін
қамқор пейіл танытып, еркіндікке қарай
жетелейтін. Н.Жантөрин – Мольер, бұл
– Мадлена. Мадлена Мольерге ғашық,
еркел ейді, есінен тандырады. Бірақ
Мольерге дейін тағы бір полковникпен
көңілдес болған Мадлена дүниеге келген қызының кімнен екенін айыра алмай, дал болады. Бұл аз болса, Мольер
енді өз қызына ғашық болады. Сол
кездегі Мадленаның жан азабын тіл
мен айтып жеткізу мүмкін емес. Әкесі
мен қызының арасын ажыратуға қанша
күш салса да, онысынан түк шықпай,
ақыры өзі ақылынан адаса бастайды.
Міне, осындай динамикалы драматизмге
құрылған, жүрекке салмақ түсіретін, ішкі
психологизмі басым кейіпкер образын
жасау көп тер төгуді, тынымсыз ізденуді
қажет етпей қоймайды. Образдың іші
не еніп, бейнемен бірігіп кеткендігінен

болар, көрермен Ғайникамалдың жан азабынан құр сүлдері ғана қалған шарасыз
Мадленасына аялай қарап, онымен бірге
қайғырып отырып көретін. Спектакльдің
режиссері Виктор Мажуриннің өзі: «Мен
сенің Мадленаңа сенемін, Ғайникамал»
деп, демеп қоятын еді.
Мінезінің кішіпейілділіг ін ен бе,
әлде тиісті орындардың бұра тартып,
көзге ілгісі келм егенінен бе, «Қа
зақстанн ың еңбек сіңірген қайрат
кері» атағын да актриса алпысқа аяқ
басқанда алды. Ең ақырында, жасы
жетпіске таяғанда кең маңдайы жар
қырап, ақылы жүзіне, парасаты көзіне
тұнған ақ жаулықты қазақ әйелін ің
бейнесінде қалың алаш жұртының алдында жүз сериядан тұратын «Қара
шаңырақ» фильмі арқылы жарқ етті.
Ғайникамал Байқошқарованың ұзақ жылдар бойы көпшілік сахнасында көрінбей
жүргенінің есесі, ар мен ұятты бәрінен
биік қойып, оң мен солға қар амай,
ойқастап алдыға шығуды орынсыздық
санаған салмақты мінезінің сыбағасы,
тал анты ешкімнен кем болмаса да,
тартыншақтап тұратын тектілігінің тартуы осынау бекзат болмысты ГауһарАнаның бейнесімен бірге келді. Кинода
ойнаған азды-көпті рөлдері болғанымен,
сахна сыртында, театрдың тасасында
келе жатқан Ғайникамалды көгілдір
экранның күшімен әп-сәтте танымал
еткені үшін режиссер Ақан Сатаевтың
дәл осы актрисаға таңдау жасап, жер
бетінде әділдік деген ұғымның әлі де
өмір сүре беретініне сенім ұялатқаны
үшін ризашылығымызды білдіріп, рахмет
айтқымыз келді.
Әкесі мен балаларының арасында
дәнекер болып, отбасының берекесін
ұйытқан мейірбан Гауһардың балалары
үшін шырылдайтын жанқиярлық сезімі,
жылылығы, жанашырлығы – қазақтың
бұрыннан қалыптасқан отбасылық инсти
тутынан қашықтап бара жатқан аналық
сезім. Қазақ бәлкім осыған сусаған болар.
Ата-ана мен баланың бойынан алыстауға
айналған баға жетпес асыл қасиеттерді
аңқасы кебе сағынғаннан кейін, соның
бәрін шынайы жеткізе алған Гауһар-Ғай
никамалды шын жақсы көріп қалғаны
анық. Тарихта жалғыз ғана шығарманың
авторы болып, атағы шыққан, жалқы образ жасап, сол бейнесі жадыға мәңгі жазылып қалған, баламасыз туындысымен
ғасырлардың бедеріне есім-сойы сіңіп
қалған бір ғана шедеврдің шеберлері
аз емес. Театр мен кино – өнердің ма
ңызды екі саласы болғанымен, тынысы
бір, тіршілігі ортақ тұтас ағза. «Қара
шаңырақ» пен Гауһар-Ана – Қазақ
станның еңбек сіңірген қайраткері,
«Құрмет» орденінің иегері Ғайникамал
Байқошқарованың елу жылдық еңбегі
мен бүкіл шығармашылық өмірінің есебі
іспетті ең елеулі жұмысы ретінде алдағы
күннен әлі де бағасын алатын бірегей
туындысы.
АЛМАТЫ

Қорғанбек
АМАНЖОЛ,
«Егемен Қазақстан»

Халықнама
немесе
Тәтімов мұраты
Бүгінгі қазақ қоғамы демограф
Мақаш Тәтімовтің деректеріне жиі
жүгінеді, болашақта да жүгіне бермек.
Ол қазақтың демография ғылымының
негізін салып қалыптады, әділетті
түрде еліміздің бас демографы атанды.
Халықнама пырағын ерттеп мініп,
ақтық деміне дейін туған халқына
адал қызмет етуден, өзінің өмір бойғы
айнымас асыл мұратынан жазбады.
Өткен ғасырдың алпысыншы жылдарында атамекенде азшылыққа айналған
қазақтар қатты қағажу көре бастады. Тілі
де, ділі де, мәдениетте де, мектепте де,
ғылым-білім, кадр мәселесінде, ұлттық
байлық пен әлеуметтік игіліктердің
бөлінісінде де жергілікті халық үнемі
шетке қағылып өгейсітілді. Осындай
қиын жағдай, өліара мезгілде қазақты
қорлық пен құрып кетуден құтқаратын,
ұлтсызданудан сақтайтын бірден-бір
жол – халықтың санын көбейту, оның
атамекендегі үлес салмағын өсіру, ұлт
тың демографиялық тінін жақсарту
екенін терең түйсініп, саналы түрде
сезінген адамдардың бірі осы кезде
Мәскеуде оқып жүрген арманшыл жас
жігіт Мақаш Тәтімов еді.
Тығырықтан шығаратын ең дұрыс,
ең парасатты жол – дамудың табиғи
ағысында дау-дамайсыз, дабырасыз
жүзеге асырылатын Демография майданы
болатын. Осыны дәстүрлі даналығымен,
ішкі терең түйсігімен ұғынған қазақ
халқы сол алпысыншы жылдардың басында нақ осы мылтықсыз майданға
шықты. Қазақ шаңырақтарында жетеуден, оннан қарадомалақтар жүгірді, қазақ
ауылдарында «демографиялық дүмпу»
белең алды.
Өз атамекен республикасында 28-29
пайыз азшылықта тұрып бастаған қазақ
халқының осы демографиялық ахуалын үнді халқының ағылшын отаршыларына қарсы Махатма Ганди көтерген
атақты «азаматтық мойынсұнбаумен»
салыстыруға болады. Ал Мақаш Бай
ғалиұлы алғашында сол майданның
үгітшісі, жаршысы болып, келе-келе
ту көтеруші, қолбасшысына айналды.
Қазақтың демография ғылымын жөр
гегінен бастап тербетіп, әлемдік деңгейге
көтерді, халықаралық ауқымда танытты. Келе-келе тәуелсіз Қазақ мемлекеті
жүргізген демографиялық, көші-қон
саясаттарын қалыптастыруда, халықтың
демографиялық сауатын ашып, санасын
оятуда аса бір жанкештілікпен, жарты
ғасыр бойы дерлік, яғни өмірінің соңына
дейін өлшеусіз еңбек сіңірді.
Махатма Ганди болмаса да, Мақаш
1964 жылы екінші курстың студенті
кезінде Кеңес Одағының түкірігі жерге
түспей тұрған кеудемсоқ көсемі Никита
Хрущевқа жаппай ұжымдастыру мен
отырықшыландырудағы асыра сілтеуден
қазақ халқының қатты зардап шеккені
туралы хат жазып, мұның «қасақана
жасалған геноцид, нағыз халықтық трагедия» болғандығын атап көрсетеді. Қазақ
халқының саны мен құрамы және орналасуы жөніндегі алғашқы монографиялық
ғылыми еңбегі – «Цифрлар шежіресі»
де студенттік жылдар жемісі. Бұдан
әрі өмір бойы халық зарының ащы
шындығын айта білетін ғылыммен
дендеп шұғылданды. Қазақстан мен
қазақ халқының демографиялық даму
сатыларының өткенін, бүгінін талдап-сараптады, болашағын пайымдап
болжады. Қазақ және орыс тілдерінде
20-ға жуық кітап, іргелі монографиялар жазып жариялады. Ал 1986 жылғы
Желтоқсан көтерілісінен төрт күн бұрын
«Қазақ әдебиеті» газетінде республикада қазақ ұлтының салмағы жылданжылға өсіп келе жатқанын қуана хабарлап, жыл аяғында орыстармен 39,5
пайыз шамасында теңесетінін алдын
ала сүйіншілегені үшін «Правда» газеті
тарапынан қатал сыналып, ұлтшылдық
қалпағы кигізілген-ді.
Қазақтың қайсар демографы ұлт
тық мұраттан бас тартпады, Тәңірі
жарылқап, тәуелсіздікпен қауышты,
оянған қазақты ойлануға шақырды.
Көбейсе ғана көсегесі көгеретінін айтты. Демографиялық болжамдарында
Қазақ елінің болашағы жарқын екендігін
әйгіледі. Демографиялық саясатқа көңіл
бөлу жөнінде Үкіметке ұсыныстар
түсірді. Елбасының демографиялық
қиыншылықтарды ұлттық қауіпсіздік
қатарына қосып, басымдыққа ие еткеніне
қуанды. Сөйте тұра, осыдан бес-алты
жыл бұрынғы демографиялық дүмпудің,
бэби-бумның көп ұзамай божырап
тоқтайтынын да болжап айтып кетті.
Бэби-бум атасының бұл айтқаны да айдай келді. Демек демографиялық саясатты күшейту керек, жастарға қолжетімді
үйлерді көбірек салып, әр туған сәбиге
берілетін көмекті көбейткен абзал.
Мақаш Тәтімовтің айтуынша: біздің
халқымыз үшін демографиялық майдан – ең шешуші ұлттық майдан. Осы
басты майданда жеңсек – ертең саясатта да, экономикада да, тіл мен ділде,
мәдениет пен дінде, салт-дәстүрде де
біржола жеңіп шығамыз. Дербестігіміз –
демографияда... Иә, қазақ халықнамасы
қолбасшысының ұлттық мұраты осындай еді.
Қазірде қазақ халқы демографиялық
майданда алғашқы үлкен жеңістерге
жетті деп айта аламыз. Иә, Мәңгілік
елдің мәні – демографияда, ұлттың
саны мен сапасында һәм санасында.
Мәңгілігімізді демография қорғайды.
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Армысың, ақ Олимпиада!
––––––––––––––––––––
Міне, миллиондаған
жан күйер асыға күткен
Оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласындағы ХХІІІ
Қысқы Олимпиада табалдырықты аттады. Аманшылық болса, ертең кешкі сағат 20.00-де (Астана
уақытымен 17.00) Пхенчхандағы Орталық стадионда Ақ Олим пиаданың
салтанатты ашылуы теді.
Экономикасы күрт дамыған, спорты да қарыштап
алға басып келе жатқан корей жұртының бұл Олимпиадаға әзірленгеніне он
жылға таяу уақыт тті. Бір
ғана мысал.
––––––––––––––––––––
Азияда бұған дейін Ақ Олимпиада ойындары небəрі екі рет,
екеуінде де Жапонияның –
Саппоро (1972), Нагано(1998)
қалаларында өткен екен. Азияның жолбарысы – Оңтүстік
Корея көршілерімен иық тірескен
алпауыт мемлекеттердің бірі.
Ен деше неге қимылдамасқа?
«Ер кезегі үшке дейін» демекші,
2010 жылы Канаданың Ванкувер
қаласына небəрі үш дауыс жетпей ұтылып қалған корейлер арада төрт жылдан кейін Ресейдің
Сочи қаласындағы тартыста тағы
да төрт дауыспен жеңіліп қалды.
Пысық, алған бетінен қайтпайтын
Корея мемлекетінің қайсар жандары тіпті сонау 2014 жылы
Пхенчхан мен Каннын қаласында
ғаламат спорт кешендерін салып
қойды. Осыдан алты жыл бұрын
Пхенчхан қаласы Олимпиаданы
өткізу құқығын алғаннан кейін
де бірнеше заманауи спорт
кешендерін тұрғызды.
Олимпиада ойындары
Пхенчхандағы тау кластерінде
жəне Каннын қаласындағы
жаға лау кластерінде өтпек.
Пхенчхандағы «Альпенсия»
спорт паркінде шаңғымен секіру,
биатлон, шана-бобслей орталығы,
шаңғымен жүгіру, ал Бокон паркінде фристайл мен сноуборд
жарыстары өтсе, таяу жердегі
Канвондо провинциясының
Каннын қаласында керлинг,
мəнерлеп сырғанау, конькимен
жүгіру, шорт-трек сайыс тары
жанкүйерлердің көзайымына

айналмақ. Биік қабатты үйлерден сап түзеген Олимпиада қалашығы көрікті, қар жұқа, тек
тау етегінде аппақ қар айнадай жарқырайды. Айта кету керек, Қазақстаннан келген бапкерлердің бір тобы, лицензия
ала алмаса да бұр-сарқ қайнап
жатқан жарыстардан репортаждар таратуға келген бір топ журналистер, жанкүйерлерінің көбі
Каннын жағалау кластеріндегі
қонақүйлерге орналасқан. Олимпия ойындары қашан арзан болып еді, мұнда да қымбатшылық,
баға удай, Өскеменнен келген
фристайлшы Аяулымның əкесі
Серік Əміренов, болашағынан үміт
күтетін шаңғышы Иван Люфтің
демеушісі, первомайкалық кəсіпкер Сергей Глушков үшеуіміз
қуықтай ғана бір бөлмеге орналастық. Өкі нішке қарай Иван
Люфт Олимпиада жолдамасын
иелене алмады.
Бұған дейін осы жолдардың
авторы төрт жазғы, екі Ақ Олимпиада ойындарына қатысқан.
Дүние жүзінің түкпір-түкпірінен
келген спорт жұлдыздары Олимпиаданың медалін алу үшін жанын салып, ақ тер-көк тер болып жатады. Алайда Қазақстан
қысқы спорттан есесін жіберіп

алған. 1994 жылғы Норвегияның
Лиллехаммер қаласында В.Смирнов алтыннан алқа таққан еді.
Содан бері алтын арманға айналды. Смирновтың екі күміс, бір
қоласы, павлодарлық шаңғышы
Прокашева мен Сочидегі мəнерлеп сырғанаушы Денис Теннің алған бір-бір қоласы жыртыққа жамау бола алар ма екен?
Күлімдеген Корея елінде үміт
күткен жерлестеріміз фристайлшылар Юлия Галышева мен
Дмитрий Рейхерд жүлдеге қол
созса, нұр үстіне нұр. Бұл екеуінің де жүлде теруге қауқары
бар. Осындайда еске түседі,
Сочиде қос саңлақтың өнерін
та машалаған едік. Алдын ала
өткен іріктеу жарыста Юлия шебер өнер көрсетсе де Канада мен
Американың төрешілері қасақана
тобықтан қағып, суперфиналға
(жетінші орын) жібермей қойды.
Сөйтіп талантты қыздан «кек»
қайтарды. Ол қандай кек? Бұдан
үш-төрт жыл бұрын канадалық
бапкерлер Галышеваны өз елі
атынан жарыстарға қатыстыруға
тырысқан. Алайда жүрегі қазақ елі деп соққан Юлия тіпті
ресейлік мамандардың да ұсынысынан бас тартты. Бұл оқиғаны
Юлияның өз аузынан естігенбіз.

Ал Сочиде Дмитрий Рейхерд те
тамаша өнер көрсетті. Ол тіпті қола жүлдегер атанады деп
ре сейлік спорт комментаторы
бірнеше рет эфирден айтып жіберді. Өкінішке қарай бұл жолы
да Батыраш, Қотыраштар қолда
тұрған кем дегенде бір медальды
көзді бақырайтып тұрып тартып
алды.
Егер демократия үстемдік
құрған Оңтүстік Кореядағы
Олимпия ойындары кезінде бапкерлер əділ қазылық жасаса, екі
саңлақтан да медаль күтеміз. Ал
өскемендік талантты қыз Аяулым
Əміренова əлі жас, небəрі 16да. Бұл дүбірлі додада Аяулым
алғашқы жиырмалыққа еніп
жатса жаман болмас. 3 ақпанда
Пхенчханға келіп, бесі күні алғашқы жаттығуларын жасаған
Аяулым фристайл трассасының
аса қауіпті екенін, оның үстіне
ауа райының да құбылмалы болып тұрғанын айтты.
Бұл шаңғышы Алексейдің
соңғы Олимпиадасы болар. Жас
болса отыздан асты. Полторанин
өзінің төртінші Олимпиадасында
қалай да бір медаль алуға жанын салатын шығар деген ойдамыз. Алексейдің Туринде жəне
Сочидегі өнерін тамашаладық.

Тəжірибесі мол, классикалық
жү гірудің шебері неге екені
белгісіз, Əлем кубогы жарыстарында барлық күшін жұмсап
алатын сияқты. Өткен жылдың
соңында Əлем кубогы жарыстарында қатарынан алты рет
алтынға, бірнеше жүлдеге қол
созды. Тактикалық қателікті
осы жолы да жіберіп алды ма
деген ой мазалайды. Себебі
Скандинавия елдері мен Ресейдің
жүйріктері тек бір-екі рет қана
Əлем кубогына қатысып, онда
да «құпиясын» ашпай, күшін
Пхенчхандағы додаға сақтап
қалды. Оның үстіне Алексейдің
оң жамбасына келетін өзінің
сүйікті классикалық тəсілмен
15 шақырымдық сайысы еркін
жүгіруге ауыстырылды. Ал жерлесіміз бұл əдісті ұната қоймайды. Десек те жарыс жолына екі немесе үш рет шығатын
Алексейге біз сенеміз.
Шетелдің сарапшылары
Қазақстан Олимпиадада бір медаль, қоланы Д.Рейхерд алуы
мүмкін деп жария етті. Кім
білсін, жорамал дəл келуі мүмкін. Бірақ Қазақстанға кем дегенде бір емес, екі медаль қажет. Еліміздің спорт басшылары саңлақтарға осындай талап

қойып отыр. Тағы кімдердің медаль алуға қауқары бар? Денис
Тен жаттығуда қатты жарақат
алған, үміт аз. Оңтүстіктің фристаил-акробатика шеберлері сын
сəтте жарқ ете қалуы мүмкін.
Ал Мəдіғали Қарсыбеков жетекшілік ететін шорт-тректің шеберлері де медаль үшін жанын
салмақ. Сочидегі эстафеталық
жарыстағы бесінші орын жаман
нəтиже емес. Əлем кубогының
кезекті кезеңінде Вишневская
мен Браунның қола медаль жеңіп
алуы бұрын тарихта болмаған.
Галинаның сұр мерген екені
даусыз, алайда бойшаң қарсыластарына қарағанда жылдамдығы нашар. Ал басқа жарыс
түрінен медаль аламыз деу қиялмен тең.
Оңдасын ЕЛУБАЙ,
журналист,
арнайы
«Егемен Қазақстан»
үшін Пхенчханнан
(Оңтүстік Корея)

Байрақты бәсекеден
медаль күтеміз
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ертең Оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласында XXIIІ Қысқы
Олимпия ойындары салтанатты жағдайда ашылады. Бұл
Оңтүстік Кореяда тетін алғашқы, Азия құрлығында Саппоро
(1972) мен Наганодан (1998) кейінгі үшінші Ақ Олимпия ойындары болмақ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ли БИТРЕ,
«Егемен Қазақстан»
Дерек үшін айта кетсек,
Қысқы Олимпиадаға қатысатын
құрамалар арасында спортшылар саны бойынша АҚШ алда
тұр. Бұл елден спорттың барлық
түрі бойынша 242 спортшы
қатысады. Канада – екінші
орында. Үйеңкі жапырақты
елден Пхенчхандағы додаға
226 спортшы қатысады. Ал
Олимпия ойындарына алғаш
рет қатысайын деп жатқан алты
мемлекет бар. Олар: Эквадор,
Эритрея, Косово, Малайзия,
Нигерия жəне Сингапур.
Олимпиада бəсекелері екі
кластерде, яғни Пхенчхан тау
кластері мен Каннын жағалау
кластерінде орналасқан 12
спорт кешенінде өтеді. Биылғы
ақ қар, көк мұз үстіндегі аламанда əлемнің 92 елінен 2925 қысқы
спорттың небір хас шеберлері
бақ сынайды. Мамандардың айтуынша, биыл Олимпия ойындарына қатысушылардың саны
рекордтық көрсеткішке жеткен.

Əр төрт жыл сайын өтетін
байрақты бəсекеге Қазақстан
құрамасы сапынан 46 спортшы
қатысатынын, олар спорттың
тоғыз түрінен жалпы саны 57
жолдама алғанын газетіміздің
өткен сандарында кеңінен
жазған болатынбыз.
Еліміздің шорт-трек құрама
командасы Олимпиада ауылына төрт күн бұрын орналасып, елдің климат жағдайына
бейімделіп қалған. Шорттрек шілер Олимпиадаға дейін Жапонияда дайындалып,
Пхенчханға сол елден барған.
Олар төртінші ақпаннан бері
Кан нынның негізгі жəне қосымша мұз айдындарында Нидерланд спортшыларымен бірге жаттығып жатыр.
Естеріңізге сала кетейік, қазақстандық шорт-трекшілер негізі
əу баста он лицензияны жеңіп
алған. Кейінірек оған тағы
екі квота қосылды. Өйткені
Швеция ұлттық олимпиадалық
комитеті 1500 метр қашықтықтағы лицензиясынан бас
тартқандығын мəлімдеді.

Сондай-ақ Халықаралық Олимпиада комитеті ресейлік шорттрекшілерді Пхенчхан ойындарынан шеттетіп тастаған. Сөйтіп Қазақстан құрамасының
қоржынына тағы екі жолдама
түскен-ді.
Олимпия ойындарының
ашылу салтанатында еліміздің
көк туын ұстап шығатын Абзал Əжғалиев Олимпиада алдында аздап қобалжу бар екенін айтады. Себебі туды ұстап
шығумен қатар, елге көк туды биікке көтеріп, медальмен
оралу міндеті жүктелгенін де
сезінеді. «Аздап қобалжу бар
еке нін жасырмаймын. Байрақ ты ұстап шығумен қатар,
оның жауапкершілігі деген
бар. Барлық қазақстандық жанкүйерлер бізге үміт артып, медаль күтіп отыр. Осы жарысқа
тыңғылықты дайындалып,
Олимпиада барысында жоғары
жетістіктерге жетемін деп ойлаймын», деп ағынан жарылды
Абзал Əжғалиев.
Шетелдік «Gracenote»
статистикалық агенттігі Пхенчханда басталатын ХХІІІ Қысқы Олимпия ойында рында
Оңтүстік Корея жерінде Германия құрамасы жалпыкомандалық есепте бірінші орын
алады деп болжауда. Агенттік сарапшылары неміс спортшылары 15 алтын, 10 күміс,
14 қола медаль еншілейді деп
топшылап отыр. Екінші орынға Норвегия спортшыларын
қойған. Скандинавия түбегінің
өкілдері 13 алтын, 14 күміс, 13
қола медаль жеңіп алуға қауқарлы екен. Үздік үштікті АҚШ
құрамасы (11 алтын, 6 күміс, 12
қола) түйіндейді деп болжанып
отыр.
Қорыта айтар болсақ,
алдағы аламаннан еліміздің
спортшылары нақты қанша медаль алатынын біз де, сіз де тап
басып болжай қоймаспыз, бірақ
спортшыларымыздың дайындығы өте жоғары деңгейде
екеніне көзіміз жетіп отыр. Қазақта баласы атқа мінсе, анасы
үйде отырып тақым қысады
дейді ғой. Байрақты бəсекеде
сынға түсетін сайыпқыран саңлақтарымызға сəттілік тілеп,
елге медальмен абыройлы оралуын тілейміз.

Шығыстан Оңтүстік Кореяға
12 спортшы аттанды
Азамат ҚАСЫМ,
«Егемен Қазақстан»
Оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласында XXIII Қысқы
Олимпиада ойындарының
шы мылдығы түріледі. Əрине
төрткүл дүние көз тігетін дүбірлі додада еліміз негізінен
қысқы спорт түрлері қанат жайған Шығыс Қазақстан об лысы ның спортшыларына сенім
ар татыны белгілі. Сонымен

бай рақты бəсекеге Шығыстан
кімдер барады?
Облыстық дене шынықтыру
жəне спорт басқармасы баспасөз
қызметінің таратқан мəліметтеріне
сүйенсек, төрт жылдықтың негізгі
сайысында ұлттық құрама сапында Шығыс Қазақстанның 12
спортшысы спорттың 4 түрінен
ел намысын қорғайтын болады. Олар: Алексей Полторанин,
Елена Коломина (екеуі де Риддерден, шаңғы жарысы), Дмитрий

Рейхерд (Өскемен, фрис тайлмогул), Юлия Галышева, Павел
Колмаков, Аяулым Əміренова
(үшеуі де Өскеменнен, фристайлмогул), Галина Вишневская (Семей,
биатлон), Сергей Ткаченко (Риддер, шаңғымен трамплин нен
секіру), Виталий Витенко, Ольга
Полторанина, Елизавета Бельченко
жəне Василий Подкорытов (төртеуі
де Риддерден, биатлон).

Осылайша Қазақстан құрамасы бұл матчта мерзімінен
бұрын жеңіске жетті. Азия жəне
Мұхит аймағының «А» тобында
Қазақстан құрамасы Гонконгтен
бөлек, Қытай жəне Үндістан командалары бақ сынап жатыр.

кететінін айтты. Бұған дейін ол
2016 жылы ұлттық құраманың бас
жаттықтырушысы қызметінен
кетіп, араға жыл салып қайта
келген болатын.
Еске сала кетейік, Какау
бас шылығындағы Қазақстан
құра масы қатарынан екі рет
Еуропа чемпионатының жартылай финалына шығып, тарихи
нəтижеге қол жеткізді. Мұнан
бөлек, «Қайрат» футзал клубымен УЕФА Кубогын екі рет
жеңіп алған.

Шығыс Қазақстан облысы

ЖАРЫСТАР КҮНДЕЛІГІ
Теннис

Үндістанның Нью-Дели
қала сында теннистен қыздар
арасында өтіп жатқан Федерация
кубогында Қазақстан құрамасы
Гонконг теннисшілерімен ойнап, мерзімінен бұрын жеңіске
жетті.
Алғашқы ойында еліміздің
бірінші ракеткасы Зарина Диас
қарсыласы Хо-Чинг Вуды (1123)
6:3, 6:1 есебімен еш қиындықсыз
жеңсе, екінші ойында Юлия
Путинцева да қарсыласы Кван
Яу Нгтан (966) артық күш
жұмсамай 6:1, 6:0 есебімен басым түсті.

Футзал

Футзалдан Қазақстан құрамасының бас бапкері Какау
Словенияда өтіп жатқан Еуропа чемпионатынан кейін командадан кететінін мəлімдеді.
Соны мен қатар бразилиялық
маман биыл жазда Алматының
«Қайрат» футзал клубынан да

Дайындаған
ли БИТРЕ,
«Егемен Қазақстан»
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«ХАТ ҚОРЖЫН»
ОҚЫРМАН

...ой қосады

Мал көбеймей, өнім көбеймейді
«Егемен Қазақстан» газетінде жарық көрген «Айқын аграрлық
саясат қажет» атты мақалаға үн қосайын деп отырмын. Өзім ұзақ жыл
Батыс Қазақстан облыстық әкімдігінде, ауылшаруашылық басқар
масында жауапты қызмет атқарған соң бұл саламен жақсы таныспын.
Тоқсаныншы жылдардың тоқырауы әлдеқашан өтті, сонда да болса ауыл
шаруашылығы әлі еңсесін тіктей алмай келеді. Дүкенде сапасы күмәнді ше
тел өнімдері қаптап тұр. Мұның себебі «беталды жүгіріс көп, нәтиже аз»
деген автордың пікірімен келісе отырып, дұрыс бағытта, кешенді жұмыс
істеудің орнына сырт көзге көрсетуге арналған, «соңы не боладыға» жаны
ашымайтын, қысқа мерзімді шаруалар жасау деп нақтылар едім.
Шаруаны ойлайтын маман қыруар ақшаға ұрғашы мал сатып алмайды.
Керегінше аталық мал алып, қолдағы малын асылдандырумен айналысады.
Өз отанында етті ірі қара малы бола тұра, шетелден өзінікінен кем болмаса
артықшылығы жоқ өзге етті тұқымды мал сатып алмайды! Шаруаны ой
лайтын маман өзімізде жетпесе де алыс-жақын шетел бізге әкеліп береді
деген жауапсыз есеппен, қозы соятын ірі комбинат салмайды! Және ол
ешкі басын өсіріп алмай тұрып ешкі сүтін өңдейтін цех салмайды!
Жалпы, соңғы уақытта өңдеу цехтарын салу сән болып бара жатқан
сияқты. Мал басы көбейіп, оған мал азығын өсіріп, дайындайтын
кәсіпорындар ашылып жатыр, олар жаңа технология пайдаланып жа
тыр деген хабар естімейміз. Сонда бұл төрт түлік даладағы киік сияқты
өзінен өзі өсіп, енді тек шетінен ұстап, соя беруге цех жетпей жатыр
екен-ау деген ой келеді.

Қуаныш ҚҰСАЙЫНОВ,
зейнеткер

ОРАЛ

...үлгі етеді

Кітап оқитын оқушылар артып келеді
Бүгінгі оқушылар кітаптан гөрі ғаламторды парақтағанды тәуір
көретіні рас. Осы ретте біздің мектеп ұжымы Елбасының «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында жүктелген міндеттерді жүзеге
асыру мақсатында Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін
басшылыққа ала отырып жаңа жобаны қолға алды. Бұл жобаның
мақсаты – оқушыларға көркем әдебиетті оқыту, сол арқылы олардың
ой-өрісін кеңейту. Жоба аясында шәкірттерімізге орыс және ағылшын
тілдерінде де 3 кітапты оқытып, мазмұнын айтқызып, еліміздегі
үштілділік бағдарламасын да қамтып жатқан жайымыз бар.
Мектеп кітапханашысы Қ.Құмарсағитова мен мектеп директо
рының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Б.Бейсенбин бірлесе оты
ра оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай көркем шығармалардың
тізімін жасап, іс-шаралар жоспарын әзірледі. Осының нәтижесінде
оқушылардың кітап оқуға деген құштарлығы артты, кітап оқитын
оқушылардың қатары көбейді. Жоба шеңберінде «Мектепке кітап
тарту етеміз» акциясы жүргізілуде, алдағы уақытта «Ата-ана мен бала
сының бірлесе оқуы» байқауын ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз.
Оқырмандарды ынталандыру мақсатында «Ай оқырманы» атты ауыспа
лы белгі әзірлеп, кітапсүйгіш оқушыларды марапаттамақ ойымыз бар.

Т.БАЖАЕВА,
К.Шәкенов атындағы орта мектеп мұғалімі

Жауынгерлік өнер жандана бастады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Садақ ату ежелден келе жатқан жауынгерлік өнер. Соңғы
жылдары елімізде Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының
мұрындық болуымен Жамбы ату федерациясы құрылып,
нәтижесінде өткен жазда «Алтын жебе» атты халықаралық
турнир елорда төрінде жалауын көтерді. Қазіргі таңда осындай этникалық садақ ату спорты Корея, Жапония, Түркия,
Моңғолия қатарлы елдерде жақсы дамыған. Тіптен түрік
ағайындар садақ атуды халық болып айналысатындай
бұқаралық спорт дәрежесіне жеткізіп отыр.
Қазіргі таңда түрік садақшыларының әдіс-тәсілін әлем
үйренуде. Мұндай түркілік игіліктің кең өріс алуына жол
ашып отырған Анкарадағы Юнус Эмре институты. Жақында
аталмыш институттың елордадағы өкілдігі мен Ұлттық
спорт түрлері қауымдастығы келісе отырып, Астана төрінде
этникалық садақ ату курсын ашты.
«Мұндағы мақсат – түрік бауырларымызбен бірлесіп,
Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласында айтылғандай халқымыздың генетикалық
ептілігін ояту және ұлттық кодын жаңғырту», дейді ҰСТҚның вице президенті Ерлен Оспанов мырза.
Осы орайда, жоғарыдағы шараға ұйытқы болып отырған мекеме түркиялық Юнус Эмре институтының Астанадағы өкілдігі
директорының міндетін атқарушы Айнагүл Исина ханымға
жолығып, мән-жайға жете қанықтық.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– Этникалық садақ ату спор
ты әлем халықтарына ортақ мұра
десек те, осы бір жауынгерлік
өнерд ің ұшар басында түр
кілер тұрғаны ежелгі тарих
тан белгілі. Зерттеушілердің
пікірінше, адамзат тарихында
алғаш рет садақшылар (мерген
дер) қосынын дүниеге әкелген
ғұндар дейді. Біздің ата-ба
баларымыз ғұндардың тіке
лей мұрагері екенін ескерсек,
этникалық садақ ату өнері қа
зіргі түрік халықтарын түп та
мырымен табыстыратын идео
логиялық үрдіс, – деді Айнагүл
Тұрғанбекқызы.
– Айнагүл ханым, сіздің
пікіріңізше, этникалық
садақ ату өнері халқымызды
түркілік бірегейлікке бастайтын жол болғаны ма?
– Әрине. Түркияда этникалық
түрік садағын жаңғыртуды мақ
сат еткен Садақшылар қоры
деген бар. Қордың құрметті

төрағасы Билал Ердоған. Осы
қор Юнус Эмре институтымен
бірлесіп «Кеманкеш» (садақшы)
деп аталатын жобаны жүзеге
асыруда. Қазірдің өзінде жоба
ның алғашқы сатысы ретінде
– өткен жылдың қараша-жел
тоқсан айларында Ыстанбұл
қаласында халықаралық тре
нинг өтті.
Оған Германия, БоснияГерцоговиня, Марокко, Палес
тина, Иран, Жапония, Катар,
Қазақстан, Кипр, Ливан, Малай
зия, Мысыр, Польша, Сер
бия, Судан, Йордания қатар
лы 40 елден келген садақ
шылар қатыстырылды. Бұлар
қаланың ескі тарихи ауданы
Ок Мейдандағы жаттығу айла
ғына орналасып, жүйелі дәріс
үйренеді.
– Шетелдік садақшыларды
жоғарыдағы тренинг-курсқа
тартудың шарты қандай?
– Шетелдіктерді жоғарыдағы

садақшылар курсына қатыстыру
ісімен сол мемлекеттегі Юнус
Эмре институтының бөлім
шелері айналысады. Дәл қазір
әлем бойынша этникалық түрік
садақ ату өнерін үйренуге 550
адам ниет білдірсе, осының
200-і әйелдер. Ал Қазақстаннан
3 садақшы жоғарыдағы курсқа
қатысты. Курс бітірушілерге ар
найы сертификат берілді.
Келесі бір айта кететін дүние
жоғарыдағы жобаның шарты
бойынша қазір әлемнің 16 елінде
этникалық садақ ату курсы ашы
луда. Жаттығуға қажет – садақ,
жебе, қорамсақ, нысана сияқты
материалдық жабдықтар қор
есебінен толықтырылуда.
– Астана қаласында ашыл
ған садақ ату курсы да жоға
рыдағы жоба аясында іске
асып отырған дүние ме?
– Дәл солай. Қазірдің өзін
де курсқа 40-тан астам аста
налық тіркеліп үлгерді. Елор
дам ыздағы «Алатау» спорт
кешенінде аптасына екі дүркін,
әрб ірінде біржарым сағаттан
сабақ өтіп жатыр.
– Курстың бағдарламасы
жайлы айтып өтсеңіз?
– Курстың бағдарламасы

барлығы 36 сағатты құрайды.
Дәріс кезінде садақтың құры
лымы, садақ тарту техникасының
қыр-сыры үйретіледі. Сонымен
қатар Анадолыдан білікті маман
дар келіп, шеберлік сағаттарын,
семинар, көрме өткізеді.
Одан кейін курсқа қаты
сушылар арасында сайыс ұйым
дастырылып, жеңімпаздар шет
елде өтетін халықаралық жа
рысқа жолдама алады. Әрі қарай
шеберлігін жетілдірем десе,
Түрк ияға барып, нағыз май
талман ұстаздардан дәріс алуға
мүмкіндік бар.
– Жоғарыдағы курсқа қа
тысам деушілер кімге, қайда
хабарласады?
– Курсқа қатысуға ниет
білдірушілердің жасы 18-ден
асқан болуы шарт. Жыныстық
және әлеуметтік тұрғыдан шек
теу жоқ. Толық мәліметті Юнус
Эмре институтының Астанадағы
бөлімшесіне хабарласып алуға
болады.
Әңгімелескен
Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»
АСТАНА

САЛАМАТТЫЛЫҚ САЛТЫ

Бақтияр ТАЙЖАН,
«Егемен Қазақстан»

...өкініш білдіреді

Жұмыссыздықпен жұмыла күресейік
Үкімет жұмыссыздықты жою үшін мемлекеттік бағдарламалар
қабылдап, оның жүзеге асуын жіті бақылап отыр. Нәтижесінде
жұмыссыздық бұрынғыға қарағанда едәуір қысқарды, халықтың
тұрмысы біршама жақсарды. Алайда жұмыссыздық толық жойыл
ды деп айта алмаймыз. Соның салдарынан қоғамда тұрмысы төмен,
халықтың әлжуаз тобы азаймай отыр.
Бүгінде жұмыс жасындағы жастардың едәуір бөлігі әр нәрсені бір
сылтау етіп, «ауырдың үстімен, жеңілдің астымен» жүргенді қалайды.
Сонымен қатар қолынан келетін кәсіп іздеп, бір кәдеге жарауға ынтажігер таныта бермейді. Жастардың бәрі осындай бағытта десем, артық
айтқандық болатын шығар. Ауылда туып, ауылда өскендіктен көптеген
ауыл балаларының өз бетінше нан табуға құлықсыз екендіктерін айқын
байқап жүргендіктен, осы жайлы атап айтқым келеді. Қоғамымызда
қандай да бір адам тағдырын тәлкек ететін, өкіндіретін келеңсіз жағдайлар
етек алып жатса, соның бәрі жұмыссыздықтың, жатыпішерліктің салда
ры екендігі күн тәртібінен түспеуі тиіс.
Жұмыссыздық белең алған сайын қоғам дамуына кедергі келтіретін
кесапаттар көбейе беретіндігіне талас жоқ. Меніңше, жұмыссыздық
мәселесі ел болып қолға алатын үлкен шаруа. Бүгінгі күнге дейін осы
мақсатта атқарылып жатқан істерімізден ілгерілеушілік аса байқалып
жүрген жоқ. Сондықтан жұмыссыздарға қажетті жағдай жасауға
қамқорлықпен қарайтын уақыт жетті деп ойлаймын.

Қазақбай БАЙЖҰМАНҰЛЫ,
Шу аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы
Жамбыл облысы

...батасын береді

Төле би ауданының Ақтас
елді мекенінде «Ақкен-Саумал»
емдеу-сауықтыру орталығы ашы
лып, бір мезетте елу адамды сау
малмен емдеуге кірісті. Бүгінде
мұнда отыздан астам бие сауы
лады. Қымызбен емдеу курсы
он күндік болса, әр адам күніне
бір литр саумал ішеді екен. Жал
пы құны 500 млн теңге болатын
орталық бір кезеңде 50-ге жуық

адамды қабылдап, емдей алады.
Мұнда 15 азамат жұмыс істейді.
Орталықта саумалмен емдеуден
бөлек, минералды ванн алар,
жабық бассейн, тұзды бөлме,
финн моншасы, фитобар, массаж,
биоптрон жарық терапиясы, атпен
серуендеу қарастырылған.
Бие сүтінің шипалы қасиеті
оның көптеген аурулардың алдын
алуында екенін айтқан мекеменің
құрылтайшысы Жарқынбек
Төлтебай табиғаты тамаша бұл ме
кенге келген кез келген адамның

«AMF Group» акционерлік қоғамы мына мекенжайда
орналасқан: Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 29, Б бло
гы, 13-қабат, банктік реквизиттері: БСН 960640000091, ЖСК
KZ 928560000006363768, «БанкЦентрКредит» АҚ-та, БИК
KCJBKZKX, Кбе17, 2017 жылдың жеңілдетілген акциялары
бойынша дивиденттерді төлейтіні туралы хабарлайды (НИН
KZ1Р02890112). Дивиденттерді төлей бастаудың уақыты –
2018 жылдың 14 ақпаны. Дивиденттің көлемі – қоғамның бір
жеңілдетілген акциясына есептегенде 120 теңге.
Дивиденттерді төлеу ақшаны ұлттық валюта теңгемен
немесе қоғамның кассасынан қолма-қол төлеу тәртібімен
ұлттық валюта теңгемен құнды қағаздар ұстаушылар реестрі
негізінде 2018 жылдың 12 ақпанындағы жағдай бойынша
банктік аудару жолымен жүргізіледі.
ХАБАРЛАНДЫРУ

Балабақшаға ата-аналар риза
Өткен күз айында Петропавлдағы «Юбилейный» шағын ауданын
да 90 орынға арналған «Нұр бала» балабақшасы ашылып, ата-аналар
ризашылығына бөленген болатын. Балабақшада 3-6 жас аралығындағы
балалар үшін 4 топ құрылып жұмыс істейді. Бұл шағын ауданда халық
көп қоныстанғанмен бұған дейін мектепке дейінгі ұйым болмады. Жалпы,
Петропавлда 3-6 жас шамасындағы балалардың көпшілігі мектепке дейінгі
тәрбиемен қамтамасыз етілген. Осындай игілікті істі қолға алып, жүзеге
асырған азаматтарға тұрғындар батасын беріп, ризашылықтарын білдіреді.
«Нұр бала» балабақшасы «Егоровские склады» ЖШС-мен келісім
шарт бойынша салынған. Бұл аталмыш компанияның Петропавлда
салған екінші мектепке дейінгі мекемесі.

«Ақжай» Сервис ЖШС құрылтайшысы ретінде хабарлайды: «Мақат-Мейірім»
қайырымдылық қоры қаржы тапшылығына орай 2016-2017-2018 жж. демеушілік
және қайырымдылық көздерінің түспеуіне байланысты 2018 жылғы 1 ақпаннан
бастап өз қызметін тоқтатты.
«Акжай» Сервис ЖШС дирекциясы.
ОБ УТЕРЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ
Кассовый аппарат Меркурий 180ФKZ, завод.номер:10089983, год выпуска 2011
г. кассовый аппарат Меркурий 115 Ф,завод.номер: 00861605, год выпуска 2010 г.
Прилегающие к ним документы: две книги учета наличных денег, две книги товар
ных чеков, две регистрационной карточки ИП «Канаев А.У», ИИН 890329301794,
в связи с утерей считать недействительными. Телефон: 87016111717.

Аман БОЛСЫН

...пікір айтады

Әділет жолындағы арпалыс
Мұқадас Балажановтың «Зонадағы тағдыр» атты шығармасындағы бас
кейіпкер – Мұхит әділет үшін күресемін деп темір торға түседі. Қыздың
арын қорғап, арсызға дене жарақатын салғаны үшін сотталып кетеді.
Кітапта тек қана қазіргі түрме жайы емес, бұрынғы темір тор жайында
да басылымдарда айтылмаған тарихи шындық айтылады. Қазақстанда
1930-1950-ші жылдарда қандай, қанша түрмелер мен лагерьлер болды,
алғашында олар қалай аталды бәрі тарихи атымен аталады. Бұл түрмелер
мен лагерьде КСРО бойынша алаш зиялылары бастатқан көрнекті қоғам,
мәдениет, әдебиет қайраткерлері, ғалымдар және соғыс өнерін меңгерген
әскери қолбасшылар, олардың әйелдері аты-жөнімен нақты айтылады.
Мұқадас Балажанов 25 жылдай қылмыстық-атқару жүйесінде еңбек еткен.
Осы жылдардың ұзақ уақытында қатаң режімдегі түзеу мекемелерінде басшы
болған. Қазір запастағы ішкі қызмет полковнигі. Мұқадас Тұмабайұлының
зонадағы тағдырлар туралы жақсы білетіні осыдан. «Зонадағы тағдыр» атты
кітапты оқып шығып, әділеттің әрқашан да жеңетініне көзің жетеді.

АЛМАТЫ

МИРАС

Cаумалмен сауықтырады

Шығыс Қазақстан облысы,
Жарма ауданы,
Жаңаөзен ауылы

ПЕТРОПАВЛ

11

Назрахмет ҚАЛИ

»
стан
азақ келсе, :
Қ
н
ңыз
гіңіз
геме
en.kz
з «Е ама бер барласы
і
с
р
egem n.kz
@
t
r
Еге е жарн рға ха
e
ін
geme
а: adv
да
пошт
dv@e
газет елефон
a
ы
:
а
д
т
н
о
ат
ы пош
лектр
мын
-49. Э Электронд
0
6
7
3
.
4-48,
08-11
. 341а 37-6
н
ф
а
,
т
9
с
А
3-74-3
ты 27
Алма

өзін жақсы сезінуіне таза ауа мен
қайталанбас табиғаты кепіл бола
алатынын айтады. Сонымен
қатар ол қонақүй тектес бұл
жайларда бүкіл отбасына арнап
демалыс ұйымдастыруға бола
тынын және табиғаттың адам
ағзасына жағымды әсер етуі үшін
мұнда бар жағдай жасалғанын
жеткізді.
Жалпы, қымыз өндіру ісі ау
данда қарқынды дамып, соңғы 3
жылда жылқы басы 4500-ге жет
кен. Бұл мемлекеттік қолдаудың

арқасында келген жетістік.
2016 жылы 16 шаруашылыққа
мемлекеттік қолдау шарала
ры көрсетіліп, шаруалар жал
пы 678 тонна қымыз өндіргені
үшін 26,8 млн теңге субсидияға
қол жеткізген. Ал биыл осы
шаруашылықпен айналысатын
дар қатары артып 24 бірлікті
құраған. Бүгінде оларға 31,5 млн
теңге көлемінде мемлекеттен суб
сидия берілген.

Оңтүстік Қазақстан облысы

Алдаберген Қайырбекұлы
МЫРЗАБЕКОВ
Қазақ мәдениеті
мен өнері ауыр қазаға
ұшырады.
2018 жылғы 6 ақ
панда атақты дири
жер, ұлағатты ұстаз,
публицист, Қазақстан
Республикасының
халық әртісі, отандық
мәдениеттің дамуы
на өлшеусіз үлес
қосқ ан дарын иесі
Алдаберген Қайырбекұлы
Мырзабеков 88 жасына қараған
шағында дүниеден озды.
А.Мырзабеков 1930 жылғы
14 қарашада дүниеге келген.
Алдаберген Мырзабековтің
есімі тек республикамызға ғана
емес, көршілес және алыс шет
елдер жұртшылығына жақсы та
ныс. Ол Алматы мемлекеттік кон
серваториясын дирижер, жеке
орындаушы, ұстаз мамандығы
бойынша бітір іп, 1956 жылы
Құрманғазы атындағы Қазақ
мемлекеттік академиялық халық
аспаптары оркестріне дирижер
болып тағайындалды.
Ол қазақтың аспаптық му
зыкасы – күй жанрының кәсіби
дәрежеде дамуына зор үлес қосты.
А.Моцарт, Л.Бетховен, И.Брамс,
М.Глинка, П.Чайковский секіл
ді классикалық музык а ком
позиторларының шығарм а
лар ын Құрманғазы атындағы
оркестрдің репертуарына қосып,
оның көркемдік, орындаушылық
дәрежесін биікке көтерді.
1962 жылы Мәдениет минис
трлігінің ұйғаруымен Моңғо
лияның Баян-Өлгей аймағын
дағы музыкалы драма театры
на көркемдік жетекші және
бас дирижер қызметіне жі
берілді. Мұнда ол тұңғыш рет
қазақтың халық аспаптары ор
кестрін құрып, оның орындау
шылық деңгейін кәсіби дәре
жеге жеткізді. Аталған еңбегі
үшін Моңғол Халық Респуб
ликасының «Алт ын жұлд ыз»

орденімен және Ұлы
Хал ық Хурал ының
Құрмет грамотасымен
марапатталды.
Дирижерлік ма
манд ығын одан әрі
тереңдету мақсатымен
1966 жылы Мәдениет
министрлігінің ұйға
руым ен Мәскеудегі
Н.Осипов атындағы
ұлттық академиялық
халық аспаптары оркестріне
дирижерлік тағылымдамадан
өту үшін оқуға жіберіледі.
1968 жылы Мәдениет ми
нистрлігінің шешімі бойынша
Құрманғазы оркестріне көр
кемдік жетекші және бас дири
жер қызметіне тағайындалды.
А.Мырзабековтің халық
оркестріне өңдеп түсірген Тәттім
беттің, Сүгірдің, Әшімтайдың
классикалық шертпе күйлері,
Ықыластың қылқобыз күйлері
қазақ орындаушылық өнерінде
айтарлықтай жаңалық болды.
Оның халық аспаптарына
лайықтап жасаған партитура
ларының жинағы музыка мек
тептерінде негізгі оқулықтардың
біріне айналды.
А.Мырзабековтің есімі қа
зіргі таңда Құрманғазы атындағы
Қазақ мемлекеттік академиялық
халық аспаптары оркестрінің
бай тарихына еніп, атақты ди
рижерлер – Ахмет Жұбанов,
Леонид Шаргородский, Шамғон
Қажығалиевтің қатарында құр
метпен аталады.
Жылдар өтер, бірақ дири
жер Алдаберген Қайырбекұлы
Мырзабековтің жарқын бей
несі ел жадында әрдайым сақ
талады.
Марқұмның отбасының,
туған-туысқандарының қайғыла
рына ортақтасып, көңіл айтамыз.
Қазақстан Республикасының
Мәдениет және спорт
министрлігі

ДИДАР
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Трамвай ауылға
дейін барады

түнде де жүреді. Рельсті жол
бойына 77 вагон шығады.
Қалалық мәслихат депутаты
Игорь Веретнов зерттеу жұмыс
тарын жүргізіп, трамвай жолын
енді Кенжекөл ауылына дейін
ұзарту мәселесін ұсынып отыр.
Бұл ауыл облыс орталығының
іргесінде тұр. Ауылдық округ
аумағына қарайтын Байдала,
Долгое, Әуежай ауылдарын
да 8 мыңдай халық тұрады.
Ал «Трамвай басқармасы» АҚ
кәсіпорны қаланың алдағы бас
жоспарында ауылға дейін бара
тын жолдың әуежай және әуе
қалашығы, жаңадан бой көтеретін
«Достық» шағын ауданы арқылы
өтетін жол салынса – жолаушылар
ағыны жеткілікті болар еді, дейді.

Фарида БЫҚАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Суретті түсірген Ерлан ОМАР, «Егемен Қазақстан»

ЖӘДІГЕР

Абылай ханның ағаш тегенесі
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жәдігерді бұрнағы жылы Түркістандағы Этнографиялық
орталықта өткен кездесуде көрген едік. Өтеген батырдың
сегізінші ұрпағы Бақытжан Бекбатыров өзінің бабасынан
қалған, кезінде Абылай хан тұтынған дүние – қымыз құятын
ағаш тегенені Қордайдан алып келіпті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ясауи кесенесіндегі Тайқа көрмекке келген кісілер көп бол
занға ұқсас келетін ыдыстың ды. Тіпті мұражайға сұратқандар
салмағы да аз емес. Жәдігер да аз емес. Бірақ атам да, әкем
иесінің мәлімдеуінше, тегене де бұл киелі дүниені қастерлеп
жаңғақ ағашының тамырынан ұстап, қолдан шығармай бізге
жасалған көрінеді.
аманат етті. Мен де сол ата-ба
Бақытжан ағамыздан көненің бамнан қалған мұраға, аманатқа
көзіндей болған жәдігерді осы барынша адалдық танытып,
күнге қалай сақтап, жеткізгенін қастерлеп ұстап, қадір-қасиетін
қызығушылықпен сұраған едік. ұл-қыздарыма ұқтырып, құлақ
«Біз Өтеген батырдың сегізінші тарына құйып келемін», дейді
ұрпағымыз. Ол кісінің үш әйелі Б.Бекбатыров.
болған екен. Бүгінде Қордай
– Абылай ханның тегенесі
ауданының Өтеген батыр ауы сіздің бабаңызға қалай тиіп жүр
лында 150 үй, аудан орталығында сонда? – дейміз ғой, таңданып.
100 шақты түтін, екі әйелінен – Бабамыз Абылайдың заманын
т у ғ а н ұ л д а р ы н а н т а р а ғ а н да өмір сүрген. Төле биден бата
ұрпақтары тұрады. Бабамыздың алған. Бабамыздың «Өтеген ба
қалмақ әйелінен туған ұлдарынан тыр», «әулие Өтеген», «мүйізді
тараған ұрпақтары Алматы об Өтеген» деген елдің берген ат
лысында. Олар да 200 түтін тары бар. Бірде Өтеген бабамыз
шамасында. Атам Жолдасбай Абылай бастаған қазақтың игі
е л а у з ы н д а « ш ұ б а р т е г е  жақсыларымен болған екен. Сол
не» атанған ыдысты көзінің басқосуда бабамыз: «Алдияр,
қарашығындай сақтап, әкем айтыңызшы, ел-жұрт естіген
Уәлиханға табыстапты. Ол кісі сөзге сене ме, көзбен көргенге
кеңес кезінде колхоз басқарған, сене ме?» деп сұрақ қойыпты.
көппен араласқан азамат. Сол Төрде отырған Абылай да,
кезде Абылай ханның тегенесін жанындағы Төле би де: «Әрине,

Біздің қаланың өмірін трам
вайсыз көзге елестету мүмк ін
емес. Дүрс-дүрс, тынымсыз тір
шілік. Қалалықтар өздер іне еш
бөгет жасамайтын бұл дауысқа
әбден үйренген. Өйткені травмай
– қаладағы жоғары сұранысқа ие
қоғамдық көліктің бірі. 40 жылдан
аса қала тұрғындарына қызмет
етіп келеді. Қалалық «Трамвай
басқармасы» АҚ ескі трамвай
ларды толығымен жаңғыртудан
өткізбек. Биыл Беларусь елінен
жаңа трамвайлар сатып алынды.
Алдағы уақытта да жаңа трам
вай қатары көбеймек. Кәсіпорын
мамандарының айтуынша, трам
вай тәулігіне 47 мыңдай жолау
шыны тасымалдайды. Трамвай

ПАВЛОДАР

ӨНЕР

Жүректен жыр төгілген кеш
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақында Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған респуб
ликалық кітапханада қазақ халқының теңдессіз ақыны Мұқағали
Мақатаевтың шығармалары бойынша «Мұқағали оқулары» өтті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
және табиғи қорық мұраж айы,
«Жігер» мүмкіндігі шект еулі
жаст ар ұйымы, «Алатау» дәс
түрлі өнер театры, Алматы қала
лық мәдениет басқармасы және
басқа ұйымдар мен жеке адам
дар қол ұшын созды. Әдемі әуе
німен кел ушілерді тәнті еткен
Қапиза Айшуақова, Кенже Қор
ғанбаева, Галина Хмырова, Мей
рамгүл Исат ова, Рүстем Тайы
ров өнерлері сезіміңді аялайды.
Сөйтіп, Зағип және нашар көретін
азаматтарға арналған кітапханада
өткен жыр кеші күмбірлеп әнге,
Мұқағали ақынның көкейді тер
беген отты жырларына жалғасты.
«Мұқағали оқулары» әдемі
өрнегімен жиналған жұртшылықты
сағын ыш болып бір сейілтіп,
жабырқау көңілдерді жадыратып
тастады.

Сапарбай ПАРМАНҚҰЛ,
«Егемен Қазақстан»

көзбен көргенге сенеді» дейді.
«Онда менің алты Алаштың ай
бары Абылай ханмен табақтас
болғаныма зат айғақ болмаса кім
сенеді?» деп осы қымыз құятын
тегенені аттай қалап алған екен.
Содан ұрпақтан ұрпаққа аманат
болып, міне бүгін бізге жеткен,
– дейді батырдың ұрпағы.
Бүгінде тарихи тәбәрік Ба
қытжан ағамыздың үйінде тұр.
Жәдігер иесі оны ешбір мұражайға

өткізгісі келмейді. «Тегене Алма
тыда, облыс орталығында көрмеэкспон аттарға қойылып жүр.
Өтеген Батырдың 300 жыл
дық тойында бірнеше ай көр
меге қойылды. Арнайы деректі
фильм де жасалды. Көремін деп
қызығушылық білдірген азамат
тарға есігіміз ашық» дейді ағамыз.

Әтіргүл ТӘШІМ,
журналист

Зағип және нашар көретін аза
маттарға арналған республикалық
кітапхана мен «Көмектес» қо
ғамдық қоры бірлесе отырып,
мемл екеттік тілімізді насихат
тау және зағип оқырмандар ара
сында ақиық ақын, қазақ поэ
зиясының дүлдүлі, Хант әңі
рінің мұзбалағы Мұқағали Мақа
таев шығармаларын насихаттау
мақсатында кітапханада алғаш
рет ұйымдастырылып отыр
ған «Мұқағ али оқулары» фес
тивалі ыстық ықылас тудыр
ды. Фестивальде 15 өнерпаз
өз өнерл ерін көрсетті. Ақын
ның жауһар жырларымен кө
рермендерді сусындатқан ән
мен жыр мерекесіне демеуші
болғандар арасында «Таңбалы»
Мемл екеттік тарихи -мәдени

АЛМАТЫ

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

Хирург
Қалмаханбет
МҰҚАМЕТҚАЛИ,
«Егемен Қазақстан»
– Алло, балам, бүгін мен түнгі
кезекшіліктемін. Тамағыңды
дайындап қойдым, кешікпей қайт
үйге...
– Да, мам...
Байланыс соңғы сөзді айтып
үлгергенше үзіліп кетті.
Гүлзияның Қалқамандағы
ауруханада хирург болып қыз
мет еткеніне біраз жыл. Данияр
жалғыз ұлы. Өзі асырап, жеткізіп
келеді. Биыл он алтыға шықты.
Колледждің ақылы бөлім інде
оқиды. Көлік әпер деп қыл
қылдағалы алты ай болды. Дос
тарының алды «Бентли» мініпті.
Қайда, жалғыз мұның ақшасы
«Тойотаға» жетсін бе... Хирургтің
табысы жаман емес негізі, әсіресе
ота жасар алдында қалтасы қам
пиып қалатыны бар.

«...Адамдар да қызық қой, тап
ажалдан бұл алып қалатындай,
міне жаны шығарда сүйретіліп
келеді де, иманына дейін
хирургтің алақанына иіріп салуға
шақ. Иә, дәме деген адамды бұза
бастайды екен. Қазір бөлімдегі
қыздар кезекшілікке шыққанда
қанша тапқанын айтып жары
сатындай жағдайда... Өткенде,
Перизатқа көлік апатына түскен

Mекенжайымыз:
Жалпыұлттық республикалық газет.
1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады.

Меншік иесі:
«Егемен Қазақстан» республикалық
газеті» акционерлік қоғамы
Басқарма төрағасы
Дархан ҚЫДЫРӘЛІ
Басқарма төрағасының
орынбасары
Айбын ШАҒАЛАҚ

010008 АСТАНА, «Егемен Қазақстан» газеті көшесі, 5/13
050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58а
Анықтама үшін:
Астанада: АТС 37-65-27, факс 8 (7172) 37-19-87;
Электронды пошта: info@egemen.kz
Интернет-редакция: portal@egemen.kz
Алматыда: 8 (727) 273-07-87, факс 8 (727) 273-07-87;
Электронды пошта: almaty@egemen.kz
Маркетинг бөлімі:
Астанада – 8 (717 2) 37-60-49, 37-64-48, advert@egemen.kz
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26, adv@egemen.kz
А Материалдың жариялану ақысы төленген. Жарнама,
хабарландырудың мазмұны мен мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
Газеттің жеткізілуіне қатысты сұрақтар үшін байланыс
телефоны: 1499 («Қазпошта» АҚ)

баласының жарасын жуып
бергені үшін ғана бір байшы
кеш уыстап доллар ұстата сапты.
Әжетханадан шықпай санаған
ол пақыр бір жылап, бір күліпті.
Енді, бақандай 1800 долларды
ұстата салса... Байлар жомарт
қазір. Әсіресе, жақындары көлік
апатына ұшырағанда жандары
безек қағады. Сосын бұлар да
қалталыны алыстан ажырататын
Меншікті тілшілер:
Астана
– 8 (717-2) 37-54-21;
Ақтау
– 8 (701) 593-64-78;
Ақтөбе
– 8 (775) 336-47-57;
Талдықорған – 8 (778) 652-24-02;
Атырау
– 8 (701) 553-36-53;
Көкшетау
– 8 (707) 778-01-72;
Қарағанды – 8 (777) 949-64-77;
Қостанай
– 8 (701) 150-94-43;
Қызылорда – 8 (701) 772-70-74;
Орал
– 8 (702) 886-01-87;
Өскемен
– 8 (777) 355-41-14;
Павлодар
– 8 (777) 449-74-78;
Тараз
– 8 (705) 915-60-04;
Шымкент
– 8 (701) 362-63-76;
		 8 (702) 608-91-98;
Петропавл – 8 (777) 197-14-06.

болған. Әйтпесе, қалтаға тиын
салмақ түгілі, өзіңді түтіп
жейтін кедей-кепшік толып жа
тыр. Бастыққа шағынып, сотқа
беремін деп байбалам салатынын
қайтесің...».
Гүлзия осындай ой жетегімен
ырғатылып отырғанда нөмірі
16-автобус Қалқаманға жетіп те
қойды.
– Гуля Әміржановна, ерте
келгеніңіз қандай жақсы бол
ды. Қазір ғана Момышұлының
бойында болған апаттан адамдар
ды алып келді. Жедел операцияға
кіресіз.
Аға медбике тызақтап жүр
екен. Хирургияның дәлізі
полицияға толып кетіпті. Бас
киімін мыжғылай берген под
полковник, бұған қарсы жүрді:
«Доктор, бала менікі еді. Жалғыз
ұлым ғой... Құтқарыңыз, бас
сүйегі жарылған дейді, құтқарып
қалыңыз. Аянбаймын, барым
сіздікі, дәрігер...». Бұл қартаң под
полковниктің жалынышты жүзіне
күлімсірей қарап жүре берген.

Не... Қасынан медбикелер
жүгіре сүйретіп өткен зембілге
назар аудармаса да, кеудесі шым
ете түсті. Алқынып кеткені несі?..
«Мынау көк джинси шалбарды
қайдан көріп еді. Кетші, не көп,
шалбар көп емес пе?» Мырс еткен
ол ота бөлмесіне беттеген.
...Ауыр ота жасағаны осы
шығар. Екі сағат бойы сынған
бас сүйекті тазалап, үзілген қан
тамырды жалғап, ақыры жас жігіт
ті құтқарды-ау... Дәрігерлер бөл
месіне беттеген оны тағы да аға
мейірбике тоқтатты. «Гуля Әмір
жановна, мында тағы бір ауыр
соққы алған бала бар. Есін жимай
жатыр, басынан соққы алған, гема
том болуы керек. Өзінің артынан
ешкім келмей жатыр. Қарайсыз
ба?», – деді шыр-пыры шығып.
– Жаным-ау, артынан жақын
дары іздемесе біз не істей аламыз?
Проц едураны жасай беріңдер,
кіріп шығамын...
Дәрігерлер бөлмесінің есік
ауыз ында мұны подполковник
күтіп тұр екен.

– Дәрігер...
– Тірі балаңыз, алып қалдық!
Бұл қатқылдау сөйлеген. Анау
иіліп әлек...
– Қазір, су ішуге мұрсат бере
сіздер ме өзі?
Кабинетке кіре қол сөмкесінен
ұялы телфонын іздеген. 12 рет
қоңырау шалыныпты. «Тоқта,
Данияр неге іздеді екен сонша...».
– Алло, Данко...
– Алло, алло, – Арғы жақтағы
ер адамның даусы құлағын жа
рып жібере жаздады, – Сіз бұл
телефонның иесіне кім бола
сыз?
– Мен... мен мамасымын!
– Мамасы, сабыр етіңіз, мен
Әуезов аудандық жол полиция
сының қызметкері боламын. Сіз
дің ұлыңыз жол апатына түсіп,
Қалқамандағы ауруханаға жөнел
тілді... Алло, алло...
Соңғы сөзді естімеген Гүлзия
кабинеттен иттен қашып шық
қандай тапырақтай жөнелді.
«Бәсе, бәсе, көк джинси шал
бар...»

Газет мына қалалардағы:

Индекс 65392. Аптасына 5 рет шығады.

Астана қ., Сілеті к-сі, 30, «Ernur» Медиа холдингі» ЖШС,
Алматы қ., Гагарин к-сі, 93 А, «Дәуір» РПБК ЖШС,
Қарағанды қ., Сәтбаев к-сі, 15, «Типография Арко» ЖШС,
Қостанай қ., Мәуленов к-сі, 16, «Қостанай полиграфия» ЖШС,
Қызылорда қ., Сұлтан Бейбарыс к-сі, 4, «Сыр медиа» ЖШС,
Ақтөбе қ., Смағұлов к-сі, 9/2 «Хабар-Сервис» ЖШС,
Атырау қ., Ж.Молдағалиев к-сі, 29 А, «Атырау-Ақпарат» ЖШС,
Шымкент қ., Т.Әлімқұлов к-сі, 22, «Ernur prіnt» ЖШС,
Павлодар қ., Ленин к-сі, 143, «Дом печати» ЖШС,
Тараз қ., Төле би д-лы, 22, «ЖБО «Сенім» ЖШС,
Орал қ., Достық-Дружба даң., 215 А, «WESTA» ЖШС,
Өскемен қ., Абай д-лы, 20, «Печатное издательство-агентство Рекламный Дайджест» ЖШС
баспаханаларында басылып шықты.

«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ компьютер
орталығында теріліп, беттелді. Көлемі 12 баспа табақ. Нөмірдегі
суреттердің сапасына редакция жауап береді. «Егемен Қазақстанда»
жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.
Газетті есепке қою туралы
№01-Г куәлікті 2007 жылғы 5 қаңтарда Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрлігі берген.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ ҚР СТ ИСО 9001-2009
Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар» талаптарына сәйкес
сертификатталған.
Таралымы 206 459 дана
Нөмірдің кезекші редакторы
Қарашаш ТОҚСАНБАЙ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 28 желтоқсан

№521

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп
тану туралы
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы
27-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын:
1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Кредиттер бойынша, сондай-ақ технологиялық жабдық жəне ауыл шаруашылығы
техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2015 жылғы 9 шілдедегі № 9-1/633 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11876 болып тіркелген, 2015 жылғы 21 тамызда «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);
2) «Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде
кредиттік жəне лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 12 бұйрығы (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13097 болып тіркелген, 2016 жылғы 5 наурызда
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Инвестициялық саясат
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернетресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы тармақтың 1),
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне
ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
Ө.ШӨКЕЕВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 16 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16230
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 12 желтоқсан

№490

Астана қаласы

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал
шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын
арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 27 қаңтардағы
№ 30 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы
бұйырамын:
1. «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін жəне
өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2017 жылғы 27 қаңтардағы № 30 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 14813 болып тіркелген, 2017 жылғы 23 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінің №
38 (29019) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал
шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларында:
2-тармақ мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі - ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба
құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін жəне
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Субсидиялауға жататын бағыттар:
1) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға:
ірі қара малдың, қойлардың, ешкілердің, маралдардың (бұғылардың) аналық басымен,
сондай-ақ балараның ұяларымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстар жүргізуге
жұмсалған шығындарды арзандату;
отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан асыл тұқымды ірі қара мал, қой, ешкі, жылқы,
шошқа, түйе, марал (бұғы) төлін сатып алуға жұмсалған шығындарды арзандату;
отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан ет жəне жұмыртқа бағытындағы құстардың
ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл тұқымды тəуліктік балапанын сатып алуға жұмсалған
шығындарды арзандату;
жеке жəне заңды тұлғалардың табынның өсімін молайтуға пайдаланылатын етті, сүтті
жəне сүтті-етті тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқаларын күтіп-бағуға жұмсалған
шығындарын арзандату;
асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтардың жеке қосалқы шаруашылықтарда
жəне ауыл шаруашылығы кооперативтерінде, сондай-ақ, қойдың қаракөл тұқымдарын
өсірумен айналысатын шаруа (фермер) қожалықтарында ірі қара малдың жəне қойдың
аналық басын қолдан ұрықтандыру бойынша қызметтер көрсетуге жұмсалған шығындарын
100 %-ға дейін өтеу.
асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтардың ауыл шаруашылығы жануарларының
аналық басын сақтау жəне қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру үшін пайдаланылатын арнайы
техника мен технологиялық жабдық сатып алуға жұмсалған шығындарын 50 %-ға дейін өтеу;
2) мал шаруашылығының өнiмдiлiгi мен өнiм сапасын арттыруға:
бұқашықтарды бордақылау, қозы етін, шошқа етiн, жылқы етiн, түйе етін, құс етiн (бройлер тауығының етін, күрке тауықтың етін, суда жүзетін құс етін), тағамдық жұмыртқа (тауық
жəне бөдене жұмыртқасы), сүт (сиыр, бие, түйе, ешкі сүті), биязы жүн жəне жартылай биязы
жүн өндіру құнын арзандату;
құрамажем зауыттары өндірген жəне ауыл шаруашылығы кооперативтеріне өткізілген
құрамажем құнын арзандату;
ауыл шаруашылығы жануарлары азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату;
ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет
комбинаттарының сиыр етінің құнын арзандату.»;
6-тармақтың 7) жəне 8) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«7) тауар өндiрушiлер ауыл шаруашылығы кооперативтерін, сондай-ақ, ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттарын қоспағанда, басқа
жеке жəне заңды тұлғалардан одан əрi қайта сату жəне (немесе) қайта өңдеу үшiн сатып
алған мал шаруашылығы өнімі;
8) тауар өндірушілер айырбас бойынша, өзара есеп айырысу шотына өткізген немесе ірі
қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттары сатып
алатын бұрын субсидияланған мал шаруашылығы өнімін қоспағанда, бұрын субсидияланған
мал шаруашылығы өнімі;»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Субсидиялар тауар өндірушілерге, өзге де жеке жəне заңды тұлғаларға бағыттардың
мынадай басымдықтарына сəйкес төленеді:
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға:
ірі қара малдың жəне қойдың аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық
жұмыстар жүргізу;
асыл тұқымды ірі қара мал жəне қой сатып алу;
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытудың қалған бағыттары;
мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруға:
ауыл шаруашылығы кооперативінің бұқашықтарды бордақылауы жəне сүт өндіруі;
сүт (сиыр, бие, түйе, ешкі сүті) өндірісінің құнын арзандату;
құс еті өндірісінің құнын арзандату;
бұқашықтарды бордақылау құнын арзандату;
қозы еті өндірісінің құнын арзандату;
құрамажем құнын арзандату;
биязы жəне жартылай биязы жүн өндірісінің құнын арзандату;
шошқа еті өндірісінің құнын арзандату;
жылқы еті өндірісінің құнын арзандату;
түйе еті өндірісінің құнын арзандату;
тағамдық жұмыртқа (тауық жəне бөдене жұмыртқасы) өндірісінің құнын арзандату;
ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттарымен алынатын сиыр етінің құнын арзандату.
Бір немесе бірнеше бағыт бойынша қаражат қалып қойған жағдайда, субсидиялар субсидиялау бағыттарының басымдығына сəйкес қайта бөлінеді.
9-тармақ мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
«10) ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттарында алынған сиыр етінің бір килограмы үшін төленеді.»;
14, 15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту бағыты бойынша тауар өндірушілер
тиісті негіздердің туындауына қарай, осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша:
1) қағаз түрінде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;
2) электрондық түрде «электрондық үкіметтің» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы субсидиялар алуға арналған өтінімдер жолдайды.
Тауар өндірушілер негіздер туындаған сəттен бастап (тауар өндіруші осы Қағидалардың
өлшемшарттары мен талаптарына сəйкес келген сəттен бастап) он екі айдан аспаған
өтінімдерді береді.
Мемлекеттік корпорация бір жұмыс күні ішінде өтінімді Бөлімге жолдайды.
Тауар өндірушінің ЭЦҚ-сы қойылған электрондық өтінім автоматты түрде Бөлімге өңдеу
үшін жолданады.
15. Бөлім өтінім түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 16-тармағының 2 абзацында көрсетілмеген бағыттар бойынша өтінімді толтырылған деректердің
толықтығына тексереді жəне осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес 3-нысан бойынша АТЖ
жəне АЖБ деректеріне салыстырып-тексеруді жүзеге асырады.
Өтінімді толықтай толтырмау немесе АТЖ жəне АЖБ деректерін салыстырып-тексеру нəтижелері бойынша сəйкес келмеу анықталған жағдайда, Бөлім осы Қағидаларға
5-1-қосымшаның нысанына сəйкес, ескертулерді жою үшін екі күндік мерзімді көрсете отырып,
өтінімді пысықтау қажеттігі туралы хабарламаны қағаз түрінде Мемлекеттік корпорацияға немесе электрондық түрде портал арқылы жолдайды.
Хабарламада көрсетілген мерзімде пысықталған өтінім қағаз түрінде Мемлекеттік
корпорацияға немесе электрондық түрде порталға беріледі.
Мемлекеттік корпорация бір жұмыс күні ішінде өтінімді Бөлімге жолдайды.
Тауар өндірушінің ЭЦҚ-сы қойылған электрондық өтінім автоматты түрде Бөлімге өңдеу
үшін жолданады.
Ескертулерді хабарламада көрсетілген мерзімде пысықтамағанда, Мемлекеттік корпорация
өтінімді қабылдамайды, сондай-ақ, портал өтінімді қабылдамайды.
Тауар өндірушілер пысықталғаннан кейін өтінімді қайта енгізе алады.
16. Бөлім құжаттардың толық пакеті түскенен кейін екі жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың
2-қосымшасында көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестігін тексеруді жүзеге
асырады.
Бұл ретте, асыл тұқымды жануарларды сатып алу, асыл тұқымды ірі қара мал мен қойдың
аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу, тұқымдық түрленумен
қамтылған асыл тұқымды ірі қара мал мен қойдың аналық басымен селекциялық жəне асыл
тұқымдық жұмыс жүргізу жəне өсімді молайту үшін пайдаланылатын етті, сүтті, сүтті-етті
тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқаларын күтіп-бағу субсидиялау бағыттары бойынша
құрамында Бөлім маманы бар жұмыс тобы тиісті ауылдық округ əкімдігінің маманы мен ветеринар дəрігері жеті жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес өлшемшарттар
мен талаптарға сəйкестігін салыстырып-тексеру үшін шаруашылыққа барады. Жұмыс тобының
құрамы Бөлім бұйрығымен бекітіледі.
Шығу нəтижелері бойынша осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес 2-нысан бойынша салыстырып-тексеру актісі жасалады, оның түпнұсқасы осы Қағидалардың 28-тармағында
көрсетілген мерзімдерде Бөлімде сақталады.
Осы Қағидалардың 2-қосымшасында көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкес
келмеу анықталған жағдайда Бөлім көрсетілген мерзім ішінде тауар өндірушіге бас тарту
себептерін көрсете отырып, Мемлекеттік корпорацияға қағаз түрінде немесе электрондық
түрде АТЖ арқылы порталға осы Қағидалардың 11-қосымшаның 2-нысаны бойынша хабарлама жібереді.
Тауар өндіруші осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес өлшемшарттар мен талаптарға
сəйкес келген жағдайда, Бөлім көрсетілген мерзім ішінде өтінімді АТЖ арқылы салыстырыптексеру актісінің электрондық көшірмесін қоса бере отырып, Облыс басқармасына, Қала
басқармасына жолдайды.
Облыс басқармасы, Қала басқармасы өтінім түскеннен кейін екі жұмыс күні ішінде
көрсетілетін деректердің толықтығын тексереді жəне сəйкес келген жағдайда, тауар өндірушіге
осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес 2-нысан бойынша АТЖ арқылы өтінімнің мақұлданғаны
туралы хабарлама жолдайды.
Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы берген жағдайда Облыс басқармасы,
Қала басқармасы көрсетілген мерзім ішінде өтінімнің мақұлданғаны туралы хабарламаны
Бөлімге жолдайды. Бөлім бір жұмыс күні ішінде өтінімнің мақұлданғаны туралы хабарламаны
Мемлекеттік корпорацияға жолдайды.
Тауар өндіруші Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету күніне жатпайды, бұл ретте Бөлім мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің аяқталуына бір
күн бұрын ұсынады.
Көрсетілген деректердің толық еместігі жəне салыстырып тексеру актісінің қате жасалғаны
анықталса, өтінім көрсетілген мерзім ішінде АТЖ арқылы барлық сəйкессіздіктердің уəжді
негіздемесімен бірге Бөлімге пысықтауға қайтарылады.
Салыстырып тексеру актісі қате жасалуы себебінен қайтарылған жағдайда, Бөлім бір күн
ішінде Басқармаға АТЖ арқылы пысықталған актіні енгізеді.»;
21, 22, 23 жəне 24-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Тауар өндірушілер базалық норматив бойынша тұқымдық түрлендірумен қамтылған
ірі қара малдың аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге
субсидия алу үшін ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі мерзімде осы Қағидаларға
2-қосымшада көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестікті қамтамасыз етеді жəне
осы Қағидалардың 14-тармағында айқындалған мерзімдерде Мемлекеттік корпорациясы немесе портал арқылы өтінім береді.
Қосымша норматив бойынша ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басымен жəне
тұқымдық түрлендірумен қамтылған ірі қара малдың аналық басымен селекциялық жəне
асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидия алуға арналған өтінімдер күнтізбелік жылда бір рет,
бірақ ағымдағы жылдың 20 қарашасынан кешіктірілмей беріледі. Бұзаулардың шығу пайызы
мынадай формуламен есептеледі:
В=Т/К*100, мұнда:
В – өтінім берген күнге төлдердің шығу пайызы;
Т – өтінім берген күнге дейінгі соңғы он екі ай ішінде соңғы төлдегенде сиырлардан (сиыр
– төлдеген аналық бас немесе 36 айдан үлкен аналық бас) алынған бұзаулардың саны;
К – өтінім берген күнге сиырлардың (сиыр – төлдеген аналық бас немесе 36 айдан үлкен
аналық бас) саны.
Тауар өндірушілер қойлардың аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық
жұмыс жүргізуге субсидиялар алу үшін ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін осы Қағидаларға
2-қосымшада көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестікті қамтамасыз етеді жəне
осы Қағидалардың 14-тармағында айқындалған мерзімдерде Мемлекеттік корпорация немесе
портал арқылы өтінім береді.

Тауар өндіруші асыл тұқымды ірі қара малды төлемін кейінге қалдыра отырып (ішінара
төлей отырып), кредитке немесе лизингке сатып алған жағдайда, бюджеттік қаражатты
өтінімде көрсетілетін сатушының, кредит берушінің немесе лизинг берушінің есебіне аударуға
жол беріледі.
Жеке жəне заңды тұлғалар табынның өсімін молайту үшін асыл тұқымды тұқымдық
бұқаларды күтіп-бағуға субсидиялар алу үшін ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне дейін осы
Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестікті қамтамасыз
етеді жəне осы Қағидалардың 14-тармағында айқындалған мерзімдерде Мемлекеттік корпорация немесе портал арқылы өтінім береді.
22. Тауар өндірушілер мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыру бағыты
бойынша осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша:
1) Мемлекеттік корпорация арқылы қағаз түрінде;
2) портал арқылы электрондық түрде өтінімдер ұсынады.
23. Субсидиялар алудың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында құс фабрикаларының/100
мал орнынан басталатын бордақылау алаңдарының/шошқа өсіруші кəсіпорындардың/ірі
қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттарының
тізбесі (бұдан əрі – Тізбе) жəне олардың өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестігі облыстар,
Астана мен Алматы қалалары деңгейінде «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық
кəсіпкерлер палатасының (бұдан əрі – «Атамекен» ҚР ҰКП) өңірлік кəсіпкерлер палаталары
құратын, құрамында «Атамекен» ҚР ҰКП-да аккредиттелген қоғамдық салалық одақтар мен
қауымдастықтар өкілдері жəне Бөлім маманы бар арнайы комиссияның осы Қағидаларға
6-қосымшаға сəйкес 1-нысан бойынша қорытындысы негізінде жылына бір рет айқындалады,
ол Облыс басқармасы мен Бөлімге жолданады.
24. Арнайы комиссия осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес құс фабрикаларының/100
мал орнынан басталатын бордақылау алаңдарының/шошқа өсіруші кəсіпорындардың/ірі қара
малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттарының тиісті
инфрақұрылымының бар-жоғын тексереді.
Жыл ішінде Тізбені өзгертуге жол беріледі. Бұл ретте, құс фабрикалары мен шошқа өсіруші
шаруашылықтар үшін арнайы комиссияның қорытындысына қоса берілетін өнім өндірудің
технологиялық картасы жасалады.
Тауар өндірушілердің өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестігін айқындау бес жұмыс күні
ішінде өтеусіз негізде «Атамекен» ҚР ҰКП-ның өңірлік кəсіпкерлер палатасына тауар өндірушінің
жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.
Құрамажем құнын субсидиялау құрамажем кəсіпорындарына бекітілген ауыл шаруашылығы
кооперативтері тізімінен ауыл шаруашылығы кооперативтеріне арзандатылған баға бойынша нақты өткізілген құрамажем көлемі үшін жүзеге асырылады. Ағымдағы жылдың 1 наурызына дейін Бөлім осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес өлшемшарттар мен талаптарды
ескере отырып, субсидиялауға жататын ауыл шаруашылығы кооперативтері тізімін бекітеді
жəне ауыл шаруашылығы жануарлары түрлері (кооператив мүшелерінің ИСЖ-да тіркелген)
бойынша жылдық қажеттілік нормалары негізінде олардың құрамажемге жылдық қажеттілігі
көлемдерін айқындайды.
Бекітілген ауыл шаруашылығы кооперативтері тізімі тоқсан сайынғы негізде қайта қаралуы
мүмкін. Бекітілген ауыл шаруашылығы кооперативтері тізімі Облыс басқармасына жолданады
жəне аудан, облыстық маңызы бар қала əкімдігінің сайтында жарияланады.
Субсидиялауға бір килограмы 40 теңгеден аспайтын арзандатылған бағамен өткізілген
құрамажем жатады.
Құрамажем зауыты құрамажем бекітілген Тізбедегі ауыл шаруашылығы кооперативтеріне
өткізілген жағдайда, оның өткізілген көлемі үшін өтінім береді.»;
26 жəне 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Бөлім өтінім беруге негіз пайда болған сəттен бастап (өткізілген өнім үшін ақы төленген
сəттен бастап) үш айдан аспаған өтінімдерді қабылдайды.
27. Бөлім өтінімді алған сəттен бастап бес жұмыс күні ішінде тауар өндірушінің өтінімін осы
Қағидалардың 6, 7, 8-тармақтарында көрсетілген талаптарға сəйкестігі тұрғысынан тексереді.
Бөлім бұқашықтарды бордақылау, қозы еті, жылқы еті, түйе еті, шошқа еті құнын арзандатуды субсидиялау бағыттары бойынша салыстырып тексеру жүргізу үшін ветеринариялық
ұйымнан осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бір мал иесінің тіркелген/
шығып кеткен (АЖБ-дан) жануарлары бойынша ақпарат алады.
Бөлім мал шаруашылығы өнімін субсидиялауға өтінім берген тауар өндірушілерді, оларда
болған жағдайда, ауданның, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалардың ветеринария бөлімі ұсынған, ауыл шаруашылығы жануарларының тиісті түрлері бойынша аса қауіпті
жəне инфекциялық аурулар бойынша карантиндiк iс-шаралар қолданылған тауар өндірушілер
тізімімен салыстырып тексеруді жүзеге асырады.
Бөлім көрсетілген мерзім ішінде тауар өндірушінің қызмет орнына осы Қағидаларға
3-қосымшада көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестікті айқындау жəне зоотехникалық есепке алудың бастапқы құжаттарына (малдың қозғалысы туралы есепті, өнім өндіру
журналын қоса алғанда) салыстырып тексеру жүргізу үшін мынадай жағдайларда барады:
1) жекелеген бағыт бойынша өтінімді алғаш рет беру;
2) алдыңғы өтініммен салыстырғанда, өндіріс деңгейінің/кəсіпорын қуатының ұлғаюына
байланысты субсидиялау нормативінің артуы;
3) жекелеген бағыт бойынша өтінім берілген көлемдердің өткен айдың өтінімінен жиырма
пайыздан астам асып кетуі.
Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес өлшемшарттар мен талаптарға, осы Қағидалардың
6, 7, 8-тармақтарында көрсетілген шарттарға сəйкес келмеу анықталған жағдайда, өтінім
көрсетілген мерзім ішінде барлық сəйкессіздіктердің уəжді негіздемесі бар Мемлекеттік корпорация жəне портал арқылы ілеспе хатпен тауар өндірушіге қайтарылады.
Тауар өндірушілер түзетілген сəйкессіздіктерді ескере отырып, өтінімді қайта енгізе алады.»;
32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Облыс басқармасы облыс, қала бойынша жиынтық акт бекітілген күннен кейін үш
жұмыс күні ішінде Бөлімге осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес 1-нысан бойынша мал
шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруға арналған бағыттар бойынша тауар өндірушілердің өтінімдерін қарастыру қорытындылары жөніндегі ақпаратты жолдайды.
Бөлім алынған ақпарат бойынша кейіннен тауар өндірушіге (өтінім берушіге) Мемлекеттік
корпорация немесе портал арқылы беру үшін қарау нəтижелерін қысқаша сипаттай отырып,
əр тауар өндіруші (өтінім беруші) бойынша жеке-жеке осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес
2-нысан бойынша өтінімді қарау нəтижелері туралы хабарлама қалыптастырады.».
көрсетілген Қағидаларға 1 жəне 3-қосымшалар осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымшаларға
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген Қағидаларға 5-қосымшаның 4-нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын;
осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес көрсетілген Қағидаларға 5-1-қосымшасымен
толықтыру;
көрсетілген Қағидаларға 11-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Мал шаруашылығы
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың ол ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2),
3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Құқықтық қамтамасыз ету
департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

1)
2)
4.
1)
2)
3)
5.
6.
1)
2)
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.

асыл тұқымды қойлардың аналық басы
бас
2 500
тауарлы қойлардың аналық басы
бас
1 500
Асыл тұқымды қойлар сатып алу*
тұсақтар
бас
8 000
тұқымдық қошқарлар
бас
20 000
асыл тұқымдық орталықтарға арналған тұқымдық
бас
30 000
қошқарлар
Қозы етін өндіру құнын арзандату**
бас
1 500
Қайта өңдеуге өткізілген биязы жəне жартылай биязы жүн өндіру құнын арзандату*****
килограмм
150
сапасы 60-тан басталатын жүн
сапасы 50-ден басталатын жүн
килограмм
100
Жылқы шаруашылығы
Асыл тұқымды айғырлар сатып алу*
бас
100 000
Асыл тұқымды аналық бас сатып алу*
бас
40 000
Бие сүтін өндіру жəне қайта өңдеу құнын арзандату, оның килограмм
****
ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін
Жылқы етін өндіру құнын арзандату
килограмм
****
Түйе шаруашылығы
бас
100 000
Асыл тұқымды тұқымдық түйелер сатып алу*
Асыл тұқымды аналық бас сатып алу*
бас
40 000
Түйе сүтін өндіру жəне қайта өңдеу құнын арзандату,
килограмм
****
оның ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін
Түйе етін өндіру құнын арзандату
килограмм
****
Марал шаруашылығы (бұғы шаруашылығы)
Асыл тұқымды жануарлар сатып алу
бас
****
Аналық баспен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс
бас
****
жүргізу
Ешкі шаруашылығы
Асыл тұқымды мал сатып алу
бас
****
Асыл тұқымды ешкілердің аналық басымен селекциялық
бас
****
жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу
Ешкі сүтін өндіру жəне қайта өңдеу құнын арзандату, оның килограмм
****
ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін
Балара шаруашылығы
Балара ұясымен селекциялық жəне асыл тұқымдық
балара
****
жұмыс жүргізу
ұясы
Азық өндіру
тонна
20 000
Мал шаруашылығы өнімін өндірумен айналысатын ауыл
шаруашылығы кооперативтері үшін құрамажем зауыттары
өткізген құрамажем құнын арзандату
Ауыл шаруашылығы жануарлары азықтарына арналған
бас
****
шығындар құнын арзандату******

Ескертпе:
* - асыл тұқымды жануарларды сатып алу бекітілген нормативке дейін, бірақ оны сатып
алу құнының 50%-ынан аспайтын мөлшерде субсидияланады;
** - осы Қағидаларға 5-тармаққа сəйкес Министрлікпен келісу бойынша белгіленген нормативтен жергілікті бюджеттен жəне/немесе басқа бюджеттік бағдарламалардан бөлінген
кезде қосымша бюджеттік қаражат бөлінгенде субсидиялау нормативін ұлғайту 50% -ға дейін
рұқсат етіледі;
*** - союға жіберілген жануарлардың нақты саны АЖС базасынан соңғы 12 ай үшін
үзінді-көшірме негізінде айқындалады (пайдалануға жаңа енгізілген бордақылау алаңдарын
қоспағанда);
**** - субсидиялар нормативі мен өлшемшарттары мен талаптары осы Қағидалардың
5-тармағына сəйкес Министрлікпен келісім бойынша облыс, Астана жəне Алматы қалалары
əкімдігінің қаулысымен, бірақ, қолдан ұрықтандыруды жəне сүтті бағыттағы асыл тұқымды ірі
қара малды жыл бойы қорада күтіп-баққан жағдайда, азыққа жұмсалған шығындар құнын арзандатуды қоспағанда, шығындардың 50%-ынан аспайтын мөлшерде бекітіледі;
***** - ауыл шаруашылығы өнімнің нақты өндірісі өткен жылдың 24-сх нысаны бойынша
өткен жылдың жылдық статистикалық деректерімен айқындалады;
****** - субсидиялар нормативі Министрлік ұсынған ауыл шаруашылығы жануарларының
бір басына арналған тікелей өндірістік шығындар нормативтері негізінде айқындалады.
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 12
желтоқсандағы № 490 бұйрығына 2-қосымша
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының
өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына
3-қосымша
Мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын арттыруға арналған
субсидиялар беруге үміткер ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге, жеке жəне
заңды тұлғаларға қойылатын өлшемшарттар мен талаптар
№
1

Субсидиялау
Параметр-лері
бағыты
Бұқашықтарды 1000 бастан бабордақылау
сталатын нақты
шығындарын
бордақылау*
арзандату

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
А.МЫРЗАХМЕТОВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар
министрі ________ Д.Абаев
2017 жылғы 12 желтоқсан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
_______________Б.Сұлтанов
2017 жылғы 12 желтоқсан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _______________Т.Сүлейменов
2017 жылғы 12 желтоқсан
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 12
желтоқсандағы № 490 бұйрығына 1-қосымша
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының
өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына
1-қосымша
Субсидиялар нормативтері

№

1.
1.1
1)
2)

1.2
1)
2)

2.
2.1.

1.
1.1
1)
2)

2.
1)
2)

3.
1)
2)
3)
1.
1)
2)
3)
4)
2.
3.

4.

5.

1.
2.
1)
2)
3)
4)
3.
4.
1.
2.
1)
2)
3)
4)
5)
3.
1.
2.
1)
2)
3)
4)
1.

2.

3.

Субсидиялау бағыты

Өлшем
бірлігі

100 бастан басталатын нақты
бордақылау*

1 бірлікке
арналған
субсидиялар
нормативтері,
теңге

Етті мал шаруашылығы
Асыл тұқымдық жəне селекциялық жұмыс жүргізу
Тауарлы аналық бас
Базалық норматив
бас
10 000
Қосымша норматив:
80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы
бас
8 000
60%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы
бас
6 000
Асыл тұқымды аналық бас
Базалық норматив
бас
10 000
Қосымша норматив:
80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы
бас
20 000
70%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы
бас
15 000
Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу*
бас
150 000
Ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен килограмм
175
айналысатын ет комбинаттарының сиыр еті өндірісінің
құнын арзандату
Сүтті жəне сүтті-етті мал шаруашылығы
Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу
Асыл тұқымды аналық бас
Базалық норматив
бас
10 000
Қосымша норматив
70%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы
бас
20 000
60%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы
бас
15 000
Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу*
отандық шаруашылықтардың асыл тұқымды ірі қара малы
бас
170 000
импортталған асыл тұқымды ірі қара мал
Аустралия, АҚШ жəне Канада елдерінен
бас
225 000
Еуропа жəне ТМД елдерінен
бас
150 000
Сүт өндіру мен дайындаудың құнын арзандату**:
бағымдағы мал басы 400 бастан басталатын шаруашылық килограмм
25
бағымдағы мал басы 50 бастан басталатын шаруашылық килограмм
15
ауыл шаруашылығы кооперативтері
килограмм
10
Мал шаруашылығы
100 бастан бастап тірі салмақтағы бұқашықтарды бордақылау шығындарын арзандату:
400-ден 450 килограмға дейін
бас
45 000
451-ден 500 килограмға дейін
60 000
501-ден 550 килограмға дейін
65 000
551-ден 600 килограмға дейін жəне одан жоғары
75 000
Ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін бұқашықтарды
бас
20 000
бордақылау шығындарын арзандату
Жеке қосалқы шаруашылықтарда жəне ауыл
бас
****
шаруашылығы кооперативтерінде сондай-ақ, қойдың
қаракөл тұқымдарын өсірумен айналысатын шаруа (фермер) қожалықтарында ірі қара малдың аналық басын
қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру
Асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтар сатып
бірлік
****
алған ауыл шаруашылығы жануарларының аналық басын қолдан ұрықтандыруды жүргізу үшін пайдаланылатын
арнайы техника мен технологиялық жабдықтың құнын
арзандату
Қоғамдық жəне тауарлы табындарда етті, сүтті жəне сүттібас
100 000
етті тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқаларын
күтіп-бағу
Етті құс шаруашылығы
Отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан ата-енелік/
голова
600
ата-тектік нысандағы етті бағыттағы асыл тұқымды
тəуліктік балапан сатып алу
Құс (бройлер) етін өндіру құнын арзандату **
15 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс*****
килограмм
80
10 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс*****
килограмм
70
5 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс*****
килограмм
60
1000 тоннадан басталатын нақты өндіріс *****
килограмм
50
Күрке тауық етін өндіру құнын арзандату*****
килограмм
200
Нақты өндірісі 20 тоннадан басталатын құс (суда жүзетін
килограмм
40
құс жəне бройлер) етін өндіру құнын арзандату*****
Жұмыртқалы құс шаруашылығы
Отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан ата-енелік/
бас
400
ата-тектік нысандағы жұмыртқа бағытындағы асыл
тұқымды тəуліктік балапан сатып алу
Тағамдық жұмыртқа өндіру құнын арзандату*****
200 млн. данадан басталатын нақты өндіріс
дана
3
150 млн. данадан басталатын нақты өндіріс
дана
2,7
100 млн. данадан басталатын нақты өндіріс
дана
2,5
50 млн. данадан басталатын нақты өндіріс
дана
2,2
20 млн. данадан басталатын нақты өндіріс
дана
2
Бөдене жұмыртқаларын өндіру құнын арзандату
дана
****
Шошқа шаруашылығы
Асыл тұқымды шошқалар сатып алу*
бас
75 000
Шошқа етін өндіру құнын арзандату***
нақты бордақыланғаны 3 000 бастан бастап
килограмм
100
нақты бордақыланғаны 2 000 бастан бастап
килограмм
85
нақты бордақыланғаны 1 000 бастан бастап
килограмм
70
нақты бордақыланғаны 500 бастан бастап
килограмм
55
Қой шаруашылығы
Жеке қосалқы шаруашылықтарда, ауыл шаруашылығы
бас
****
кооперативтерінде, сондай-ақ, қойдың қаракөл
тұқымдарын өсірумен айналысатын шаруа (фермер)
қожалықтарында қойлардың аналық басын қолдан
ұрықтандыруды ұйымдастыру
Асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтар сатып
бірлік
****
алған, ауыл шаруашылығы жануарларының аналық басын қолдан ұрықтандыруды жүргізу үшін пайдаланылатын
арнайы техника мен технологиялық жабдықтың құнын
арзандату
Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу

Ауыл
шаруашылығы
кооперативі

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Қозы етін
өндіруді арзандату

Жылқы етін
Жылқының
өндіруді арзан- кемінде 75
дату
аналық басы бар
шаруашылық

Өлшемшарттар мен талаптар
1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы жəне бордақылаудағы бұқашықтар басының
АЖБ мен АТЖ-да тіркелуі.
2. Бұқашықтардың тiрiдей салмағы кемінде 400
килограмм**.
3. Əр бұқашықты бордақылау мерзімі кемінде 100
күн (бордақылау мерзімі бұқашықтың АЖБ жүйесі
арқылы бордақылау алаңына қойылған мерзімнен
бұқашықты бордақылау алаңына қабылдауберу актісінің күнінен бұқашықтарды сою актісіне
дейін саналады), малды бордақылау жөніндегі
көрсетілетін қызметті жүзеге асыру кезінде
бордақылау мерзімі бұқашықты бордақылау
алаңына қойған мерзімнен (бордақылау қызметін
көрсететін шарт бойынша бұқашықтарды
бордақылау алаңына қабылдау-тапсыру актісінің
күнімен расталады) құқық меншігінен тыс байланыссыз жəне бұқашықты бордақылау алаңынан
басқа жерге ауыстырусыз бұқашықтарды сою
актісіне дейін есептеледі.
4. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
5. Етті бағыттағы ірі қара мал кəсіпорның
технологиялық жобалаудың ұсынылған нормаларына сəйкес келетін дамыған инфрақұрылымы
бар, ірі қара малды бордақылауға арналған
мамандандырылғаналаң:
-кіреберістегі дезинфекциялық тосқауыл;
-карантиндік алаң;
-жануарларды күтiп-бағуға арналған алаңдар;
- желден қорғаныс (оңтүстік өңірлер үшін міндетті
емес);
- науалар мен астаулар алдында қатты төсем;
-науалар жəне/немесе азық үстелі;
-сумен жабдықтау көзі мен жүйесі;
-жылытқышы бар астаулар (оңтүстік өңірлер үшін
міндетті емес);
- көң сақтау қоймасы жəне қар суын жинауға
арналған мүйіс;
-азық дайындау (дəн уатқыш/жаныштағыш немесе құрама жем цехі) жəне азық тарату техникасы/
жабдығы;
- азықтарға арналған сақтау қоймасы;
- ветеринариялық пункт, ІҚМ-ға арналған таразылары бар өткелек пен бекіткіш, жануарларды
түсіру мен тиеуге арналған басқыш;
-қажетті азық көлемінің болуы жəне
бұқашықтарды астықпен бордақылауға арналған
рационныңсақталуы.
1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы жəне бордақылаудағы бұқашық бастарының
АЖБ-да тіркелуі.
2. Сойысқа өткізу сəтінде бұқашықтардың тiрiдей/
сойыс салмағы кемінде 400 килограмм/200 килограмм**.
3. Əр бұқашықты бордақылау мерзімі кемінде
100 күн (бордақылау мерзімі бұқашық АТЖ
жүйесі арқылы бордақылау алаңына қойылған
мерзімнен, бұқашықтарды бордақылау алаңына
қабылдау-беру актісінің күнінен бұқашықтарды
сою актісіне дейін саналады).
4. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастырумен
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
5. Бір реттік бордақыланатын ірі қара малды бордақылауға арналған жəне мынадай
инфрақұрылымы бар алаң:
Жануарларды күтiп-бағуға арналған алаңдар;
Азық дайындау (дəнуатқыш/жаныштағыш немесе
құрама жем цехі) жəне азық тарату техникасы /
жабдығы;
Жануарларды түсірумен тиеуге арналған басқыш.
1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің
болуы жəне бордақылаудағы мал басының (кооператив мүшелерінің) АЖБ-да тіркелуі.
2. Сойысқа өткізу сəтінде бұқашықтардың тiрiдей/
сойыс салмағы кемінде 350 килограмм/170 килограмм** жəне бордақылау алаңдарына өткізгенде
бұқашықтардың тірідей салмағы кемінде 250
килограмм;
3. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу;
4. Кооператив мүшелерінің саны кеміндежиырма;
5. Келесі шарттардың біреуін орындау:
5.1 ет өндіруші кəсіпорынға өткізу;
5.2 Есепке алу нөмірі бар өзінің немесе кооператив мүшелерінің біріне (қызметтер көрсетуге
арналған шарт жасасумен) тиесілі сою пунктінде
(тоңазытқыш қондырғысы жəне ветеринариялықсанитариялық зертханасы бар) немесе сою
алаңында (тоңазытқыш жабдығы бар) сою;
5.3 бұқашықтарды 1000 мал орнынан
басталатынбордақылау алаңына өткізу.
1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы жəне қозыбасының АЖБ-да тіркелуі.
2. Қозыны өткізу кезіндегі жасы он екі айдан аспауы керек.
3. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастырумен
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы жəне мал басының АЖБ-да тіркелуі.
2. Жылқылардың (союға өткізілетін) тiрiдей
салмағы кемінде 350 килограмм болуытиіс**.
3. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
Түйе етін
Түйенің кемінде
1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің боөндіруді арзан- 75 аналық басы
луы жəне мал басының АЖБ-да тіркелуі.
дату
бар шаруашылық 2. Түйелердің (союға өткізілетін) тiрiдей салмағы
кемінде 350 килограмм болуы тиіс**.
3. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
Шошқа етін
500 бастан ба1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің боөндіруді арзан- стап нақты
луы жəне мал басының АЖБ-да тіркелуі.
дату
бордақыланатын 2. Шошқалардың сойысқа өткізу сəтіндегі тiрiдей
шошқа кешені
салмағы кемінде 100 килограмм**.
3. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
4.Мыналардың:
- шошқа басының (толықтыратын төл жəне
мегежін);
- өнеркəсіптік алаңды (азық тарату, суару желісі
жəне микроклимат) автоматтандырудың; - сою
жабдығы;
- құрама жем цехінің;
- таразы құрылғысының болуы.
1. Мынадай инфрақұрылымы бар құсфабрикасы:
Құс (бройлер, Жылына құс
(бройлер, күрке
күрке тауық,
- құсты жыл бойы күтіп-бағу үшін технологиялық
тауық) етін 1000 жағдайдың болуы;
суда жүзетін)
тоннадан бастап - құсты торда немесе еденде күтіп-бағуға
етін өндіруді
нақты өндіру
арзандату
арналған технологиялық жабдықтың болуы;
***
-құс сою жөніндегі желінің (сою цехі) болуы;
2. Аталған сертификаттардың (ИСО, ХАССП
тамақ қауiпсiздiгі жүйесi) бiрiнiң болуы.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды ұйымдастырумен жүзеге асыру
жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
Жылына құс (суда 1. Құстарды күтіп-бағуға арналған жайдың болуы.
жүзетін, бройлер) 2. Өнеркəсіптік союды жүзеге асыру.
етін 20 тоннадан 3. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру жəне
бастап нақты
жүзеге асыру.
өндіру***
Тағамдық
Жылына 20 млн. 1. Мынадай инфрақұрылымы бар құсфабрикасы:
жұмыртқа
жұмыртқадан
- құсты жыл бойы күтіп-бағу үшін технологиялық
өндіруді арзан- бастап нақты
жағдайдың болуы;
дату
өндіру***
- құсты торда немесе еденде күтіп- бағуға
арналған технологиялық жабдықтың болуы;
- жұмыртқаны сұрыптауға арналған автоматты
машинаның болуы****;
2. Аталған сертификаттардың (ИСО, ХАССП
тамақ қауiпсiздiгі жүйесi) бiрiнiң болуы.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды ұйымдастырумен жүзеге асыру
жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.

13
Жылына 1000
данадан бастап бөдене
жұмыртқасын
нақты өндіру***
Кемінде 400 бас
бағымдағы сауын
сиыры бар сүттітауарлы ферма

1. Құстарды күтіп-бағуға арналған торлы жабдығы
бар жайдың болуы.
2. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру жəне
жүзеге асыру.
8. Сүт өндіруді
1. Жануарлардың мал басының бірдейлендіру нөарзандату
мірлерінің болуы жəне АТЖ мен АЖБ-да тіркелуі.
2. Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
3. Тиiстi инфрақұрылымы, механикаландырылған
сауу, көң шығару жəне азық тарату, автосуару
мүмкіндігі мен азық цехі бар сүт кешенiнiң болуы.
Кемінде 50 бас
1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің бобағымдағы сауын луы жəне мал басының АТЖ мен АЖБ-да тіркелуі.
сиыры бар сүтті- 2. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариятауарлы ферма
лық iс-шараларды ұйымдастыру мен жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
3. Тасымалды сауу қондырғыларын қоса алғанда,
машинамен сауудың болуы.
Ауыл
1.Ветеринариялық, ветеринариялықшаруашылығы
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру жəне
кооперативі
іске асыру.
2. Кооператив мүшелерінің саны кемінде 20.
3. Өзінің сүтқабылдау пунктінің болуы.
4. Сүтті қайта өндеуші (оның ішінде меншікті)
кəсіпорынға өткізілген жəне дайындалған сүт
субсидиялауға жатады.
5. аналық басты қолдан ұрықтандыруды
ұйымдастыру (қолдан ұрықтандыру бойынша
қызмет көрсету шартпен расталады) немесе
асылтұқымды тұқымдық бұқашықтарды табында
қолдану (шағылыстыру контингентінің отыз басына кемінде бір тұқымдық қошқар) 2018 жылдың 1
қаңтарынан аналық басты қолдан ұрықтандыруды
ұйымдастыру (қолдан ұрықтандыру бойынша
қызмет көрсетуге шартпен расталады) жəне сүтті,
сүтті-етті тұқымды асыл тұқымдық тұқымдық
бұқаларды қолдану (шағылыстыру контингентінің
отыз басына кемінде бір тұқымдық қошқар).
9. Бие/түйе/ешкі
1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің
сүтін өндіруді
болуы жəне мал басының АЖБ-да тіркелуі,
арзандату*****
ауылшаруашылығы кооперативтерінен басқа.
2. Сүтті қайтаөңдеуші кəсіпорынға немесе есептік
нөмірі бар сүтті қайта өңдеу жөніндегі цехқа
өткізу.
3.Ветеринариялық, ветеринариялықсанитариялық iс-шараларды ұйымдастыру жəне
жүзеге асыру.
10. Биязы жəне
1.Қойларды қырқуға, жүнді сұрыптауға жəне
жартылай биядайындауға арналған қора-жайлардың болуы.
зы жүн
2. Жүннiң сапасы кемінде 50******.
өндіруді арзан3. Биязы жəне жартылай биязы жүндi бастапқы
қайта өңдеуші кəсiпорынға өткiзу.
дату
11. Құрама жем
1. Есептік нөмірі бар құрама жем зауыты.
құнын арзан2. Құрама жем сапасын растаудың зертханалық
дату
талдауының болуы.
3. Кемінде 20 мүшесі бар ауылшаруашылығы кооперативтеріне арзандатылған құрама жем өткізу.
1. Жобалау қуаты жылына кемінде 100 мың басты
12. Сою
Ірі қара малды
салмағындағы союмен жəне етін құрайтын ірі қара малды союға арналған өзінің
жабдығының болуы;
сиыр еті
бастапқы қайта
2. Сойылған ірі қара малдың қалдықтарын кəдеге
өндірісін арзан- өңдеумен айналысатын ет ком- жарататын өз жүйесінің болуы;
дату
бинаты
3. Экспорт көлемі физикалық мəнде жалпы нақты
жылдық өндірістің кемінде 30%-ын құрауы;
4. Халықаралық сапа стандартына сəйкес болуы
(халықаралық аудитпен расталған);
Ескертпелер:
* нақты бордақылау субсидиялар алуға арналған өтінім берген күннің алдындағы он екі
айлық кезең үшін бордақылау алаңынан өткізілген бұқашықтар санымен анықталады (нормативі
12 айға көбейтілген өндірілген өнімнің нақты өтінім берілген көлемдеріне сүйене отырып
анықталады, жаңадан іске қосылған мал бордақылау алаңдарын қоспағанда);
** - жануарлардың малдың (союға өткiзiлетiн) тiрiдей/сойыс салмағы мал шаруашылығы
өнiмі өткізілген, есептік нөмiрi (коды) бар қайта өңдеуші кəсіпорын немесе тауар өндiрушi
қызметтерiн (малды сою жөнiндегi) пайдаланған, есептік нөмірі (коды) бар сою пункті берген
анықтамамен расталуы тиiс. Жыл бойы етке өткізілген шошқа төлінің саны есепті жылдың
1 қаңтарындағы жағдай бойынша шаруашылықтың негізгі мегежіндеріне арналған төл
шығымының 50%-ы нормативі бойынша анықталады;
*** - деңгей 12 айдан кем қызметі етіп жатқан тауар өндірушілер үшін, қызмет кезеңіне
айлармен бөлініп, 12 айға көбейтілген өндірілген өнімнің нақты өтінім берілген көлемдеріне
сүйене отырып анықталады;
**** - талап 2017 жылдың бірінші шілдесінен бастап қолданылады;
***** - бие/түйе/ешкі/ сүтін өндірудің жылдық көлемі сауын биенің/түйенің 1 басына
750/1500/800 килограмм нормативі бойынша айқындалады;
****** - жүннiң сапасы жүн сапасын бағалау жөнiндегi зертхана берген анықтамамен расталады.
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 12
желтоқсандағы № 490 бұйрығына 3-қосымша
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының
өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына 5-қосымша
4-нысан
_________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі
Бұқашықтарды бордақылау,
қозы етін, сүт, жылқы етiн, түйе етін, шошқа етiн, құс жəне күрке тауық етiн, тағамдық жұмыртқа,
биязы жəне жартылай биязы жүн өндiру, ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта
өңдеумен айналысатын ет комбинаттарының сиыр етін өндіру шығындарын арзандатуға субсидиялар алуға арналған өтінім
1. Тауар өндіруші: ____________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/заңды тұлғаның атауы)
2. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі (жеке/заңды тұлға үшін)
_______________________________________________________________
3.Тауар өндірушінің мекенжайы:________________________________________
(облыс, аудан, қала/село/ауыл, көше, үй №)
4. Шаруашылықтың есепке алу нөмірі (бар болса): ___________________________
5. Табын бойынша орташа сауым (бағымдағы сүтті сиырлардың кемінде 50 басы бар сиыр
сүтін өндіретін тауар өндірушілер үшін)
6. Өткізілген/өндірілген көлем (қажеттісін толтыру):

Өнім түрі

1
Бұқашықтар
бордақылау
Қозы еті
Жылқы еті
Түйе еті
Шошқа еті
Құс еті
Күрке тауық
еті
Тағамдық
жұмыртқа
Сиыр сүті
Бие сүті
Ешкі сүті
Түйе сүті
Биязы жəне
жартылай
биязы жүн
Сиыр еті

Сою/өңдеу
жөніндегі
кəсіпорынның
есепке алу
нөмірі
2

Өнімді
сатып
алушы,
бизнес
сəйкестендіру
нөмірі
3

Өлшем
бірлігі

5
бас
бас
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
дана
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

Р/с
Деректер көзі
№
1
2
1.
Өнімнің өткізілгенін растайтын
құжаттар (өнімді өзінің қайта
өңдеуші кəсіпорындарына немесе цехтеріне берген жағдайда
ұсынылмайды)
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Өндірілген/
дайын1 бірлік
Субсидиядалған
үшін сублардың
жəне
си-диялау
жиыны,
өткізілген нормативі,
мың теңге
көлем,
теңге
бірлік
6
7
8

Қажетті мəліметтер

Деректер

3

4

Құжат (тар) атауы
Нөмір (лер) (бар болса)
Құжатта (тарда) көрсетілген күн
Өткізілген өнім көлемі
Шарт бойынша сомасы, теңге
Өткізілген өнімге ақы толық
Құжатта (тар) атауы
төленгенін растайтын құжаттар
Нөмір (лер) (бар болса)
(өнімді өзінің қайта өңдеуші
Құжатта (тарда) көрсетілген күн
кəсіпорындарына немесе цехтеріне
Өткізілген өнім көлемі
берген жағдайда ұсынылмайды)
Төленген сома, теңге
Тауар өндірушіге тиесілі емес
кəсіпорынның көрсетілетін
қызметін пайдаланған кезде жануарларды сою жəне бастапқы өңдеу
бойынша көрсетілген қызметтерді
растайтын құжаттар (шарт, шотфактура, төлем құжаты)
Өнімді өткізуге арналған тауарлықкөліктік жүкқұжаттардың тізілімі
(өнімді өзінің жеке қайта өңдеуші
кəсіпорындарына немесе цехтеріне
өткізген жағдайда)

Құжат (тар) атауы
Нөмір (лер) (бар болса)
Құжатта (тарда) көрсетілген күн
Өткізілген жəне төленген өнім көлемі

Тауарлық-көліктік жүкқұжаттың
нөмірі жəне күні (əрбір жүкқұжат бойынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі, килограмм (əрбір жүкқұжат бойынша
көрсетіледі)
Кассалық чектердің тізілімі (өнімді Кассалық чектің нөмірі жəне күні
(əрбір чек бойынша көрсетіледі)
өздері өткізген жағдайда толтырылады)
Өткізілген өнім көлемі, килограмм
(əрбір чек бойынша көрсетіледі)
Жануарларды сою актісі
Акт (тар) нөмірі жəне күні
Сойылған мал басы саны, бас
Барлық тірідей салмағы, килограмм
Барлық сойыс салмағы, килограмм
Бір бастың орташа сойыс салмағы,
килограмм
Электрондық шаруашылық бойҚұжат атауы
ынша есепке алудан немесе «Мал Күні жəне кезеңі
шаруашылығы жай-күйінің есебі» Нөмірі (бар болса)
24-аш нысаны есебінен үзіндіӨндірілген өнім көлемі, килограмм
көшірме (ауыл шаруашылығы
Есептің тіркеу нөмірі жəне статискооперативтері ұсынбайды)
тика органдарының оны қабылдау
күні
Ағымдағы шоттың болуы туралы
ЖСН/БСН
екінші деңгейдегі банктiң немеЖСК
се ұлттық почта операторының
Кбе
анықтамасы
Банктің немесе почта операторының
деректемелері: Банктің немесе почта операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес мəліметтер ұсынғаным
үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді
пайдалануға келісемін.
Тауар өндіруші______________ _________________________________________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мөрі (бар болса))
20__ жылғы«_____» _______________
Өтінім 20__ жылғы«_____» _______________ қарауға қабылданды
_________________ облысы ________________
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы
____________________________________________________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мөр (бар болса))
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 490 бұйрығына 4-қосымша
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн
жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына 5-1-қосымша
нысан
Субсидиялар алуға арналған өтінімді пысықтау қажеттілігі туралы
№_____ хабарлама*
20 ___ жылғы «___» _________
Тауар өндіруші_______________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Жүгіну мақсаты ______________________________________________________
(субсидияланатын бағыт)
Өтініш берілген күн 20 ___ жылғы «_______» ____________________________
_________________________________________________ қайта жөндеу қажет
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________облысы ____________________ ауданы (қаласы)
ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы______________________________________
____________________________________________ _______________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
* - Өтінімді пысықтау мерзімі екі жұмыс күні.
(Соңы 14-бетте)
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_________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
_____________________________________________________сынып
______________________________________________оқу жылы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің
жеке құрамын есепке алу кітабы
___________________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
_________________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

1

Тегі, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда), лауазымы
2

Жынысы Туған Ұлты Білімі (қашан, қандай оқу оржылы
нын жəне факультетті бітірген,
мамандығы, дипломның №)
3
4
5
6

1-тарау. Жалпы ережелер
Беттің соңына дейін (30 жол)
(оң жақ беті)
Мекен- Кеткенжайы,
дігі
теле- туралы
фоны
белгі

13

14

Беттің соңына дейін (30 жол)
Ескерту: Мектептің педагогикалық қызметкерлерінің жеке құрамын есепке алу кітабы (бұдан
əрі - Есепке алу кітабы) барлық орта білім беру ұйымдарда жүргізіледі.
Жұмысқа кірген педагогикалық қызметкерлер келесі нөмір тəртібімен жазылады. Бір бетке
10 адамнан артық жазылмайды.
Кітаптағы жазбалар тиісті құжатпен негізделген болуы қажет.
Есепке алу кітабы нөмірленеді, тігіледі, орта білім беру ұйымының қолы жəне мөрімен
бекітіледі.
Педагогикалық қызметкерлердің жеке құрамын есепке алу кітабы орта білім беру ұйымы
электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде толтырылады, оның қағаз нұсқасын
толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

(оң жақ беті)
Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) _____________________

Білім
Кеткен Қай сыКету
Қайда кетті (облыс,
Кету
Жеке іс
алушының
күні
ныптан жөніндегі
республикалық
себептері қағазының
мекенкетті бұйрықтың маңызы бар қала (оның ішінде, берілгенін
жайы
күні мен
жəне астана, ауорта білім
белгілеу
нөмірі
дан, орта білім
беру ұйымын
беру ұйымы)
бітіргенде)
8
9
10
11
12
13
14

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Нысан

Суреттің
орны

№ ________ жеке іс қағазы
Тегі _________________________________
Аты __________________________________
Əкесінің аты (болған жағдайда)_________________________
Туған күні, айы, жылы ________________
Мекен-жайы ___________________________
Тегі __________________________________________________________
Аты __________________________________________________________
Əкесінің аты (болған жағдайда) _______________________________________
1. Жынысы: ер, əйел _______ (астын сызу)
2. ____________________________________________________ туған
(күні, айы, жылы)
Негізі:
Туу туралы куəлік № ___ берілген күні ____ сериясы ____ №_______
3. Əкесінің тегі, аты, əкесінің аты ____________________________
Шешесінің тегі, аты, əкесінің аты ______________________________
немесе оларды алмастыратын адамның тегі, аты, əкесінің аты
___________________________________________________________________
4. Ұлты ________________________________________________________

денсаулығына
байланысты

Барлық күндер

Барлық күндер

Денсаулығына
байланысты

Барлық күндер

денсаулығына
байланысты

Дене тəрбиесі

Музыка

Еңбекке баулу
(Көркем еңбек)

Дүниетану

Өзін-өзң тану

Жаратылыстану

Информатика (АКТ)

Математика

Орыс тілі

Бейнелеу өнері

Сенбі

Күні.
Сабақ уақыты
1 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
2 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин
3 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин
4 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин.
5 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
6 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма

Сенбі

Күні, айы
одан əрі, 26-ға дейін

(оң жақ беті)

Үй тапсырмасы

Күні, айы

Тақырыбы

Тоқсандық бағалау

Соммасы %

Тоқсандық бағалау көрсеткіші
Оқу бағдарламалары бөлімдері үшін
Тоқсантоқсандық ЖБ балы
дық ЖБ
балы
ЖБ р 1
ЖБ р 2
ЖБ р 3
ЖБ р 4
Ең жоғары көрсеткіш балл

% ЖБч (ең жоғары
50%)

Мұғалімнің Т.А.Ə. (болған жағдайда) ____________________________

Барлығы, 42-ге дейін (сол жақ беті)
*Ескерту: 2016-2017 оқу жылы – 1-сынып, 2017-2018 оқу жылы – 1, 2 - сыныптар, 2018-2019
оқу жылы – 1, 2 жəне 3-сыныптар, 2019-2020 оқу жылы – 1, 2, 3 жəне 4-сыныптар.
Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар
№
р/с

Жеке іс
қағазының
№

Білім
алушылардың
тегі, аты

Жынысы Туған жылы Ұлты Мектепке дейінгі межəне айы
кемеде болуы

1.
2.
3.
Беттің соңына дейін

1-4-сыныптарға арналған сынып журналы
_________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)

Мекенжайы,
телефоны

№
Білім
р/с алушының
тегі, аты

(сол жақ беті)

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Айы, күні

Одан əрі, 35ке дейін

Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері
(дене тəрбиесі мұғалімі жылына екі рет толтырады)
№
Білім
МедициОқу жылының басында (қыркүйек)
п/п алушылардың налық жүгіру Қолдың күші Орнынан Тығыз Дене тəрбиесі
тегі жəне аты
топ
ұзындыққа допты
дайындығы
сол
оң
секіру
лақтыру жағдайының
(1кг)
бағасы

одан əрі, 42-ге дейін
(оң жақ беті)
Мұғалімнің аты-жөні, тегі (болған жағдайда)____________________________
Күні, айы

Үй тапсырмасы

Мұғалім ескертпесі

Жаңартылған бағдарлама бойынша 5-11 (12) сыныптар үшін*

(оң жақ беті)
Медициналық
топ
жүгіру

Оқу жылының аяғында (мамыр)
Орнынан
Тығыз доДене тəрбиесі
ұзындыққа пты лақтыру дайындығы жағдайының
оң
секіру
(1кг)
жалпы бағасы

Қолдың күші
сол

Білім
алушылардың
тегі жəне аты

қазан

қараша

(оң жақ бетте)
Тоқсандық бағалау көрсеткіші
Оқу бағдарламалары бөлімдері
Тоқсандық
үшін тоқсандық ЖБ баллы
ЖБ баллы
ЖБ р 1 ЖБ р 2 ЖБ р 3 ЖБ р 4
Ең жоғары көрсеткіш балл

Барлығы, 42 жол (сол жақ бетте)

Білім
алушылардың
тегі жəне аты

желтоқсан

2-тоқсан
денсаулығына
айланысты

қараша

*Ескерту: 2017-2018 оқу жылы – 5,7- сыныптар, 2018-2019 оқу жылы – 5,6,7,8 жəне 10-сыныптар, 2019-2020 оқу жылы - 5,6,7,8,9,10 жəне 11 (12)- сыныптар.
Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар
№
Жеке іс
р/с қағазының
№
1
2
3
4

Білім алушылардың
тегі, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда)

Жынысы Туған жылы Ұлты
жəне айы

қаңтар

ақпан

наурыз

3 тоқсан

(оң жақ беті)
Қашан жəне Үйірмелерге Əке-шешесінің немесе оларқайда кетті қатысуы,
ды алмастырушы адамның
қоғамдық
тегі, аты, əкесінің аты (болған
жұмысы
жағдайда)

Беттің соңына дейін
Одан əрі, 42-ге дейін

Оқуды қашан
бастады

Одан əрі, 42-ге дейін

одан əрі, 42-ге дейін

Білім
№ алушылардың
тегі жəне аты

Одан əрі, 35ке дейін

Мұғалімнің аты-жөні, тегі (болған жағдайда)____________________________

Одан əрі, 42-ге дейін
(оң жақ беті)

№

Айы, күні

1 тоқсан
денсаулығына
айланысты

қыркүйек
№

Пəндер атауы _______________________________
№
Білім
п/п алушының
аты-жөні

42-ге дейін

(сол жақ беті)
Білім алушылардың босатқан күндері мен сабақтарының саны туралы мағлұмат

Нысан

Сабақта не өтілді

Одан əрі, 42-ге дейін

денсаулығына
айланысты

___________________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
___________________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)

Көрсетілген тұлғаның қызметі,
жұмыс істейтін мекемесінің
адресі жəне атауы

беті
_______________
____________________

Пəннің аты _______________________________

8. Білім алушының мекен-жайы
_____________________________________________________________
9. Наградалары мен марапаттаулары
________________________________________________________________
10. Қоғамдық жұмысқа, олимпиадаларға, конференцияларға түрлі жарыстарға
жəне т.б. қатысуы туралы қысқаша мəліметтер
_______________________________________________________________

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Əке-шешесінің немесе оларды алмастырушы өкілдерінің
тегі, аты, əкесінің аты (болған
жағдайда)

Беттің соңына дейін

5. Бірінші сыныпқа қабылданғанға дейін қай жерде тəрбиеленді/оқытылды/
_________________________________________________________________
6. Осы орта білім беру ұйымынан басқа орта білім беру ұйымына кету туралы мəліметтер
(ауысқан орта білім беру ұйымының атын жəне қай сыныпқа қабылданғанын көрсету керек)
________________________________________________________________
7. Орта білім беру ұйымынан кету туралы белгі (қашан, қайда, себептері)
________________________________________________________________

Орта білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі
хаттамаларының кітабы

Қашан
жəне
қайда
кетті

Атауы
1. Қазақ тілі
2. Қазақ əдебиеті
3. Орыс тілі
4. Орыс əдебиеті
5. Ана тілі
6. Əдебиеті
7. Шетел тілі __________________
(қандай)
8. Математика
9. Алгебра жəне анализ бастамалары
10. Геометрия
11. Информатика
12. Жаратылыстану
13. География
14. Биология
15. Химия
16. Физика
17. Қазақстан тарихы
18. Дүниежүзі тарихы
19. Құқықтану негіздері
20. Адам.Қоғам.Құқық.
21. Өзін-өзі тану
22. Музыка
23. Бейнелеу өнері
24. Көркем еңбек
25. Технология
26. Дене шынықтыру
27. Білім алушылар туралы жалпы мағлұмат
28. Білім алушылардың босатқан күндері мен сабақтары
туралы мағлұмат
29. Білім алушылардың оқу үлгерімі мен тəртібін есепке
алудың жинақ тізімдемесі
30. Қоғамдық пайдалы еңбек жəне қоғамдық тапсырмаларды есепке алу
31. Үйірмелер (секциялар, клубтар) жəне факультативтік
сабақтар туралы мағлұмат
32. Дене шынықтыру дайындығынан Президенттік тест
тапсыру туралы мəлімет
33. Білім алушылардың дене шынықтыру
дайындығының көрсеткіштері
34. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер
(сол жақ беті)

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

№ Білім алушының
п/п
аты-жөні

(оң жақ беті)

Нысан

Ескерту: Бұйрықтарды тіркеу кітабы (бұдан əрі – Кітап) орта білім беру ұйымдарында негізгі
қызмет бойынша, кадрлар жəне оқушылардың жеке құрамы жəне ауысуы бойынша жүргізіледі.
Бұйрықтар Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 23 қаңтарда
№ 10129 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2014
жылғы 22 желтоқсандағы № 144 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік жəне мемлекеттік емес
ұйымдарда құжаттама жасаудың жəне құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларына сəйкес
сəйкес ресімделеді.
Кітаптың əрбір парағы нөмірленеді, тігіледі жəне орта білім беру ұйымы директорының
қолы қойылып, мөр басылады.
Электрондық жүйеге қосылған білім беру ұйымдарында бұйрықтарды тіркеу кітабы тек қана
электронды түрде толтырылады, оны қағаз нұсқада толтыру талап етілмейді.

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма

Мазмұны

Пəн атауы _______________________

Оқуды
қашан
бастады

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 6-қосымша

Кім қол қойды
(Т.А.Ə. (болған жағдайда), лауазымы

Мұғалімнің
ескертулері

Жаңартылған бағдарлама бойынша 1-4 сыныптар үшін*

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Бұйрықтың
атауы

Үй тапсырмасы

Барлығы, 42-ге дейін
Ескерту: Алфавиттік жазба кітабына (бұдан əрі - Алфавиттік кітап) орта білім беру
ұйымының барлық оқушылары жазылады. Жыл сайын кітап жаңа қабылданған оқушылармен
толықтырылып отырады. Оқушылардың тегі оның оқитын сыныбына қарамастан алфавиттік
ретпен енгізіледі.
Алфавиттің əрбір əрпіне жеке бет арналып, əр əріпке реттік нөмір қойылады. Кітаптағы
рет нөмірі оқушының жеке іс қағазындағы нөмірі болып табылады.
Жеке іс қағазда бұл нөмір бөлшек түрінде қойылады. Мысалы, № Б/1-оқушының алфавиттік
кітапта «Б» əрпіндегі №15 болып жазылғанын білдіреді.
Егер бұйрықпен рəсімделіп мектептен шығып кеткен оқушы қайтып келсе, онда ол туралы
мəлімет жаңадан келген оқушы ретінде қайтадан жазылады.
Барлық беттері толған жағдайда жазуды жалғастыру əрбір əріп бойынша келесі нөмірлер
тəртібімен жаңа кітапқа жазылады.
Алфавиттік кітаптың беттері нөмірленіп, бауланып, директордың қолы қойылып, мөр
басылады.
Білім беру ұйымы электронды жүйеге қосылған жағдайда Алфавиттік кітап тек электронды
түрде толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 2-қосымша

Шығарылған
күні

1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі
Күні. Сабақ уақыты
1 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
2 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин
3 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин
4 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин.
5 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
6 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин

(сол жақ беті)

Кітаптың ішкі беттері (оң жақ беті)

11. Оқытылған факультативтік курстар туралы мəліметтер
___________________________________________________________________

__________________ жылы кітап басталды
__________________ жылы кітап аяқталды

Сабақта не өтілді

Барлығы 42 жол

Ескерту: Білім алушының жеке іс қағазы (бұдан əрі – Жеке іс қағазы) орта білім беру
ұйымына қабылданған кезден бастап мектеп бітіргенше (мектептен шыққанша) əрбір оқушыға
жүргізіледі.
10-11 (12) сынып оқушыларының білім алу кезеңінде негізгі орта мектепті бітіргені туралы
аттестат Жеке іс қағазында болады.
1-4 сынып оқушыларының жеке іс қағаздарын мұғалімдер, 5-11 (12) сыныптарда жетекшілері
жүргізеді.
Оқушылардың іс қағаздары білім алуы кезінде жəне мектепті бітіргеннен кейін үш жылға
дейін сақталады.
Жеке іс қағазға:
1) Туу туралы аттестаттың көшірмесі;
2) 2 дана 3х4 көлеміндегі фотосуреті;
3) медициналық карта (мектепке қабылданған кезде талап етіледі) жəне мектептің
медициналық кабинетінде сақталады;
4) əрбір сыныптағы үлгерім табелі тіркеледі.
Оқу жылының соңында Жеке іс қағазына барлық пəндер бойынша бағалары туралы жазбалар, оқушылардың жетістіктері мен босатқан сабақтарының саны жазылады.
Бір мектептен екінші мектепке ауысқан кезде «_________мектептен кетті» деген жазба
жазылып, директордың қолы қойылып, мөр басылып Жеке іс қағазы ата-анаға немесе өзге
де заңды өкіліне беріледі.
Алфавиттік кітапқа тіркеу үшін əрбір оқушының Жеке іс қағазы нөмірленеді.
Жеке іс қағаздарының сақталуына мектеп директорының бұйрығымен бекітілген адам
жауапты.
Білім беру ұйымы электронды жүйеге қосылған жағдайда Жеке іс қағазы электрондық
форматта толтырылады, оны қағаз түрінде толтыру талап етілмейді.

№ Бұйрық
р/с
№

Ескерту: Сынып журналы əрбір мұғалім жəне сынып жетекшісі үшін жүргізуге міндетті
мемлекеттік құжат болып табылады.
Сынып журналы орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда тек қана
электрондық форматта толтырылады, оны қағаз нұсқасында толтыруға жол берілмейді.
Электрондық сынып журналы əр тоқсанның қорытындысы бойынша ақпараттық жүйеден
жүктеледі жəне басып шығарылады, беттері нөмірленіп, бауланып, орта білім беру ұйымы
директорының қолы қойылып, мөр басылады, олардың сақталуы қамтамасыз етіледі.

Барлық күндер

(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

Айы,
күні

Туған
Жынысы Ана
Орта білім
Қай сыныпқа
жылы
тілі
беру ұйымына қабылданды
жəне айы
қабылданған күні
3
4
5
6
7

Барлық күндер

Орта білім беру ұйымындағы бұйрықтарды тіркеу кітабы

одан əрі, 26-ға
дейін

денсаулығына
айланысты

Нысан

______________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
____________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
____________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
_______________________________________________ сынып
__________________________ оқу жылы

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Айы, күні

Барлық
күндер

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

___________________

(Сол жақ беті)

Барлық күндер

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

___________________
___________________

денсаулығына
айланысты

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 1-қосымша

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

денсаулығына
айланысты

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

___________________
___________________

денсаулығына
айланысты

бұйырамын:
1. «Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың
нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін
атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 4991 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандарындағы нысандар:
орта білім беру ұйымындағы бұйрықтарды тіркеу кітабы осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын;
орта білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі хаттамаларының кітабы осы бұйрыққа
2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің жеке құрамын есепке алу кітабы
осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
білім алушыларды жазатын алфавиттік кітап осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес жаңа
редакцияда жазылсын;
жеке іс қағазы осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
1-4-сыныптарға арналған сынып журналы осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
5-11 (12)-сыныптарға арналған сынып журналы осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес жаңа
редакцияда жазылсын;
факультативтік сабақтардың/үйде оқыту журналы осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес жаңа
редакцияда жазылсын;
босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы осы бұйрыққа
9-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
мектепалды сыныптарының журналы осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
білім алушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы осы бұйрыққа
11-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
1-4 сынып білім алушысының үлгерімі туралы табель осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын;
5-11(12) сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы табель осы бұйрыққа
13-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
негізгі орта орта білім беру ұйымын бітіргендігі туралы аттестатты беру жəне есепке алу
кітабы осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
жалпы орта білім туралы аттестатты есепке алу жəне беру кітабы осы бұйрыққа
15-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
мақтау грамоталарын жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабы осы бұйрыққа
16-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
орта білім беру ұйымынан кеткен білім алушыларды есепке алу кітабы осы бұйрыққа
17-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
орта білім беру ұйымына келген білім алушыларды есепке алу кітабы осы бұйрыққа
18-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Мектепке дейінгі жəне орта білім департаменті (Ш.Т. Каринова) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде елтаңбалық
мөрімен куəландырылған қағаз данасы қосымшасының электронды тасығышта ресми жариялауды;
3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның көшірмесін
Қазақстан Республикасы нормативтік құқұқтық актілердің эталондық бақылау банкісіне енгізу
үшін осы бұйрықты қол қоюға уəкілетті адамның куəландырылған электрондық цифрлық
қолтаңбасын жəне Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің расталған мөрлі
электронды жəне басылымды түрін жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

1

Білім алушының тегі,
аты, əкесінің аты
(болған жағдайда)
2

5-11 (12)-сыныптарға арналған сынып журналы

Беті
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Одан əрі, 42-ге дейін

Кітаптың ішкі беттері (сол жақ беті)
№
р/с

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Атауы
1. Сауат ашу
2. Ана тілі
3. Əдебиет
4. Қазақ тілі
5. Орыс тілі
6. Шетел тілі _______________
(қандай)
7. Математика
8. Информатика (Ақпараттық коммуникациялық технология)
9. Жаратылыстану
10. Дүниетану
11. Өзін-өзі тану
12. Музыка
13. Бейнелеу өнері
14. Еңбекке баулу (Көркем еңбек)
15. Дене шынықтыру
16. ________________
17. ________________
18. ________________
19. ________________
20. Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар
21. Білім алушылардың дене шынықтыру
дайындығының көрсеткіштері
22. Білім алушылардың қатыспаған сабақтары мен
күндерінің саны туралы мағлұматтар
23. Білім алушылардың оқу үлгерімі жəне тəртібі
есебінің жинақ тізімдемесі
24. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер

__________________ жылы кітап басталды
__________________ жылы кітап аяқталды

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

№
Білім
р/с алушының
тегі, аты

_________________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
_________________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16092
болып енгізілді.

№615

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 7-қосымша

Пəннің аты_______________________

Білім алушыларды жазатын алфавиттік кітап

_________________облысы ____________________ ауданы (қаласы) ауыл шаруашылығы
бөлімінің басшысы______________________________________ ____________________
_______________________ _______________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)

Орындалғаны жөнінде белгі

Беттің соңына дейін

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

«Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде
пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы
23 қазандағы № 502 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Тексерушілердің ескертулері мен ұсыныстары

% ЖБ р
(макс 50%)

Қашан Қандай Осы орта білім Осы орта Аттестаттау Наградажəне
пəнді беру ұйымына білім беру дан өткен лары мен
қандай
жүргі- қабылданған ұйымында
күні, ататағы,
біліктілігін зеді
кездегі жалпы
қай
тестаттау ғылыми
арттыру
педагогикалық уақыттан
коммисдəрежесі
курстарын
стажы
бері жұмыс сия сының
бітірді
істейді,
шығарған
бұйрықтың қорытын
нөмірі, күні
дысы
7
8
9
10
11
12

Жүгіну мақсаты ______________________________________________________
(субсидияланатын бағыт)
Өтініш берілген күн 20 ___ жылғы «_______» ____________________________
Шешім__________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2017 жылғы 13 желтоқсан

Күні мен
айы

Мазмұны

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 4-қосымша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

Сенбі

Журналды жүргізу жөніндегі ескертулер
(директордың оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе орта білім беру ұйымының
директоры толтырады)

Барлық күндер

Тауар өндіруші_______________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Жұма

Одан əрі, 42-ге дейін

Барлық
күндер

2-нысан
20 ___ жылғы «___» _________

Бейсенбі

% ЖБ р (ең жоғары
50%)

Хабарлама

Сəрсенбі

Барлық күндер

1. Осы Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Тауар өндірушілердің өтінімдерін қарау
қорытындылары жөніндегі ақпарат» нысанын толтыру бойынша түсіндірме «Мал шаруашылығы
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 3-2/378 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11284 болып тіркелген)
сəйкес əзірленді.
2. Аталған Нысанды жүргізудің негізгі міндеті аудандардың ауыл шаруашылығы бөлімдерін
тауар өндірушілердің мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруға арналған
өтінімдерін қарау қорытындылары туралы хабардар ету болып табылады.
3. Толтырылған нысан аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ауыл шаруашылығы
бөлімдеріне ұсынылады.
4. Көрсеткіштер облыс бойынша бекітілген жиынтық акт бойынша қалыптастырылады.
5. Нысанға бірінші басшы, ол болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы адам қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыру бағыты бойынша:
6. Нысанның 1-бағанында реттік нөмір көрсетіледі.
7. Нысанның 2-бағанында тауар өндірушінің атауы көрсетіледі.
8. Нысанның 3-бағанында жеке сəйкестіндіру нөмірі немесе бизнес сəйкестендіру нөмірі
көрсетіледі.
9. Нысанның 4-бағанында субсидиялау бағыты көрсетіледі.
10. Нысанның 5-бағанында өтінім бойынша өндірілген жəне өткізілген өнімнің көлемі
көрсетіледі.
11. Нысанның 6-бағанында субсидиялау нормативі көрсетіледі.
12. Нысанның 7-бағанында тиесілі субсидиялар сомасы көрсетіледі.
13. Нысанның 8-бағанында қарау нəтижесі көрсетіледі.

Сейсенбі

Үй тапсырмасы

№
р/с

Дүйсенбі

денсаулығына
айланысты

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Тауар өндірушілердің өтінімдерін қарау қорытындылары жөніндегі ақпарат» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

(сол жақ беті)

Пəндердің аттары

1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
4-тоқсан
Жылдық баға
Жазғы тапсырмаларды орындауы
Қорытынды баға

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі
Күні.
Сабақ уақыты
1 сабақ
_сағ.__мин.
_сағ.__мин.
2 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.
3 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.
4 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.
5 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.
6 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.

Барлық
күндер

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Тауар өндірушілердің өтінімдерін қарау
қорытындылары жөніндегі ақпарат» нысанына қосымша

__________________ жылы кітап басталды
__________________ жылы кітап аяқталды

Оқу жылдарының
кезеңдері

Тақырыбы

Ескертпе: Толтыру бойынша түсіндірме осы əкімшілік деректерді жинауға арналған «Тауар
өндірушілердің өтінімдерін қарау қорытындылары жөніндегі ақпарат» нысанына қосымшада
келтірілген.

Білім
алушылардың
тегі, аты

Күні, айы

Қаржы бөлімінің басшысы
_________________ _____________________________________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

(сол жақ беті)

Сенбі

Сомасы %

Мал шаруашылығы/субсидиялау бөлімінің басшысы
_____________ _______________________________________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Жұма

Тоқсандық
бағалау

Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы
_______________ ___________________________________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мөр)

Барлық күндер

Р/с
Тауар
Жеке
Субси- Өтінім бойын- СубсиТиесілі
Қарау
№ өндірушінің сəйкестіндіру диялау ша өндірілген диялау субсидия- қорытын(өтінім
нөмірі/бизнес бағыты жəне өткізіл- нормативі лар сомадысы
берушінің) сəйкестендіру
ген өнімнің
(теңге) сы (теңге)
атауы
нөмірі
көлемі (тонна,
бас, дана)
1
2
3
4
5
6
7
8

денсаулығына
айланысты

Ұсыну мерзімі: тұрақты мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын арттыру
жөніндегі облыс бойынша жиынтық актіні бекіту қорытындылары бойынша

Бейсенбі

№

денсаулығына
айланысты

Қайда ұсынылады: аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ауыл шаруашылығы
бөлімдері

Ескерту: Орта білім беру ұйымының педагогикалық кеңесі хаттамаларының кітабы (бұдан
əрі – Хаттамалар кітабы) барлық орта білім беру ұйымдарында жүргізіледі, онда педагогикалық
кеңеске шығарылған мəселелердің талқылануы, педагогикалық кеңес мүшелерінің ұсыныстары
мен ескертулері тіркеледі.
Хаттамалар кітабы нөмірленеді, тігіледі, орта білім беру ұйымы директорының қолымен
жəне мөрімен бекітіледі.
Хаттамаларды дайындау мен рəсімдеу тəртібі Қазақстан Республикасының Əділет
министрлігінде 2015 жылы 23 қаңтарда № 10129 болып тіркелген Қазақстан Республикасы
Мəдениет жəне спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 144 бұйрығымен бекітілген
Мемлекеттік жəне мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың жəне құжаттаманы
басқарудың үлгілік қағидаларына сəйкес сəйкес ресімделеді.
Орта білім беру ұйымы педагогикалық кеңесінің хаттамасы білім беру ұйымы электрондық
жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру
талап етілмейді.

Сəрсенбі

Барлық күндер

Ұсынатын тұлғалар шеңбері: облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті
атқарушы органдарының ауыл шаруашылығы басқармалары

жылдық

Білім алушылардың оқу үлгерімі мен сабаққа қатысуын есепке алудың жинақ тізімдемесі

Барлық
күндер

Индекс: 4-ЖИВ
Кезеңділігі: тұрақты

Сейсенбі

Шетел тілі

Төраға ______________________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда)
Хатшы _____________________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда)

Дүйсенбі

% ЖБч (макс
50%)

20___ жылғы «____» ___________ жай-күй бойынша есептік кезең

4 тоқсан

1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі
Күні.
Сабақ уақыты
1 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
2 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
3 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
4 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
5 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.
6 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.

Қазақ тлі

Қатысқандар: (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) толық көрсетіледі) Күн тəртібі:
1. Тыңдалды: 1. Қаралған мəселенің тақырыбы.
2. Сөйледі: 1. Сөйлеген адамның (Т.А.Ə. (болған жағдайда) жəне сөзінің қысқаша мазмұны.
3. Қаулы етті: 1. Аталған мəселе бойынша қабылданған шешім

«________________облысы________ ауданы (қаласы) бойынша
«тауар өндірушілердің өтінімдерін қарау қорытындылары жөніндегі ақпарат»

мамыр

Əдебиетітік оқу

Əкімшілік деректерді жинауға
арналған 1-нысан

Білім
№ алушылардың тегі
жəне аты

денсаулығына
байланысты

№ хаттама
________________________________________________________________
_____________________________________отырысы (кеңесі, жиналысы)
(өткізілген күні толық көрсетілуі тиіс)

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының
өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына 11-қосымша

сəуір

Ескерту: Сынып журналы орта білім беру ұйымының əрбір мұғалімі жүргізуге міндетті болып табылатын мемлекеттік құжат.
Сынып журналы орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда тек қана
электрондық форматта толтырылады, оны қағаз нұсқасында толтыруға жол берілмейді.
Электрондық журнал əр тоқсанның қорытындысы бойынша ақпараттық жүйеден жүктеледі
жəне басып шығарылады, беттері бауланып, нөмірленіп, орта білім беру ұйымы директорының
қолы қойылып, мөр басылады, олардың сақталуы қамтамасыз етіледі.

Ана тілі

__________________ жылы кітап басталды
__________________ жылы кітап аяқталды

(сол жақ беті)

Сауат ашу

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 490 бұйрығына 5-қосымша

Барлық күндер

_______________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

(Соңы. Басы 13-бетте)

денсаулығына
айланысты

14

(Жалғасы 15-бетте)

Ата-анасының
жұмыс орны,
қызметі, телефоны

Мекенжайы, телефоны

РЕСМИ
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Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы
______________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
___________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
_______ /________ оқу жылы

Биология

География

Информатика

Графика жəне жобалау

Кəсіпкерлік жəне экономика негіздері

Алғашқы əскери дайындық
(Алғашқы əскери жəне
технологиялық дайындық)

Дене тəрбиесі

Музыка

Технология

Өзін-өзі тану

Дүниежүзі тарихы

Адам. Қоғам. Құқық. (Құқық
негіздері)

Қазақстан тарихы

Қазіргі əлемдегі Қазақстан

Айы, күні
Одан əрі, 25ке дейін

беттің соңына дейін
(оң жақ беті)

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

денсаулығына
айланысты

денсаулығына
байланысты

Барлық күндер

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 11-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

__________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
___________________ жылы кітап басталды
___________________ жылы кітап аяқталды

беті

№

1

Білім алушының
тегі, аты, əкесінің
аты (болған
жағдайда)
2

Табельдің
тіркелген
нөмірі

Берілген
уақыты

3

4

Білім алушының басқа
білім беру ұйымына
кетуі (бұйрық №, кеткен күні)
5

1

Сынып
жетекшісінің
қолы
6

Оқу жылының басында (қыркүйек)
Білім
Дене тəрбиесі
Допты
Орнынан
алушы Медидайындығы
лақ30-60-100 Қолдың
Тартылу
ұзындыққа
лардың цинажағдайының
тыру
№
м. жүгіру
күші
секіру
тегі
лық
бағасы
(1 кг)
жəне
топ
Ұл- Қызаты
сол оң
дар дар
1
2
3
одан əрі, 42-ге дейін

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі
Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма

Сенбі

Ескерту: Оқушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы жалпы білім беретін
əрбір орта білім беру ұйымында жүргізіледі.
Оқушылардың үлгерімі туралы табельдерде тіркеу нөмері көрсетіледі жəне олар жеке іс
қағазында сақталады.
Оқушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы орта білім беру ұйымы
электронды жүйеге қосылған болса электрондық форматта толтырылады, оны қағаз түрінде
толтыру талап етілмейді.

Мектепалды сыныптарындағы күн тəртібі
1 – тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2 – тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3 – тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4 – тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(сол жақ беті)

1-4 сынып білім алушысының үлгерімі туралы табель
__________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
«_______»______________ сынып
______________ оқу жылы
(сол жақ)

Пəннің аты _______________________________
№ Тəрбиеленушінің
тегі, аты
1
2
3

Оқу жылдарының
кезеңдері

Айы, күні
Одан əрі, 25-ке дейін

Қолдың
күші

Оқу жылының аяғында (мамыр)
Дене тəрбиесі
дайындығы
жағдайының
бағасы
сол оң
Ұлдар Қыздар

Айы жəне күні

Сабақта не өтілді

Тапсырма

Тəрбиешінің белгілері

1
2
3

Таңдау бойынша пəндер

№
р/с

Журналдың жүргізілуі бойынша ескертулер
(директордың оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе директор толтырады)
Тексерушінің
ескертулері мен ұсыныстары

Орындалғаны жөніндегі белгі

2

3

4

5

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 8-қосымша

Ата-анасының жұмыс
Мекен-жайы, Ескерту
орны, қызметі, телефоны телефоны
8

9

10

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Факультативтік сабақтардың/үйде оқыту журналы
__________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

Нысан

Сабақтар саны

АтаМұғалімнің
аналардың
қолы
қолы

География

Жаратылыстану

Геометрия

Информатика

Алгебра жəне
анализ бастамалары

Шетел тілі

Математика

Ана тілі

Əдебиеті

Орыс тілі

Орыс əдебиеті

Қазақ тілі

Алғашқы əскери
даярлық (Алғашқы
əскери жəне
технологиялық
даярлық)

Дене тəрбиесі

Технология (Көркем
еңбек)

Бейнелеу өнері
(Сызу)

Музыка

Өзін-өзі тану

Адам.Қоғам.Құқық
(Құқық негіздері)

Осы кітапта ____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, бау өткізілген жəне
мөрмен бекітілген
Орта білім беру ұйымы директоры _________________________ (қолы)
Мөрдің орны
________ жылғы «_____» ______________
Ескерту: Негізгі орта жəне жалпы орта білім беретін мектептерде негізгі мектепті бітіру туралы аттестаттарды тіркеу жəне беру кітабы (бұдан əрі – Кітап) жүргізіледі.
Арнайы түзету мектебінде (қосалқы) белгіленген үлгіде оқушылар аталған мектептің толық
курсын аяқтағандығы туралы Кітап жүргізіледі
Қалған таза жəне бүлінген бланкілердің сериясы мен нөмірі көрсетіле отырып, аудандық
(қалалық) білім беру бөліміне тапсырылады. Кітапта бланкілерді тапсыру туралы тиісті жазба жазылады.
Кітаптың бірінші бөлігінде негізгі сериялары мен нөмірлері көрсетіле отырып, негізгі орта
мектепті аяқтағандығы туралы алынған жəне берілген аттестаттердің саны ескеріледі.
Негізгі мектепті бітіргені туралы аттестаттың көшірмесін беру жөнінде жазба осы кітаптағы
кезекті нөмір бойынша жүргізіледі, онда 4-23 бағандар мынадай мəтінді жазу үшін пайдаланылады: «_____ жылғы ______ (күні) ______ (айы), берілген №______ сериясы ________ жоғалған
түпнұсқаның орнына берілген көшірмені ______ жылғы ____ (күні) _____ (айы) алдым», ал
жоғары жағында, 2-жолда, №______ сериясы ________ көшірмені беру туралы белгі қойылады.
Қате толтырылғанның орнына негізгі мектепті бітіргені туралы аттестат беру туралы жазба
бланкілерді есепке алу жəне беру кітабындағы кезекті нөмір бойынша жүргізіледі, онда 4-23
бағандар мынадай мəтінді жазу үшін пайдаланылады: «_____ жылғы ______ (күні) ______ (айы),
берілген №______ сериясы ________ қате толтырылған түпнұсқаның орнына ______ жылғы
____ (күні) _____ (айы) алдым», ал жоғары жағында, 2-жолда, №______ сериясы ________
қайтадан аттестат беру туралы белгі қойылады.
Экстернге негізгі мекеп бітіру туралы аттестат беру жөнінде жазба, сондай-ақ осы кітаптың
5-бағанында көрсетілген «осы мектепке қабылданған жылы» - «экстерн» бағанына енгізіледі.
Мектепті осы жылы бітіргендер тізімінің соңына барлық аттестат алғандардың қолы болуы тиіс.
Кітаптың беттері нөмірленіп, бау өткізіліп аудандық (қалалық) білім бөлімінің басшысының
мөрі жəне қолымен бекітіледі.
Кітап білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электрондық форматта
толтырылады, оны қағаз түрінде толтыруға жол берілмейді.
Кітап оқу жылының қорытындысы бойынша ақпараттық жүйеден жүктеліп, кітаптың
беттері нөмірленіп, бау өткізіліп мектеп директорының мөрі жəне қолымен бекітіліп, сақталуы
қамтамасыз етіледі.
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 15-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Тəрбиеленушілердің денсаулық көрсеткіштері

Тəрбиеленушінің тегі, аты, əкесінің аты
2

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Жалпы орта білім туралы аттестатты есепке алу жəне беру кітабы
__________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
____________________жылы кітап басталды
___________________ жылы кітап аяқталды

№
р/с

Аттестаттардың атауы,
нөмірі, сериясы

Кіріс
Саны

Кіріске тіркеу үшін негіздеме жəне
алған күні

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)
Аттестаттардың
атауы, нөмірі,
сериясы

Саны

Беру үшін
негіздеме
жəне
берілген
күні

Орта білім беру ұйымынан қалған, сондайақ бүлінген, нөмірі көрсетілген бланкілерді
алғаны туралы аудандық білім бөлімі
меңгерушісінің немесе орта білім беру
ұйымының құжаттарымен айналысатын
адамның қолы

2-бөлім. Жалпы орта білім туралы аттестаттарды беру есебі
Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)
№
р/с

Оның
ішінде

Ескерту: Оқушылардың үлгерімі туралы табельдер орта білім беру ұйымы электронды
жүйеге қосылған болса электрондық форматта толтырылады, оны қағаз түрінде толтыруға
жол берілмейді.
Əрбір тоқсан қорытындысы бойынша оқушылардың үлгерімі туралы табельдер ақпараттық
жүйеден жүктеліп, беттері тігіліп, нөмірленіп, директордың қолы қойылып жəне білім беру
мекемесінің мөрі басылады.

Аттестаттың
сериясы жəне
нөмірі

Орта білім беру ұйымын
Туған
бітірушінің тегі, аты,
жылы,
əкесінің аты (болған
айы, күні
жағдайда)

Осы орта білім Пəндер бойберу ұйымына ынша білім
қабылданған
бағасы
жылы

Туған жылы, айы, күні
3

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)
Марапаттау

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 13-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Беттің соңына дейін
(сол жақ беті)
№ п/п
1
1
2
3

Кітаптың соңғы беті

6

(оң жақ беті)
беттің соңына дейін

Тəртібі Ынтасы

Барлығы

Одан əрі 30-ға дейін
Əке-шешесінің немесе оларды ауыстыратын адамның тегі, аты, əкесінің
аты (болған жағдайда)
7

6

Беттің соңына дейін

Тəрбиеленушінің тегі, аты,
Туған жылы Мекен-жайы Қабылданған Кеткен
əкесінің аты (болған жағдайда)
күні
күні

1

4

Пəндер бойынша білім бағасы

Негізгі орта білім беру ұйымын
Негізгі орта білім беру ұйыбітіргені туралы педагогикалық кеңес мын бітіргені туралы аттешешімінің жылы, айы, күні
статты алу жөніндегі қолхат
23
24

Орта білім беру ұйымының директоры ___________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Сынып жетекшісі ___________________________ ____________
(тегі, аты, əкесінің аты(болған жағдайда)) (қолы)
Мөрдің орны

Одан əрі 30-ға дейін

Мектепалды сыныбында тəрбиеленушілер туралы жалпы мəліметтер
одан əрі, 42-ге дейін

22

№
р/с

(оң жақ беті)

(оң жақ беті)

Осы орта білім
беру ұйымына
қабылданған
жылы
5

1-бөлім. Жалпы орта білім туралы аттестаттарды есепке алу

1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
4-тоқсан
Қорытынды баға

Одан əрі, 30-ға дейін

Туған
жылы,
айы, күні

Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)

Пəндердің аттары ____________________________________

(оң жақ беті)

Орнынан Допты
Білім
МедициТарҚолдың
ұзындыққа лақтыру
№ алушылардың налық
тылу
күші
секіру
(1 кг)
тегі жəне аты
топ

Марапаттау

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

10-сыныпты
бітірушінің тегі,
аты, əкесінің аты
(болған жағдайда)
3

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

оң жақ беті)

Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері

2

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 12-қосымша

Тəрбиешінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) ____________________

(оң жақ беті)

Жыл басында берілгені _______________________________________
(саны)
Жыл бойында қосымша берілгені _____________________________________ (саны)
Барлық берілгені ____________________________________________
(саны)
Білім беру ұйымының директоры ________________________ ____________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Хатшы ______________________________ ___________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)

Информатика
(АКТ)

Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері
(дене шынықтыру пəнінің мұғалімі толтырады)

Əрі қарай, 40 жолға дейін

Денешынықтыру

одан əрі, 42-ге дейін
(сол жақ беті)

№ Білім алушының тегі, Табельдің Берілген Білім алушының басқа орта Сынып жеаты, əкесінің аты
тіркелген уақыты білім беру ұйымына кетуі
текшісінің
(болған жағдайда)
нөмірі
(бұйрық №, кеткен күні)
қолы
1
2
3
4
5
6

Еңбекке баулу
(Көркем еңбек )

1
2
3

Əрі қарай, 40 жолға дейін
_____сынып
Сынып жетекшісі ___________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))

Музыка

Білім
алушылардың
тегі, аты

Сенбі

Бейнелеу өнері

Дене шынықтыру дайындығының
Президенттік
деңгейі
Белгі түрі жəне
тесті тапсырған
грамоталар
Президенттік Ұлттық дайындық
күні
деңгей
деңгей

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма

Дүниетану

Дене шынықтыру дайындығынан Президенттік тест тапсыру туралы мағлұмат
(дене тəрбиесі пəнінің мұғалімі толтырады)

Қазақстан тарихы

№ Аттестаттардың
р/с атауы жəне сериясы, нөмірі

Кітаптың тіркелген нөмірі ____________________________________
Берілген күні ________________________________________________
Берді ______________________________________________________
(облыстық, қалалық, аудандық білім басқармасы (департаменті), (бөлімі)
Бастығы (директоры) __________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
___________________ «_____»_____________ 20__ ж.
(қолы)
Алды _________________________________________________________
(облыс, қала, аудан, орта білім беру ұйымы)
Орта білім беру ұйымының директоры _____________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
______________________ «____»______________ 20__ ж.
(қолы)
Мөрдің орны
20__/20__ оқу жылы
1-сынып жетекшісі___________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))

Өзін-өзі тану

(оң жақ беті)

Дүние жүзі тарихы

Беттің соңына дейін
2-бөлім. Негізгі орта орта білім беру ұйымын бітіргені туралы аттестаттарды есепке алу
Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)

Білім алушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы

Математика

одан əрі, 42 жолға дейін

Шығыс
Орта білім беру ұйымында қалған, сондайақ бүлінген, нөмірі көрсетілген бланкілерді
алғаны туралы орта білім беру ұйымының
құжаттарымен айналысатын адамның қолы

Нысан

Жаратылыстану

1
2
3

№ Аттестаттардың Саны Беру үшін
р/с атауы, сериясы,
негіздеме,
нөмірі
берілген
күні

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Мазмұны
1. Дене шынықтыру. Қауіпсіз мінез-құлық негіздері
2. Сөйлеуді дамыту
3. Көркем əдебиет
4. Сауат ашу негіздері
5. Қазақ (орыс тілінде оқытылатын топтарда)
6. Орыс (қазақ тілінде оқытатын топтарда)
7. Шет тілдерінің бірі
8. Драма
9. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру
10. Құрастыру
11. Жаратылыстану
12. Сурет салу
13. Мүсіндеу
14. Аппликация
15. Музыка
16. Өзін-өзі тану
17. Қоршаған ортамен танысу
18. Экология негіздері
19. Тəрбиеленушілер туралы жалпы мəлімет
20. Оқушылар денсаулығының көрсеткіштері
21. Тəрбиеленушілердің босатқан күндерінің саны туралы мəлімет
22. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер
23. Мектепалды дайындық сыныптарының журналы электрондық жəне
қағаз нұсқада

Күні
Сабақ уақыты
1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

Кіріске алу үшін негіздеме
жəне алған күні

Орындалғаны туралы белгі

Беттің соңына дейін

Шетел тілі

Факультативтік курстың
атауы

Факультативтер
1-жарты 2-жарты
жылдық жылдық
Факультативтік курстың
атауы

Үйірменің (секцияның,
клубтың) атауы

Ол үйірмені
ұйымдастырған
мекеменің атауы

2-жарты жылдық

Ол үйірмені
ұйымдастырған
мекеменің атауы

1-жарты жылдық
Үйірменің (секцияның,
клубтың) атауы

Білім алушының
тегі, аты

Үйірмелер (секциялар, клубтар)

Кіріс
Саны

Аттестаттардың атауы,
сериясы, нөмірі

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)

Орыс тілі

Мұғалімнің
белгісі

Физика

Биология
денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

№
р/с

Нысан

Ескерту: Мектепалды сыныптарының журналы мектепалды сыныптары бар барлық орта
білім беру ұйымдарында жүргізіледі.
Мектепалды сыныптарының журналы орта білім беру ұйымы электронды жүйеге қосылған
жағдайда электрондық форматта толтырылады, оны қағаз түрінде толтыруға жол берілмейді.

Күні
Сабақ уақыты
1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

___________________ жылы кітап басталды
___________________ жылы кітап аяқталды

(сол жақ беті)
Кітаптың ішкі беттері

Тексерушінің ұсыныстары
мен ескертулері

Қазақ тілі

Орындалған
жұмыстың көлемі

Үйірмелерге (секцияларға, клубтарға) жəне факультативтерге қатысу туралы мағлұматтар
(сынып жетекшісі толтырады)

Күні жəне айы

Күні жəне айы

Ана тілі

Орындалған
жұмыстың мазмұны

беттің соңына дейін
(сол жақ беті)

№

жылдық

Журналдың жүргізілуі бойынша ескертулер

Əдебиет

Айы, күні

№

4 тоқсан

1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) __________________________

Негізгі орта орта білім беру ұйымын бітіргендігі туралы аттестатты беру жəне
есепке алу кітабы
____________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
____________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
____________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

30-ға дейін
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық)

Сауат ашу

Химия

Физика

Биология

География

Жаратылыстану

№ Білім алушының
тегі жəне аты

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

1-бөлім. Негізгі орта білім беру ұйымын бітіргені туралы аттестаттарды есепке алу

__________________ сынып
__________________ оқу жылы

Беттің соңына дейін

мамыр

денсаулығына
байланысты

Жаратылыстану

Геометрия

Алгебра жəне анализ бастамалары

Математика

Əдебиеті

Шетел тілі

Ана тілі

Орыс əдебиеті

Орыс тілі

Қазақ əдебиеті

Ескерту: Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналын əрбір мектепте
директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары (директор) жүргізеді.
Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы орта білім беру ұйымы
электронды жүйеге қосылған жағдайда электрондық форматта толтырылады, оны қағаз
түрінде толтыру талап етілмейді.
Жазбалар тек ресімделген тиісті құжаттардың негізінде жүргізіледі (мектепішілік бұйрықтар,
еңбекке уақытша жарамсыздық анықтамасы, сынып журналындағы жазбалар жəне т.б.).
Ауыстырылған сабақты жүргізген мұғалім ол жөнінде журналға қол қояды.

Тəрбиеленушілердің тегі
жəне

Барлық күндер

сəуір

Мектепалды сыныптарының журналы
__________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

Қоғамдық пайдалы еңбекті есепке алу

Тəртібі

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 14-қосымша

(оң жақ беті)

Сабақты өткізген
мұғалімнің қолы

Денсаулығына
байланысты

Сабақты ауыстырған мұғалімнің тегі, аты, Ауыстырған сабақтың
əкесінің аты (болған жағдайда)
саны

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

(сол жақ беті)

Сынып
жетекшісінің
қолы

Ескерту: Оқушылардың үлгерімі туралы табельдер орта білім беру ұйымы электронды
жүйеге қосылған жағдайда электрондық форматта толтырылады, оны қағаз түрінде толтыруға
жол берілмейді.
Əрбір тоқсан қорытындысы бойынша оқушылардың үлгерімі туралы табельдер ақпараттық
жүйеден жүктеліп, беттері тігіліп, нөмірленіп, директордың қолы қойылып жəне білім беру
мекемесінің мөрі басылады.

30-ға дейін
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық)

(оң жақ беті)

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Таңдау пəндері

Ата-аналардың
қолы

Нысан

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 10-қосымша

Алғашқы əскери дайындық (Алғашқы
əскери жəне технологиялық дайындық)

Тəртібі Ынтасы

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

2

Дене
шынықтыру

кестенің жалғасы

1
2
3

1-тоқсан
2-тоқсан (1-жарты
жылдық)
3-тоқсан
4-тоқсан (2-жарты
жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға
4-тоқсан (2-жарты
жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға

Кестенің жалғасы

денсаулығына
айланысты

Сабақты
өткізбеуінің себебі

Барлық күндер

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда)

3 тоқсан

денсаулығына
айланысты

Сынып Пəн

Барлық күндер

Айы, күні

наурыз

денсаулығына
айланысты

№

Тəрбиеленушілердің
тегі жəне аты

денсаулығына
айланысты

№

Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы

ақпан
Барлық күндер

қаңтар

№

(оң жақ беті)

Барлық күндер

(сол жақ беті)

Пəндер аты

Қазақ тілі
1

2-тоқсан

30-ға дейін
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық)

Барлық күндер

Оқу жылының
кезеңдері

Орта білім беру ұйымының директоры____________________ ____________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Сынып жетекшісі ___________________________ ____________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Мөрдің орны

Таңдау бойынша пəндер

Білім алушылардың үлгерімі мен тəртібін есепке алудың жинақ тізімдемесі
Білім
№ алушының
тегі, аты

Тəрбиеленушілердің тегі
жəне аты

желтоқсан

денсаулығына
айланысты

№

беттің соңына дейін
Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11-12 сыныптар оқу жылы жəне жарты жыл
бойында)

денсаулығына
айланысты

қараша

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

(Сол жақ беті)

денсаулығына
байланысты

Барлық күндер

(оң жақ беті)

Нысан

жылдық

денсаулығына
байланысты

Барлық күндер

Денсаулығына
байланысты

Барлық күндер

денсаулығына
байланысты

Барлық күндер

Білім
№ алушылардың тегі
жəне аты

Одан əрі, 30-ға дейін
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық)

Барлық күндер

денсаулығына
айланысты

Барлық
күндер

Барлық
күндер

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

(оң жақ беті)
4 тоқсан

1 тоқсан

Пəннің атауы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 9-қосымша

Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11 (12)-сыныптар оқу жылы жəне жарты жыл
бойында)

мамыр

қараша

(оң жақ)

Ескерту: Факультатив сабақтар/үйде оқыту журналы факультатив топтарының жұмысын
тіркейтін негізгі құжаты болып табылады жəне əрбір факультативтік курс бойынша негізгі жəне
орта мектептерде жүргізіледі.
Факультатив сабақтар/үйде оқыту журналы білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған
жағдайда, тек қана электронды форматта толтырылады, оның қағаз нұсқада толтырылуы
талап етілмейді.
Факультатив сабақтар/үйде оқыту журналы əрбір тоқсан қорытындысы бойынша ақпараттық
жүйеден жүктеліп, беттері тігіліп, нөмірленіп, директордың қолы қойылып жəне білім беру
мекемесінің мөрі басылып, олардың сақталуы қамтамасыз етіледі.

Одан əрі, 42-ге дейін

сəуір

Мұғалімнің белгілері

қазан

1-тоқсан
2-тоқсан (1-жарты жылдық)
3-тоқсан
4-тоқсан (2-жарты жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға
Оқу жылы қорытындысы бойынша педагогикалық кеңестің қаулысы

Одан əрі, беттің соңына дейін

3 тоқсан

денсаулығына
айланысты

наурыз

денсаулығына
айланысты

Барлық
күндер

Барлық
күндер

Білім
№ алушылардың тегі
жəне аты

ақпан

денсаулығына
айланысты

қаңтар

Тапсырмалар

Барлық күндер

(сол жақ беті)

Факультативтік сабақтың
тақырыбы

қыркүйек

денсаулығына
байланысты

одан əрі, 42-ге дейін

Оқу жылдарының кезеңдері

Тəрбиеленушілердің босатқан күндері мен сабақтарының саны жайлы мəліметтер
№ Тəрбиеленушілердің
тегі жəне аты
Барлық күндер

Айы, күні

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

2-тоқсан

Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11 (12)-сыныптар оқу жылы жəне жарты жыл
бойында)

6

(сол жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)_____________________

Білім алушылардың тегі жəне аты

5

Одан əрі, 30-ға дейін

Одан əрі, 42-ге дейін

№

Тəрбиешінің белгілері

Одан əрі, барлығы 26
баған

(оң жақ беті)

желтоқсан

Медициналық топ

Қазақ əдебиеті

Айы, күні

Барлық күндер

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

№
Білім
п/п алушының
тегі, аты

Одан əрі, бетті соңына дейін

қараша

Пəндердің аттары

Денсаулық жағдайы (нормадан
ауытқушылық)
4

Факультативтік курстың аты _____________________

1 тоқсан

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

қараша

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

денсаулығына
айланысты

Барлық күндер

Білім
№ алушылардың тегі
жəне аты

қазан

(сол жақ)

(оң жақ беті)

(сол жақ беті)

Білім алушылардың сабақтарының саны мен босатқан күндері туралы мағлұматтар
қыркүйек

Одан əрі, 30-ға дейін

__________________ сынып
__________________ оқу жылы

Химия

(Жалғасы. Басы 14-бетте)
(сол жақ беті)

15

5-11(12) сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы табель
__________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана, қала, аудан)
__________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
__________________________________________________________
(білім алушының тегі, аты)
«___»______________ сынып
______________ оқу жылы

Нысан

Осы орта білім беру ұйымын
бітіргені туралы педагогикалық
кеңес шешімінің жылы, айы, күні

Жалпы орта білім
туралы аттестатты
алу жөніндегі қолхат

Кітаптың соңғы беті
Осы кітапта ____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, бау өткізілген жəне
мөрмен бекітілген
Орта білім беру ұйымы директоры _________________________ (қолы)
________ жылғы «_____»______________
Ескерту: Жалпы орта білім туралы аттестат беру жəне бланкілерді есепке алу кітабы (бұдан
əрі – Кітап) əрбір жалпы орта білім беру ұйымында жүргізіледі.
Кітаптың бірінші бөлімінде жалпы орта білім туралы алынған жай аттестаттың, үздік аттестат пен «Алтын белгі» белгісімен ерекше үлгідегі аттестаттар сериясы мен нөмірі көрсетіледі
жəне берілген аттестат бланкілерінің саны жеке есептелінеді.
(Соңы 16-бетте)

РЕСМИ

16
(Соңы. Басы 14-15-беттерде)
Қалған таза аттестат бланкілері, сондай-ақ бүлінген бланкілер сериялары мен нөмірлері
көрсетіле отырып, аудандық білім беру бөліміне тапсырылады. Кітапта бланкілерді тапсыру
туралы тиісті жазба жазылады.
Кітаптың екінші бөлігінде орта мектепті бітіргендер туралы толық мағлұматтар жазылады.
Тиісті бағандарда аттестатта көрсетілген бағаларға сəйкес бағандарға пəндер бойынша бағалар толтырылады, мақтау қағазымен марапаттау туралы мəліметтер жазылады,
педагогикалық кеңестің аттестатты беру туралы шешімінің күні көрсетіледі, жалпы орта білім
туралы аттестатты алғандығы туралы қолы қойылады.
Осы кітапқа бір немесе бірнеше пəннен қанағаттанарлықсыз баға алған 11 сынып
оқушыларына анықтама беру туралы белгілер, жалпы орта білім туралы атестат көшірмесі,
экстерн аттестаты белгіленеді.
Бір немесе бірнеше пəндерде қанағаттанарлықсыз баға алған оқушыларға анықтама
берілгендігі туралы аттестаттарды тіркеу жəне беру кітабына да жазылады.
Жалпы орта білім туралы аттестаттың көшірмесін беру жөнінде жазба осы кітаптағы кезекті
нөмір бойынша жүргізіледі, онда 4-29 бағандар мынадай мəтінді жазу үшін пайдаланылады:
«_____ жылғы ______ (күні) ______ (айы), берілген №______ сериясы ________ жоғалған
түпнұсқаның орнына берілген көшірмені ______ жылғы ____ (күні) _____ (айы) алдым», ал
жоғары жағында, 2-жолда, №______ сериясы ________ көшірмені беру туралы белгі қойылады.
Қате толтырғанның орнына аттестат беру туралы жазба бланкілерді есепке алу жəне
беру кітабындағы кезекті нөмір бойынша жүргізіледі, онда 4-29 бағандар мынадай мəтінді
жазу үшін пайдаланылады: «_____ жылғы ______ (күні) ______ (айы), берілген №______
сериясы ________ қате толтырылған түпнұсқаның орнына ______ жылғы ____ (күні) _____
(айы) алдым», ал жоғары жағында, 2-жолда, №______ сериясы ________ қайтадан аттестат
беру туралы белгі қойылады.
Экстернге жалпы орта білім туралы аттестат беру жөнінде жазба, сондай-ақ осы кітаптың
бағанында көрсетілген «осы мектепке қабылданған жылы» -«экстерн» бағанына енгізіледі.
Кітаптың беттері нөмірленіп, бау өткізіліп аудандық (қалалық) білім бөлімінің басшысының
мөрі жəне қолымен бекітіледі.
Жалпы орта білім туралы аттестат беру жəне бланкілерді есепке алу кітабы білім беру
ұйымы электрондық жүйеге қосылған кезде, электрондық форматта толтырылады, қағаз
нұсқада толтыру талап етілмейді.
Кітап оқу жылының қорытындысы бойынша ақпараттық жүйеден жүктеліп, кітаптың
беттері нөмірленіп, бау өткізіліп мектеп директорының мөрі жəне қолымен бекітіліп, сақталуы
қамтамасыз етіледі.
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 16-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген
Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Мақтау грамоталарын жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабы
______________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
____________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)
____________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
___________________ жылы кітап басталды
___________________ жылы кітап аяқталды
№
р/с

Марапатталушының тегі,
аты, əкесінің аты (болған
жағдайда)

Нешінші сыныпты
бітірді

Марапатталған Награда алғаны
күні, айы жəне жөніндегі қолхат
жылы

Кітаптың соңғы беті
Осы кітапта _____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, бау өткізілген жəне
мөрмен бекітілген
Орта білім беру ұйымы директоры ___________________ (қолы)
Мөрдің орны
_____ жылғы «_____» _______________
Ескерту: Мақтау грамоталарын жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабы орта
білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде толтырылады,
оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 17-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Нысан

Орта білім беру ұйымынан кеткен білім алушыларды есепке алу кітабы
_______________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
__________ облысы, республикалық маңызы бар қала жəне астана
__________ ауданы, _____________
қаласы/ауылы,
Кеткен білім алушылар туралы
мəлімет
Тегі ________________________
Аты _________________________
Əкесінің аты Əкесінің аты
(болған жағдайда) ____________
Туған күні __________________
Оқыған сыныбы _______________
Қайда кетті _________________
_____________________________
_____________________________

Білім алушылардың кетуі туралы
есептен шығару талоны
Тегі _________________________
Аты __________________________
(болған жағдайда)_________________
Туған күні ___________________
Оқыған сыныбы ________________
Орта білім беру ұйымы (атауы, мекен-жайы)
_____________________________
_____________________________

Орта білім беру ұйымының директоры
__________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
(орта білім беру ұйымытің мөрі)
«__»_________ 200__жыл
Ескерту: Білім алушылардың қозғалысын есепке алу жəне бақылау мақсатында білім
алушылардың кетуін есепке алу кітабы (бұдан əрі – Кітап) барлық орта білім беру ұйымдарында
жүргізіледі.
Кітапты іс-қағаздарды жүргізуге жауапты адам толтырады. Кітаптарға директордың қолы
жəне білім беру ұйымының мөрі қойылады, беттері нөмірленеді, тігіледі, қыстырылады.
Кітап орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде
толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 18-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген
Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Орта білім беру ұйымына келген білім алушыларды есепке алу кітабы
________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)
__________ облысы, республикалық маңызы бар қала жəне астана
__________ ауданы, _____________ қаласы/ауылы,
Білім алушылардың келуі туралы
Келген білім алушылар туралы
мəлімет
есептен шығару талоны
Тегі ________________________
Тегі _________________________
Аты _________________________
Аты __________________________
Əкесінің аты Əкесінің аты
(болған жағдайда) _____________
(болған жағдайда) _______________
Туған күні ____________________
Туған күні ___________________
Оқыған сыныбы _______________
Оқыған сыныбы ________________
Қайда кетті _______________
Орта білім беру ұйымы (атауы, мекен-жайы)
_____________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
____________________________________
Орта білім беру ұйымының директоры __________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
(орта білім беру ұйымытің мөрі)
«__»_________ 20__жыл
Ескерту: Білім алушылардың қозғалысын есепке алу жəне бақылау мақсатында білім
алушылардың келуін есепке алу кітабы (бұдан əрі – Кітап) барлық орта білім беру ұйымдарында
жүргізіледі.
Кітапты іс-қағаздарды жүргізуге жауапты адам толтырады. Кітапқа директордың қолы жəне
білім беру ұйымының мөрі қойылады, беттері нөмірленеді, тігіледі, бекітіледі.
Білім алушылардың кеткені туралы шығару талоны жаңа орта білім беру ұйымына келуі
туралы шығару талонды алу мақсатында типіне жəне ведомстволық бағыныстылығына
қарамастан орта білім беру ұйымына көрсету үшін кəмелетке толмағандарға олардың оқыған
жерінен беріледі.
Білім алушылардың келгені туралы есептен шығару талонын кəмелетке толмағандарға
типіне жəне ведомстволық бағыныстылығына қарамастан оның оқыған жері орта білім беру
ұйымына көрсетуі жəне кетуі туралы есептен шығару талонын көрсеткеннен кейін жеке ісқағазын алуы үшін оның келген жеріндегі орта білім беру ұйымы береді.
Орта білім беру ұйымының іс-қағазында осы ұйымға шекарасы нақты белгіленген шағын
ауданның, шағын аудан картасының бекітілуі туралы аудан, қала, ауыл, ауыл округі əкімі
шешімінің көшірмесі болады
Кітап орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде
толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 10 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16199
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 13 желтоқсан
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тең мүмкіндік беру мақсатында Конкурс жариялаған білім беруді басқару органының жанынан
конкурстық комиссия (бұдан əрі – Комиссия) құрылады.
5. Комиссия құрамының мүшелері жалпы саны тақ санды құрайтын кемінде бес адамнан
тұрады, құрамы білім беруді басқару органы басшысының бұйрығымен бекітіледі.
6. Комиссия құрамына білім беруді басқару органдарының, əдістемелік құрылымдардың,
ата-аналар қоғамының, білім мəселесі бойынша қоғамдық бірлестіктердің өкілдері енгізіледі.
Комиссия төрағасы, төраға орынбасары жəне хатшы Комиссия мүшелерінен сайланады.
7. Комиссияның əр отырысы отырысқа қатысқан төраға, комиссия мүшелері жəне хатшы
қол қойған хаттамамен ресімделеді.
8. Комиссия отырысы оның жалпы құрамынан кемінде 2/3 мүшелері қатысса, отырыс өткізілді,
ал оның шешімі заңды деп есептелінеді.
9. Комиссия конкурс өткізу мерзімін, орнын жəне тəртібін айқындайды, конкурстық орналастыру туралы хабарландыру мəтінін жазады, бұқаралық ақпарат құралдарында, білім беруді басқару
органының ресми сайтында хабарландыруды жариялауды қамтамасыз етеді.
10. Хабарландыру мəтіні мына ақпараттан тұруы тиіс:
1) Конкурс жариялаған орган атауы;
2) Конкурс жарияланған лауазымның атауы;
3) орналасқан орны, оның қызметін қысқаша сипаттай отырып, білім беру мекемесінің
толық атауы;
4) лауазымға кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары;
5) орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері:
6) лауазымдық жалақы мөлшері;
7) Конкурс өткізу орны жəне күні;
8) Конкурсқа қатысуға өтінімді беру мерзімі мен оны қабылдау орны;
9) Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі;
10) ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық адрестер.
11. Мемлекеттік орта білім беру мекемелері басшыларының лауазымына кандидаттардың
Конкурсқа қатысуы үшін мыналар талап етіледі:
1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білімі;
2) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде басшылық лауазымдағы жұмыс
өтілі кемінде бір жыл, шағын жинақты мектепте педагогикалық жұмыс өтілі кемінде үш жыл,
басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі талап етілмейді;
3) бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, ЖОО жəне
əдістемелік қызмет қызметкерлерін қоспағанда);
4) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
5) соттылығының жоқ екені туралы анықтама.
12. Білім беруді басқару органы хабарлама жарияланған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде
бос лауазымға орналасу үшін мынадай құжаттарды қабылдауды жүзеге асырады:
1) білім беруді басқару органы басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын
жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2) жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білім туралы құжаттың көшірмесі;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ жəне фото;
6) ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік
мінездеме;
7) біліктілік санаты жəне ғылыми дəрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8) медициналық куəландырудан өтуі туралы құжат;
9) соттылығының жоқ екенін туралы анықтама;
10) Мектепті дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс
орнының кадрлық қызметі тарапынан куəландырылады.
Осы Қағидалардың 12-тармағында көзделген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса,
кандидаттың Конкурсқа қатысу үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тартылады.
13. Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді басқару органының қарауына өзінің
кəсіби жетістіктері, біліктілігін арттыруы, ғылыми зерттеулері, өзінің педагогикалық тəжірибесін
жинақтауы, наградалары туралы материалдарды ұсынуға құқылы.
14. Конкурс төрт кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен (бұдан əрі – Қамқоршылық кеңес) кандидаттарды келісу;
3) облыстың (республикалық маңызы бар қалаларды, астананы қоспағанда) білім беруді
басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында əңгімелесу.
15. Конкурстың бірінші кезеңінде білім беруді басқару органы Комиссиясы үш жұмыс күні
ішінде осы Қағиданың 12-тармағына сəйкес құжаттар біліктілігін бағалауды жүргізеді.
16. Конкурстың екінші кезеңінде конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау қорытындысы
бойынша білім беруді басқару органының Комиссиясы екі жұмыс күні ішінде Қамқоршылық
кеңеске бос лауазымға орналасуға кандидаттардың тізімін жолдайды.
17. Қамқоршылық кеңес құжаттар келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кандидаттарды Қамқоршылық кеңес отырысының өткізілу күні, уақыты жəне орны туралы хабардар етеді.
18. Қамқоршылық кеңес кандидатты хабардар еткен күннен кейін үш жұмыс күні ішінде
ұсынылған құжаттарды зерделейді жəне бос лауазымға орналасуға кандидаттың қатысуымен
отырыс өткізеді.
19. Қамқоршылық кеңестің отырысына кандидат Мектепті дамытудың перспективалық
жоспарын ұсынады.
20. Қамқоршылық к еңес отырыс қорытындысы бойынша білім беру ұйымдары
басшыларының лауазымына кандидатура бойынша хаттамалық шешім шығарады. Қамқоршылық
кеңес отырысының хаттамасы білім беруді басқару органына отырыс өткен күннен кейін келесі
күні ұсынылады.
21. Егер Қамқоршылық кеңеске орта білім беру ұйымы басшысының лауазымына кандидаттар анықталмаған болса, онда білім беруді басқару органы конкурсты өтпеді деп таниды жəне
конкурсты қайта өткізу туралы шешім шығарады.
22. Қамқоршылық кеңес кандидаттарды айқындаған жағдайда білім беру мекемесі ведомствосы жəне қарамағында болып табылатын білім беруді басқару органының Комиссиясы
облыстың білім басқармасына келісуге жолдайды.
Мамандандырылған мектептердің бос лауазымына үміткер кандидаттар үшін қосымша
«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығымен, «Білім инновация» лицейлері
басшысының бос лауазымына үміткер кандидаттар үшін «Білім-инновация» Халықаралық
қоғамдық қорымен келісу талап етіледі.
23. Үшінші кезеңде кандидаттардың кəсіби құзыреттілігін бағалау үшін комиссия құрылады.
Оның құрамын білім басқармасы бұйрықпен бекітіледі.
24. Комиссия құрамына білім беруді басқару органдарының, əдістемелік құрылымдардың,
ата-аналар қоғамының, білім мəселесі бойынша қоғамдық бірлестіктердің өкілдері кіреді.
Комиссия өкілеттілігі осы Қағиданың 8, 9-тармақтарына сəйкес айқындалады.
25. Кандидаттар Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Білім туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы, «Сыбайлас жемқорлыққа қ арсы күрес туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, сондай-ақ педагогика,
психология негіздері бойынша тестілеуден жəне əңгімелесу өтеді.
Тестілеуден өту кезінде кандидатқа жоғарыда көрсетілген нормативтік құқықтық актілерді
білуге арналған 90 сұрақ ұсынылады. Тестілеуден өту үшін шекті деңгей 50%-ды құрайды.
26. Шекті деңгейді жинамаған кандидаттар Комиссияның шешімі бойынша облыстық білім
беруді басқару органы жанындағы комиссия отырысына əңгімелесуге жіберілмейді.
27. Əрбір кандидатқа осы қағидаға 1-қосымшаға сəйкес бағалау парағы толтырылады жəне
осы қағидаға 2-қосымшаға сəйкес орта білім беру ұйымы басшысының бос лауазымына кандидатпен əңгімелесу үшін тақырыптық бағыт беріледі.
28. Төртінші кезеңде əңгімелесу өткізу үшін осы Қағиданың 5, 6, 7, 8 жəне 9-тармақтарына
сəйкес комиссия құрылады.
29. Комиссия Қазақстан Республикасының заңнамасын, бала жəне жасөспірімдер жасының
психологиясын, ұжымдағы басқару жəне іскер өзара іс-қимыл психологиясын, кадрлық менеджмент жəне қызмет этикасы мəселелері бойынша теориялық білім деңгейін айқындау, сондайақ үміткердің педагогикалық жетістіктерін, кəсіби жəне жеке қасиеттерін, ұйымдастырушылық
қабілеттерін, болжанатын лауазым қызметінің перспективасын айқындауға қатысты ақпаратты
нақтылау, болжанатын лауазым перспективасын айқындау мақсатында білім беру мекемесі ведомствосы жəне қарамағында болып табылатын білім беруді басқару органының Комиссиясы
əңгімелесу өткізеді. Комиссия əңгімелесу өткізу тəртібін өзі айқындайды.
30. Конкурстың барлық кезеңдері аяқталғаннан кейін Комиссия үш жұмыс күні ішінде бір
үміткерді айқындайды жəне оның кандидатурасын лауазымға бекіту үшін конкурс жариялаған
білім беруді басқару органының білім басқармасының бастығына ұсынады. Комиссия шешімі
ашық, басым дауыспен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда төрағаның даусы шешуші
болып табылады. Ұсыныс қорытынды дауыс беру хаттамасымен қоса берілуі тиіс.
31. Конкурстан өтпеген кандидаттарды білім беруді басқару органы үш жұмыс күні ішінде
Конкурс қорытындысы туралы жазбаша хабардар етеді.
32. Конкурс қатысушыларының конкурс нəтижелеріне заңнамада белгіленген тəртіппен
шағымдануына мүмкіндігі бар.
33. Конкурс жариялаған білім беруді басқару органының басшысы үш жұмыс күні ішінде оң
нəтиже алған конкурс қатысушысымен төрт жыл мерзімді ұзарту құқығы бар шартты жасасады
жəне жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығарады.
34. Конкурстан өтпеген кандидаттардың құжаттары Конкурсты өткізген білім беруді басқару
органының архивіне беріледі жəне бес жыл бойы сақталады.
35. Екінші, үшінші, төртінші кезеңдер аудио жəне бейне жазбамен қамтамасыз етіледі.
Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау
қағидаларына 1-қосымша
Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымына
кандидаттың бағалау парағы
______________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты)
№

Өлшемшарттар

Балл саны
(1-ден 10-ға
дейін)

1
2
3
4

Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша теориялық білім деңгейі
Білім берудегі менеджменттің негізгі қағидаттарын білу
Кандидаттың жеке кəсіби қасиеттері
Қазіргі білім беру міндеттерін іске асыру жөніндегі идеялардың
бірегейлігі мен негізділігі
5 Білім беру ұйымдарын табысты дамыту бойынша практикалық көзқарас
6 Жағдаяттық міндеттерді мобильді, икемді шеше білу
7 Белсенді, жағымды педагогикалық ортаны құра білу
8 Білім беру ұйымдарын басқаруда шығармашылық əлеуетті пайдалану
9 Педагогикалық əдеп жəне сөйлеу мəдениеті
Қорытынды:
Ескерту: Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымына кандидаттың
өлшемшарттар 10 балдық шəкіл бойынша бағаланады:
0-3 – жеткіліксіз деңгей; 4-7 – жеткілікті деңгей; 7-10 – өте жақсы деңгей.
Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау
қағидаларына 2-қосымша
Əңгімелесу үшін тақырыптық бағыттар
1. Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құқықтық құжаттары.
2. Білім беру менеджментінің заманауи əдістері.
3. Білім беру саласындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары.
4. Мектепті басқарудағы инновациялар.
5.Табысты мектеп, табысты директор, табысты оқушы, табысты мұғалім өлшемшарттары.
6. Қазақстан біліміндегі халықаралық зерттеулердің рөлі.
7. Білім беру ұйымдарындағы ғылыми-əдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру жүйесі.
8. Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу ерекшелігі.
9. Үш тілді білім беруге көшу мəселелері.
10. Қамқоршылық кеңеспен əкімшіліктің өзара іс-қимыл жасау жүйесі.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 10 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16197
болып енгізілді.

Астана қаласы

«Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын
конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2012 жылғы 21 ақпандағы №57 бұйрығына өзгерістер
енгізу туралы»
бұйырамын:
1. «Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық
тағайындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7495 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2012
жылғы 26 мамырдағы № 269-273 (27347) санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын
конкурстық тағайындау қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Мектепке дейінгі жəне орта
білім департаменті (Ш.Т. Каринова) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің интернетресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №619 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2012 жылғы 12 ақпандағы №57 бұйрығымен бекітілген
Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау
қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау
қағидалары (бұдан əрі - Қағида) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық
нысанындағы бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта, қосымша, арнайы, мамандандырылған
білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын ұйымдар жəне жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар басшысының бос лауазымына
конкурстық тағайындау тəртібі мен шарттарын айқындайды.
2. Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық орналастыру
кандидаттың кəсіби жəне жеке мінездемелерінің біліктілік талаптарына сəйкестігін анықтау
үшін жүргізіледі.
3. Мемлекеттік орта білім беру мекемелері басшыларының лауазымына тағайындау
конкурсын (бұдан əрі – Конкурс) бос лауазымы бар білім беру мекемесі ведомствосы жəне
қарамағында болып табылатын білім беруді басқару органы жүргізеді.
2-тарау. Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық
орналастыру тəртібі
4. Объективтілік пен айқындылықты қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ барлық кандидаттарға

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 21 желтоқсан

№638

Астана қаласы

«Бюджет қаражаты есебінен
қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары
қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығына
өзгеріс енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары
қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығына (Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5148 болып
тіркелген, «Заң газетінің» 2008 жылғы 13 наурыздағы №38 (1264) санында жарияланған)
мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын
мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларында:
40-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«40-2. APTIS, IELTS, TOEFL, CEPT, FCE, EMI, TKT CLIL ағылшын тілін білуі жөнінде
халықаралық емтиханнан өткендігі туралы құжаты бар, CEFR (Common European Framework of
Reference – Шет тілдерді игерудің жалпыеуропалық құзыреттері) шкаласына сəйкес кем дегенде
B1-Intermediate деңгейін растайтын немесе дипломның қосымшасына сəйкес ағылшын тілінде
пəндерді оқытуға мүмкіндік беретін тілдік құзыреттілікке ие жəне ағылшын тілінде физика,
химия, биология, информатика пəндері бойынша негізгі орта жəне жалпы орта білім беретін
оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне
базалық лауазымдық жалақыдан 200 % көлемінде қосымша ақы төлеу жүргізіледі. Қосымша
ақы төлеу 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап жүргізіледі.».
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Бюджеттік жоспарлау
департаменті (С.А. Жақыпова) Қазақстан Республикасының заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде
оның көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернетресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа еңгізіледі жəне
2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап туындаған қатынастарға қолданылады.
Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік
қорғау министрі
_____________Т. Дүйсенова
2017 жылғы 29 желтоқсан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
_____________Б. Сұлтанов
2017 жылғы 28 желтоқсан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 16 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16233
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 желтоқсан

2017 жылғы 29 желтоқсан

№647

Астана қаласы

№662

Астана қаласы

«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары
мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқуәдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 91 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы

«Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ
арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және
жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тəрбиеленушілерін
оқулықтармен жəне оқу-əдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 91
бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 13288 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы
10 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тəрбиеленушілерін оқулықтармен жəне оқу-əдістемелік кешендермен қамтамасыз
ету қағидаларында:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Білім беру ұйымдарының кітапхана қорын Тізбеге енген оқулықтар мен оқу-əдістемелік
кешендермен қамтамасыз ету білім алушылар контингентіне сай оқу əдебиеттерінің қажетті
санын жыл сайын сатып алу арқылы жүзеге асырылады.»;
9, 10, 11 жəне 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Баспалар жыл сайын қазан айында Министрлікке оқулықтар мен ОƏК-тің бағдарлы
бағасын жолдайды.
10. Баспалар жыл сайын 30 қазаннан кешіктірмей өз ұйымдарының сайтында оқулықтар
мен ОƏК-ті сатып алуға жергілікті атқарушы органдардың бюджеттік өтінімдерін қалыптастыру
үшін оқулықтар мен ОƏК-тің алдын алу прайс-парағын орналастырады.
Тізбе бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде баспалардың сайтында Тізбеге енгізілген
оқулықтар мен ОƏК-тің прайс-парағын орналастырады.
Баспалар оқулықтың электронды нұсқасымен қоса ұсынады.
11. Жергілікті атқарушы органдар жыл сайын 30 қыркүйекке дейін білім беру ұйымдарында
білім алушылардың болжамды санын білім алушылар мен тəрбиеленушілердің контингентін
есепке ала отырып, келесі оқу жылына оқулықтар мен ОƏК-ті сатып алуға өтінімді оның
негізінде қалыптастырады.
12. Білім беру ұйымдары жыл сайын 20 мамырға дейін оқулықтар мен ОƏК-дің оқушылар
санына жеткілікті болу нысаны бойынша кітап қорын түгендеуді жүргізеді жəне кітап қорынан
білім алушыларға оқулықтарды жəне ОƏК келесі оқу жылына береді.».
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне орта
білім департаменті (Ш.Т. Каринова) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;
3) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін
мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
вице-министрі А.К. Аймағамбетовке жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

бұйырамын:
1. «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын
жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
13272 болып тіркелген, «Əділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 15 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер
мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ
арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларында:
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру
нормаларында:
«Ұсынылатын бейнелеу іс-əрекетіне арналған жабдықтар» деген бөлім мынадай
мазмұндағы 95-1, 95-2, 95-3, 95-4, 95-5, 95-6, 95-7, 95-8, 95-9- жолдармен толықтырылсын:
«

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 10 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16205
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 27 желтоқсан

№651

Астана қаласы

«Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оқуәдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ
өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендері мен оқу-əдістемелік құралдарын əзірлеу,
оларға сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі
жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне
ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7876 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2012
жылғы 19 қыркүйектегі № 609-614 (27687) санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Оқулықтарды, оқу-əдiстемелiк кешендер мен оқуəдiстемелiк құралдарды əзiрлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу,
оларды басып шығару жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру қағидаларында:
2-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«23) уəкілетті орган – Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі;»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ дайындауды өз бетінше автор, авторлық ұжым немесе
баспа ұйымдастырады.
Орта білім беру ұйымдары үшін авторлық ұжым ғалымдар, əдіскерлер жəне мұғалімдер
қатарынан қалыптасады.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Уəкілетті орган білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген бастауыш, негізгі
орта жəне жалпы орта білім беру деңгейлеріне арналған оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ, оның
ішінде электронды жеткізгіштегілерге авторлық ұжым оқу əдебиеттері сапасының мониторингі
нəтижелерін ескере отырып өңдейді.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Оқулықтарға, ОƏК мен ОƏҚ, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі ғылыми жəне
педагогикалық сараптаманы сараптау комиссиясы жүргізеді.
Сараптау комиссиясының құрамына: мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту, бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейлері үшін ғалымдар, жоғары жəне бірінші санатты
мұғалімдер; техникалық жəне кəсіптік, ортадан кейінгі білім беру деңгейі үшін – ғалымдар мен
техникалық жəне кəсіптік, ортадан кейінгі білім беру ұйымдарының оқытушылары, өндіріс,
кəсіпорын жəне басқа да ұйым өкілдері; жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейі
үшін – ғалымдар, жоғары оқу орындарының оқытушылары, өндіріс, кəсіпорын жəне басқа да
ұйым өкілдері енеді.
Сараптау комиссиясы сараптамалық шешім шығарады.»;
15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Оқулықтарға, ОƏК мен ОƏҚ, оның ішінде электронды жеткізгіштегілерге ғылыми
жəне педагогикалық сараптама өткізу ҚР МЖБС-ға, үлгілік оқу жоспарлары мен оқу
бағдарламаларына, ал əдістемелік аппараттың – білім алушыларды оқыту, тəрбиелеу мен
дамыту мақсаттарына, психология-педагогика ғылымының қазіргі заманғы талаптарына
сəйкестігін бағалау мақсатында жүргізіледі.
«Оқулық» орталығы мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру
деңгейіне арналған оқулықтар, ОƏК, ОƏҚ-ге келесі қайта басып шығарылғанға дейін сынақ
алды жəне сынақтан кейінгі сараптама өткізеді.
Қоғамдық бағалау жүргізу үшін бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру деңгейіне
арналған оқулықтар сараптама жүргізу барысында оның электронды нұсқасы «Оқулық»
орталығының интернет-ресурсында орналастырылады.
«Оқулық» орталығы қоғамдық бағалау порталына түскен ескертулер мен ұсыныстарға мониторинг жүргізіп, оларды кемшіліктерді жою мақсатында баспаларға жібереді.
16. Сараптамалық шешім негізінде «Оқулық» орталығы сараптама қорытындысын дайындайды.
Сараптама нəтижелері бойынша сараптама қорытындысы келесі тұжырымдардың бірін
қамтиды:
1) бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім деңгейіне арналған оқулықтарға, ОƏК мен
ОƏҚ, соның ішінде электрондық жеткізгіштерде:
оң сараптамалық шешім алған жағдайда – «білім беру ұйымдарында пайдалануға
ұсынылады», ал сынаққа жолданатын оқулықтарға, ОƏК мен ОƏҚ – «білім беру ұйымдарында
сынақтан өткізуге ұсынылады»;
сараптамалық шешімде жоюды қажет ететін ескертулер болған жағдайда – «өңдеуді қажет
етеді», оның ішінде сынаққа жіберілетін оқу əдебиеттері үшін;
теріс сараптамалық шешім алған жағдайда – «білім беру ұйымдарында пайдалануға
ұсынылмайды», сонымен бірге сынаққа жіберілетін оқу əдебиеттеріне – «білім беру
ұйымдарында сынақтан өткізуге ұсынылмайды».
2) мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі,
жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейінің оқулықтары, ОƏК мен ОƏҚ үшін,
оның ішінде электрондық жеткізгіштерде – «білім беру ұйымдарына пайдалануға ұсынылады»;
сараптамалық шешімде жоюды қажет ететін ескертулер болған жағдайда – «Өңдеуді
қажет етеді»;
теріс сараптамалық шешім алған жағдайда – «білім беру ұйымдарына пайдалануға
ұсынылмайды.»;
20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Оқулықтар, ОƏК мен ОƏҚ бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім берудің
жаңартылған білім мазмұны бойынша сынақтан өтеді.»;
20-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20-2. Уəкілетті орган оқулықтарға, ОƏК мен ОƏҚ сынақ өткізетін эксперименттік білім беру
ұйымдарының тізімін жəне оқулықтар мен ОƏК тізбесін қалыптастырады.»;
25, 26 жəне 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Уəкілетті орган оқулықтар мониторингінің нəтижелері бойынша білім беру ұйымдары
тарапынан сұраныссыз қалған оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк
кешендерiнiң, құралдарының жəне басқа да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық
жеткізгіштегілерінің тiзбесінен (бұдан əрі – Тізбе) алып тастау туралы шешім қабылдайды.
26. Уəкілтті орган оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ-ні, оның ішінде электронды жеткізгіштегілерді,
сараптама жəне сынақ жүргізу нəтижелерін қарастыру жөніндегі Республикалық комиссияны
(бұдан əрі – Республикалық комиссия) құрады.
Республикалық комиссияның құрамы уəкілетті органның бірінші басшысымен бекітіледі.
Республикалық комиссияның құрамына білім беру саласында жұмыс тəжірибесі бар
мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың, педагогикалық жəне ғылыми қоғамдастықтың өкілдері
кіреді.
Уəкілетті орган оқулықтардың, ОƏК мен ОƏҚ-нің, оның ішінде электронды жеткізгіштегілердің
сараптама, сынақ нəтижелерін қарастыру жəне Республикалық комиссияға ұсыныс енгізу үшін
пəндік комиссияларды құрады.
Пəндік комиссиялардың отырысы жылына екі реттен кем емес өткізіледі.
Пəндік комиссиялар құрамы мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдардың өкілдерінен,
ғалымдар, əдіскерлер мен педагог-практиктерден құрылады.
Пəндік комиссиялар:
1) мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім деңгейлеріне арналған
оқулықтарға сараптама жасайды жəне бірыңғай базалық оқулықты анықтау үшін деңгейге
бөлу жұмыстарын жүргізеді;
2) оқулықтардың, ОƏК мен ОƏҚ сараптама, сынақ, оқулықтар сапасын қоғамдық бағалаудың
аралық жəне соңғы қорытындыларын қарастырады;
3) мектепке дейінгі тəрбие жəне оқыту, бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім
беру деңгейлеріне арналған оқулықтардың, ОƏК мен ОƏҚ-ні, оның ішінде электронды
жеткізгіштегілерді сараптамалық бағалау, сынақтан өткізу жəне деңгейге бөлу қорытындыларын
Республикалық комиссияның қарауына енгізеді.
27. Республикалық комиссия:
1) пəндік комиссиялар жұмысының қорытындыларын қарастырады;
2) оқу басылымының мазмұнын бағалау критерийлері негізінде пəндік комиссиялардың
ұсыныстарын, сондай-ақ оқулықтардың бағасын есепке ала отырып, оқулықтарды, ОƏК мен
ОƏҚ-ні, оның ішінде бірыңғай базалық оқулықтарды іріктеуді жүзеге асырады;
3) оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ-ні, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерді оқу
процесінде пайдалану туралы мынадай шешімдерді қабылдайды:
«білім беру ұйымдарында пайдалануға ұсынылады»;
«білім беру ұйымдарында пайдалануға ұсынылмайды»;
«білім беру ұйымдарында бірыңғай базалық оқулық ретінде пайдалануға ұсынылады»;
«білім беру ұйымдарында қосымша қолдануға арналған оқулық ретінде пайдалануға
ұсынылады»;
4) Тізбеге енгізу үшін ұсынылған оқу əдебиеттері тізімін Министрліктің қарауына жəне
бекітуіне ұсынады;
5) оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ-ні дайындау, сараптау, сынақтан өткізу, мониторинг жүргізу
жəне басып шығару тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды жəне енгізеді.»;
29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Тізбеге бір оқу пəні бойынша бестен артық емес балама оқулықтар, ОƏК мен ОƏҚ
енгізіледі.
Уəкілетті орган бекіткен Тізбе www.edu.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылады.».
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне орта
білім департаменті (Ш.Т. Каринова) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
қағаз жəне электронды түрде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет
министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
мерзімді басылымдарға ресми жариялау үшін жолдау;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында ресми жарияланғаннан кейін орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
вице-министрі А.К. Аймағамбетовке жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

95-1

95-2

95-3

95-4

95-5

95-6

95-7

95-8

95-9

Ойын алаңы, бағдарламаланатын робот ойыншығы,
тапсырмалары бар карточкалар мен əдістемелік
құралдан тұратын бағдарламалау дағдыларын
дамытуға арналған старттық жинақ
Тақта жəне кодтау блоктары, моторлар, датчиктер, электрондық жəне конструкциялық элементтер,
əдістемелік оқулықтардан тұратын бағдарламалау
дағдыларын дамытуға арналған базалық жинақ
Конструкциялық элементтер, микроконтроллер, датчиктер, картридер жəне əдістемелік оқулықтардан
тұратын мектеп жасына дейінгі балаларға арналған
робототехникалық жинақ
Конструкциялық элементтер, микроконтроллер, датчиктер, жəне əдістемелік оқулықтардан
тұратын мектеп жасына дейінгі балаларға арналған
робототехникалық жинақ
Конструкциялық элементтерден, технологиялық картадан жəне əдістемелік оқулықтан тұратын мектеп
жасына дейінгі балалар топтарының жаратылыстану ғылымдары, технология, өнер, конструкциялық
құрастыру жəне математика саласындағы зерттеу
қызметіне арналған конструкциялық жинақ
Конструкциялық элементер, фигуралар, объектілер,
технологиялық карталар мен əдістемелік құралдан
тұратын шығармашылық жəне танымдық қабілетті
дамытуға арналған конструкциялық жинақ
Конструкциялық элементтер, фигуралар, объектілер,
технологиялық карталар жəне əдістемелік оқулықтан
тұратын ерте жастан математикалық дамытуға
арналған конструкциялық жинақ
Əдістемелік оқулықпен бірге 2 жəне 3 өлшемді модельдеуге арналған геометриялық фигуралардан
тұратын ерте жастан математикалық дамытуға
арналған конструкциялық жинақ
Геометриялық фигуралар, конструкциялық элементтер жəне əдістемелік оқулықтан тұратын балаларды роботтармен ойынға дайындауға арналған
конструкциялық жинақ

Жинақ

2

2

2

Жинақ

4

4

4

Жинақ

4

4

4

Жинақ

1

1

1

Жинақ

1

1

1

Жинақ

4

4

4

Жинақ

3

3

3

1

1

1

1

Жинақ

Жинақ

1

»;
Бастауыш білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларында:
«Əқімшілік кабинеті» деген бөлімде:
«Ақпараттық-білім беру саласының (АБС) желілік инфрақұрылымының оқу кабинеттеріне
арналған жабдықтар» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы 330-1, 330-2, 330-3, 330-4, 330-5,
330-6, 330-7, 330-8-жолдармен толықтырылсын:
«
330-1
330-2
330-3
330-4

330-5

330-6
330-7

330-8

Ноутбук
Конструкциялық элементтер, микроконтроллер, моторлар,
датчиктер, қосымша бөлшектер, зарядтаушы құрылғы жəне
əдістемелік құралдан тұратын робототехникалық жинақ
Конструкциялық элементтер, микроконтроллер, картридерлер, датчиктер жəне əдістемелік оқулықтан тұратын
робототехникалық жинақ
Бағдарламалайтын контроллер, радиомодуль, қашықтықтан
басқару пульті, датчиктер, конструкциялық жəне электр
элементтерінен жəне əдістемелік оқулықтан тұратын жаттығулар мен жарыстарға арналған робототехникалық жинақ
Ойын алаңы, бағдарламалайтын ойыншық-робот, тапсырмалары бар карточкалары жəне əдістемелік оқулықтан
тұратын бағдарламалау дағдыларын дамытуға арналған
старттық жинақ
Пластик жинағы мен əдістемелік құралы бар 3D қалам
Конструкциялық элементтер, фигуралар мен объектілер,
технологиялық карталар жəне əдістемелік оқулықтан
тұратын механизмдер жұмысының прициптерін, механика
негіздерін үйренуге арналған конструкциялық жинақ
Конструкциялық элементтер, объектілер, аспаптар, технологиялық карталар мен əдістемелік оқулықтан тұратын инженерлік ғылымдар, қалпына келтірілетін энергия көздері, пневматика негіздерін үйренуге арналған конструкторлық жинақ

Дана
Жинақ

5
5

Жинақ

2

Жинақ

Жинақ

Дана
Жинақ

1

5
2

Жинақ

3

2

3

»;
«Спорттық зал» деген бөлімде:
«Гимнастика» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 408, 410, 413, 414, 417, 420, 438,
440-жолдар алынып тасталсын;
«Қимылды жəне спорт ойындары» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 454-жолдар алынып тасталсын;
Негізгі орта білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларында:
«Материалдарды көркем өңдеу, металл жəне ағашты өңдеу технологиясын жабдықтар
жəне жиһаздар» деген бөлім мынадай мазмұндағы 880-1, 880-2, 880-3, 880-4, 880-5, 880-6,
880-7, 880-8, 880-9, 880-10-жолдармен толықтырылсын:
«
880-1
880-2
880-3
880-4

Ноутбук
Дана
Желілік фильтр
Дана
Басып шығаруға арналған пластигі бар 3-D принтер
Дана
Бағдарламалық қамтамасыз етілген микрокомпьютер, сервомо- Жинақ
торлар, датчиктер, құрылыс элементтері, зарядтаушы құрылғы,
интерактивтік сабақтар, оқу-əдістемелік кешеннен тұратын
робототехникалық жинақ
880-5 Мониторы бар жəне бағдарламалық қамтамасыз етілген
Жинақ
микропроцессорлік компьютер базасындағы бағдарламалауды
оқытуға арналған жинақ
Жинақ
880-6 Микроконтроллері мен командалық интерпретаторы бар плата
базасындағы робототехникалық жинақ жəне оқу əдістемелік кешен
880-7 Зерттеу қызметіне арналған датчиктер жинағы
Жинақ
880-8 Бағдарламалау мүмкіндігі бар электрондық компоненттер мен
Жинақ
механикалық модельдер, əдістемелік құралдан тұратын жобалау қызметіне арналған жинақ
Жиынтық
880-9 Лицензиялық бағдарламалар, оның ішінде микроконтроллермен жұмысқа арналған үстел жəне мобильдік операциялық
жүйесінің кешені, құжаттаманы, мультимедиалық деректерді
жəне оқу-əдістемелік материалдарды қарау құралдары, визуалды əзірлеу құралдары, редакторлар, дерекқорлар,
микроконтролердің жұмысын атқаратын виртуалды машиналар,
үш өлшемді модельдерді жасауға, схемаларды жобалауға жəне
интертетте жұмыс істеуге арналған бағдарламалар
880-10 Баннерлік матадағы жаттығу алаңдары
Дана

10
10
2
10

3
4
4
10
1

6

»;
«Спорт зал жəне секциялар» деген бөлімде реттік нөмірлері 971, 972, 977, 981-жолдар
алынып тасталсын;
Жалпы орта білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларында:
«Дене шынықтыру зал жəне секция» деген бөлімде:
«Гимнастика» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 829, 830, 835, 839-жолдар алынып
тасталсын;
«Жеңіл атлетика» деген кіші бөлімде реттік нөмірі 851-жол алынып тасталсын;
«Туризм, спорт жəне үстел ойындары» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 886, 887,
891-жолдар алынып тасталсын;
«Алғашқы əскери дайындық кабинеті» деген кіші бөлімде:
«
алғашқы əскери дайындық кабинеті
»;

деген кіші бөлімінің атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«
алғашқы əскери жəне технологиялық дайындық кабинеті

»;

реттік нөмірі 1001-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1001

Алғашқы əскери жəне технологиялық
дайындық бойынша плакаттар

дана

1
»;

реттік нөмірі 1004-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1004

«Алғашқы əскери жəне технологиялық
дайындық» электрондық оқу басылымы

дана

1

»;
«Қару жəне əскери-техникалық мүлікті сақтау» деген кіші бөлімде реттік нөмір 1043 - жол
алынып тасталсын;
«Алғашқы əскери дайындық қалашығы» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 1044, 1045,
1046, 1047, 1049-жолдар алынып тасталсын;
«Ұсынылатын жабдықтар» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 1050, 1052, 1053, 1054,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069-жолдар алынып тасталсын;
«Тир» деген бөлімде реттік нөмірі 1083-жол алынып тасталсын;
«Əкімшілік кабинеті» деген бөлім:
«Робот техникасымен, зерттеу жəне жобалау қызметімен айналасуға арналған инновациялық жəне жоғары технологиялық жабдықтар» деген кіші бөліммен толықтырылсын:

1199
1200
1201
1202

1203
1204
1205
1206
1207

1208
1209
1210
1211

Робот техникасымен, зерттеу жəне жобалау қызметімен айналасуға арналған
инновациялық жəне жоғары технологиялық жабдықтар
Ноутбук
Дана
10
Желілік фильтр
Дана
10
Басып шығаруға арналған пластигі бар 3-D принтер
Дана
2
Бағдарламалық қамтамасыз етілген микрокомпьютер, серЖинақ
4
вомоторлар, датчиктер, құрылыс элементтері, зарядтаушы
құрылғы, интерактивтік сабақтар, оқу-əдістемелік кешеннен
тұратын робототехникалық жинақ
Мониторы бар жəне бағдарламалық қамтамасыз
Жинақ
5
етілген микропроцессорлік компьютер базасындағы
бағдарламалауды оқытуға арналған жинақ
Микроконтроллері мен командалық интерпретаторы бар
Жинақ
10
плата базасындағы робототехникалық жинақ жəне оқу
əдістемелік кешен
Зерттеу қызметіне арналған датчиктер жинағы
Жинақ
10
Бағдарламалау мүмкіндігі бар электрондық компонентЖинақ
10
тер мен механикалық модельдер, əдістемелік құралдан
тұратын жобалау қызметіне арналған жинақ
Лицензиялық бағдарламалар, оның ішінде микроконЖиынтық
1
троллермен жұмысқа арналған үстел жəне мобильдік
операциялық жүйесінің кешені, құжаттаманы,
мультимедиалық деректерді жəне оқу-əдістемелік материалдарды қарау құралдары, визуалды əзірлеу
құралдары, редакторлар, дерекқорлар, микроконтролердің
жұмысын атқаратын виртуалды машиналар, үш өлшемді
модельдерді жасауға, схемаларды жобалауға жəне интертетте жұмыс істеуге арналған бағдарламалар
Жарыстар мен олимпиадаларға қатысуға арналған жинақ
Жинақ
1
Дана
1
Антропоморфтік робот
Виртуалды ортаны жəне толықтырылған шынайылықты
Жиынтық
1
жасауға арналған жабдықтар мен бағдарламалық
қамтамасыз ету кешені жəне əдістемелік құрал
Баннерлік матадағы жаттығу алаңдары
Дана
10

Қазақстан Республикасы
Білім жəне ғылым министрінің
міндетін атқарушы А.ƏМРИН

».
2. Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне
орта білім департаменті (Ш.Т. Каринова):
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына жолдауды;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің интернетресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің
Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым
министрің міндетін атқарушы А. ƏМРИН

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16220
болып енгізілді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 22 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16258
болып енгізілді.
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Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
________________ Б. Сұлтанов
2017 жылғы 16 қараша

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы
_________________ Н. Айдапкелов
2017 жылғы « » ______________

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
________________ Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 15 қараша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 қарашадағы №775 бұйрығына 1-қосымша
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды кредиттеу қағидаларына 2-1-қосымша
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды кредиттеген кездеСенім білдірілген өкілдің (агенттің) көрсетілетін
қызметінің құнын есептеу
1. Сенім білдірілген өкілдің (агенттің) көрсетілетін қызметінің құны тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту жөніндегі ұйымның бекітілген тиісті жылға арналған
даму жоспарының негізінде жыл сайын қайта қаралады.
2. Көрсетілетін қызмет құнын айқындау тəртібі:
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту жөніндегі ұйымның
көрсетілетін қызметінің құны:
1) жоспарлы шығындарға негізделген бір адам-сағатқа алғандағы құны;
2) көрсетілетін қызмет құнының есебі үшін айқындалған табыс нормалары;
3) еңбек шығынының нормалары;
4) Сенім білдірілген өкіл (агент) ретінде тікелей қызмет көрсететін жұмыскерлердің саны
негізінде айқындалады.
3. Бір адам-күнге алғандағы жоспарлы құны мына формуланың негізінде есептеледі:

мұнда:
ЖҚбір –бір адам-сағаттың жоспарлы құны, адам-күнге мың теңге;
ЖШ – қызмет көрсетуге байланысты жоспарлы шығын, мың теңге;
саны – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту ұйымының өндірістік жəне əкімшілік
персоналының жиынтық штат саны, адам;
КК – жоспарланған кезеңдегі жыл ішіндегі күнтізбелік күндер саны, күндермен алғанда
(жұмыс уақыты баламасына сəйкес 40 сағаттық апта кезінде);
ТН – табыс нормасы, пайызбен алғанда.
4. Тиісті кезеңдегі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту
ұйымындағы табыстың жоспарлы нормасы.
5. Сенім білдірілген өкілдің (агенттің) көрсетілетін қызметінің құнын айқындау:
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту ұйымының Сенім
білдірілген өкіл (агент) ретінде көрсетілетін қызметінің құны төменде келтірілген формулаға
сəйкес айқындалады:
ҚҚ = ЖҚбір × С×УН,
мұнда:
ҚҚ – көрсетілетін қызмет құны, мың теңге;
ЖҚбір – бір адам-сағаттың жоспарлы құны, адам-сағатқа мың теңге;
С – осы қызметті көрсетуге қатысатын қызметкерлердің саны;
УН – уақыт нормасы, адам-сағатпен алғанда.
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 қарашадағы №775 бұйрығына 2-қосымша
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды кредиттеу қағидаларына 3-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Инвестициялық жобаларды іске асыру барысы туралы ақпарат

Нысан

Есептік кезең 20___ жыл ____________

факт

Орындал ған
жұмыстардың қысқаша
сипаттамасы, жұм
ыстарды орындал мау
себептері

факт

жұмысты
аяқтау
мерзімі
ҚМЖ кестесіне
сəйкес жоспар

ҚМЖ кестесіне
сəйкес жоспар

Өспелі
қорытын дысымен нақты
орындау

ЖСҚ бойынша
құрауыштың
атауы

ТЭН/ЖСҚ сəйкес нақты жұмысты
алғанда жұмыстың көлемі бастау
(іс-шаралар, құрауыштар) мерзімі
іс-шараның
атауы

Жобаны іске асыру
кезеңі

ЖСҚ бойынша
жобаның жалпы құны,
мың теңге

№

Жобаның атауы

Индексі: 1-ИЖІ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын тұлғалар тобы: Қарыз алушы, Түпкілікті қарыз алушы,
Сенім білдірілген өкіл (агент)
Қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері
Тапсыру мерзімі: есептік айдан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей

1
Орындаушы: ___________________________________________________________
Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) байланыс телефоны
Басшы:___________________________________________________________
Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) байланыс телефоны
Мөр орны
Ескерту: Нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанның қосымшасында көрсетілген.
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
«Инвестициялық жобаларды іске асыру барысы туралы ақпарат»
1. «Инвестициялық жобаларды іске асыру барысы туралы ақпарат» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысаны (бұдан əрі -Нысан) «Нұрлы жол» Инфрақұрылымды дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру барысы туралы
сапалы ақпаратты ұсыну мақсатында əзірленеді.
2. Нысан мынадай үлгіде толтырылады:
«№» 1-бағанында нөмір тəртіппен көрсетіледі. Келесі ақпарат ретімен нөмірленуі керек;
«Жобаның атауы» 2-бағанында жобалау-сметалық құжаттамаға мемлекеттік/ведомствадан
тыс сараптамаға сəйкес жобаның атауы көрсетіледі;
«ЖСҚ бойынша жобаның жалпы құны, мың теңге» 3-бағанында жобаның жалпы құны
жобалау-сметалық құжаттама бойынша (жобалық-іздестіру жұмыстарын ескере отырып)
мемлекеттік/ведомстводан тыс сараптамаға сəйкес көрсетіледі;

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 қарашадағы №775 бұйрығына 3-қосымша
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды кредиттеу қағидаларына 4-қосымша
Нысан

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Бюджеттік кредиттің түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпарат
Есептік кезең 20___ жыл ____________

і

Ескерту

Мемлекеттік сатып алудың қорытындысы бойынша үнемдеу

-

Сома (мың теңге)

-

% игерілгені (өсу қорытындысымен)

Сома (мың теңге) Есептік кезеңнің аяқталуы

-

Орындалмаған сомасы (мың.теңге) (өсу
қорытындысымен)

сома (мың тенге) Есептік кезеңнің басталуы

-

Сома (мың теңге)

Сома (мың теңге)

-

Сома (мың теңге)

мерзімі

-

Сома (мың теңге) Негізгі қарыз бойынша мерзімі өткен берешек

Өтелуі тиіс
Сома (мың теңге)

-

Қарыздың
қалғаны

есепті ай үшін

мерзімі

-

Нақты өтелгені

өспелі қорытындысымен

Облыстардың атауы
Табиғи монополиялар
субъектілерінің
атауы
1 - жоба

Сома (мың теңге)

1
1

Сома (мың теңге)

Жобаның
атауы

Бюджеттік кредит
қаража-тының
нақты келіп түсімі
Бюджеттік кредит
қаражаты ның
нақты игерілгені

№

Бюджеттік
кредит
қаражатын
өтеу

есепті ай үшін

Индексі: 1-БКТИ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын тұлғалар тобы: Қарыз алушы, Түпкілікті қарыз алушы,
Сенім білдірілген өкіл (агент)
Қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері
Тапсыру мерзімі: есептік айдан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей

өспелі қорытындысымен

бұйырамын:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер
мен толықтырулар енгізілсін:
1) «Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды жəне
жаңғыртуды кредиттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 шілдедегі № 495 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11620 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде 2015 жылғы 16 шілдеде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды жəне жаңғыртуды кредиттеу қағидаларында:
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Бюджеттік бағдарламаның əкімшілері»:
коммуналдық шаруашылық саласындағы уəкілетті орган;
электр энергетика саласындағы уəкілетті орган;»;
40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Алдын ала іріктеу жүргізу үшін Қарыз алушы іске асыру қажеттілігін, басымдылығын
негіздей отырып, инвестициялық жобалардың алдын ала тізбесін қалыптастырады жəне
Сенім білдірілген өкілге (агентке) алдағы жоспарланған жылдың 1 наурызына дейін жібереді.»;
52-тармақтың 5) жəне 9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«5) соңғы үш жылдағы бірінші басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған Əлеуетті түпкілікті
қарыз алушының қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасы.
«Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Заңына (бұдан əрі - аудиторлық қызмет туралы Заң) сəйкес түпкілікті қарыз алушы міндетті
аудитке жатқан жағдайда, аудиттелген қаржылық есептілігі ұсынылады. Қаржылық есептілік
«Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан
Республикасы Заңының талаптарына сəйкес, оның ішінде басқа ұйымдарда қаржылық қатысуы
туралы ақпарат, баланс валютасында 10 % жəне одан да астам баланс баптарының егжейтегжейлі таратып жазылуы қоса беріле отырып ұсынылады;»;
«9) өтінім берген сəтте мемлекеттік кірістер органдарында есепке алынатын субсидия
алушының берешегі жоқ (бар) екендiгi туралы мəлiмет;»;
54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«54. Бюджеттік бағдарламаның əкімшісі 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Сенім білдірілген өкілге
(агентке) Қарыз алушы ұсынған құжаттар топтамасын қоса бере отырып, бюджеттік кредит
алуға арналған өтінімді қараудың қажеттілігі туралы хат жібереді.»;
58-тармақ алып тасталсын;
61 жəне 62-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«61. Кепіл нысанының жай-күйіне, қайтарымдылығына немесе қажетті құжаттарға қатысты
елеулі күмəнді жою үшін Қарыз алушы 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде қосымша ақпарат ұсынбаған
жағдайда, Сенім білдірілген өкіл (агент) келесі жұмыс күні қарыз алушыға құжаттардың топтамасын қайтарады.
62. Қарыз алушының/Əлеуетті түпкілікті қарыз алушының анықталған сəйкессіздіктерді
жоюын ескере отырып, бюджеттік кредит алуға арналған өтінімді қолдану мерзімі ол берілген
жылдың 15 сəуірінде аяқталады.»;
64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«64. Сенім білдірілген өкілдің (агенттің) өтінімі бойынша бюджеттік кредит беру мүмкіндігі/
беруден бас тарту туралы қорытынды осы Қағидалардың 59-тармағында көрсетілген мерзім
өткеннен кейін келесі жұмыс күні Жұмыс тобының алдағы отырысының күн тəртібіне енгізу
үшін Жұмыс тобының хатшысына ұсынылады.»;
92-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«92. Сенім білдірілген өкіл (агент) объектілерді көзбен тексеру жүргізу жəне инвестициялық
жобаларды іске асырудың нақты барысын тексеру мақсатында жартыжылда бір реттен сиретпей объектілерге шығуды жүзеге асырады.»;
95-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«95. Объектілерді көзбен тексеру жүргізудің жəне инвестициялық жобаларды іске асырудың
нақты барысын тексеру қорытындылары бойынша Сенім білдірілген өкіл (агент) 5 (бес) жұмыс
күнінің ішінде растайтын фото жəне бейнематериалдарды қоса бере отырып, объектіні нақты
тексеру (байқау) туралы есеп жасайды жəне Бюджеттік бағдарламаның əкімшісіне жібереді.»;
102-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«102. Инвестициялық жобаларды қаржыландыруға мониторингті жүзеге асыру үшін
Түпкілікті қарыз алушы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бюджеттік кредиттің түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпаратты Сенім білдірілген өкілге (агентке) жібереді.»;
103-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«103. Бюджеттік кредиттің түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпарат Түпкілікті қарыз
алушыға ай сайын жəне жылдың қорытындысы бойынша электрондық форматта жəне қағаз
тасығышта мынадай мерзімдерде ұсынады:
есепті ай үшін – есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей;
есепті жыл үшін – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 10 ақпанынан кешіктірмей
ұсынады.»;
110-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді толық жазып көрсету (негізгі құралдар
мен материалдық емес активтерді топтар бойынша бөліп көрсете отырып);»;
мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
«8-1) қызмет түрлері, тұтынушылар топтары жəне осы тарифтер бойынша көрсетілген
қызметтердің көлемі бойынша бөліп көрсете отырып, тарифтердің барлық түрлерін қамтитын
операциялық көрсеткіштер;»;
116-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«116. Сенім білдірілген өкіл (агент) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 30ыншы маусымынан кешіктірмей түпкілікті қарыз алушының қаржылық жай-күйі мониторингінің
нəтижелерін Бюджеттік бағдарламаның əкімшісіне жəне Кредиторға ұсынады.
Аудиторлық қызмет туралы Заңына сəйкес түпкілікті қарыз алушы міндетті аудитке жатқан жағдайда, Түпкілікті қарыз алушының аудиттелген қаржылық жай-күйі мониторингінің
нəтижелері ұсынылады.»;
мынадай мазмұндағы 118-тармақпен толықтырылсын:
«118. Сенім білдірілген өкіл (агент) кредитордың (сенім білдірушінің) тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес берешекті өндіріп
алуды орындауы мүмкін.»;
Қағидаларға 2-1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
Қағидаларға 3-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
Қағидаларға 4-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2) «Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2015 жылғы 14 қазандағы № 665 бұйрығына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12288 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде 2015 жылғы 17 қарашада жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін
салуды, реконструкциялауды жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидалары осы бұйрыққа
4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң
қолданысқа енгiзiледi.

Сома (мың теңге)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы

Сома (мың теңге)

Астана қаласы

Ұлттық қордан қаржыландырудың жоспарланып отырған сомасы

№775

мерзімі

2017 жылғы 13 қараша

«Жобаны іске асыру кезеңі» 4 бағанында əр жылдары жұмыстары кезеңі мемлекеттік/
ведомстводан тыс сараптамаға сəйкес құжаттамаға арналған құрылыс басталғаннан бастап
аяқталғанға дейін жобалау-сметалық құрылыс-монтаж көрсетіледі;
«іс-шараның атауы» 5-бағанында жоба бойынша жұмыстардың атауы жобалау-сметалық
құжаттама арналған (реконструкция/салу) мемлекеттік/ведомстводан тыс сараптамаға сəйкес
көрсетіледі;
«ЖСҚ бойынша құрауыштың атауы» 6-бағанында желілер мен құрылыстарды реконструкциялау/салу бойынша жоспарланған жұмыстар, атап айтқанда: жылумен, сумен жабдықтау жəне
су бұру желілерінің ұзындығы, кəріздік-тазалау құрылысының саны, су тазарту қондырғылары,
қазандықтар, сорғы станциялары, ірі резервуарлар, орталықтандырылған жылу пункттерінің
саны, су қабылдағыш мұнаралар саны көрсетіледі;
«Өспелі қорытындысымен нақты орындау» 7-бағанында көрсетіледі, 6-бағанда көрсетілген
іс жүзінде орындалған жұмыстар көрсетіледі;
«жұмысты бастау мерзімі», «ҚМЖ кестесіне сəйкес жоспар», «факт» 8-бағанында жұмысты
бастаудың жоспарланған мерзімі көрсетіледі;
«жұмысты аяқтау мерзімі», «ҚМЖ кестесіне сəйкес жоспар», «факт» 9-бағанында жұмыстың
іс жүзінде аяқтаудың мерзімі көрсетіледі;
«Орындалған жұмыстардың қысқаша сипаттамасы, жұмыстарды орындал мау себептері»
10-бағанында есепті айда орындалған жұмыстың көлемі, сондай-ақ сот талқылауы, мемлекеттік
сатып алу бойынша конкурсты қайтадан жариялау, құрылыс-монтаж жұмыстарының кестеге
сəйкес сияқты проблемалық мəселелер (орын алған жағдайда) көрсетіледі.

Сома (мың теңге)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
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Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
«Бюджеттік кредиттің түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпарат»
1. «Бюджеттік кредиттердің келіп түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпарат» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысан (бұдан əрі - нысан) «Нұрлы жол» Инфрақұрылымды
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында инвестициялық жобаларды іске асыру туралы
сапалы ақпаратты ұсыну қамтамасыз ету үшін əзірленген.
2. Нысан мынадай ретпен толтырылады:
«№» 1-бағанында нөмір ретпен көрсетіледі. Келесі ақпарат тəртіп бойынша нөмірлеуді
үзбеуі керек;
«Жобаның атауы» 2-бағанында жобалық-сметалық құжаттамаға арналған мемлекеттік/
ведомствадан тыс сараптамаға сəйкес жобаның атауы көрсетіледі;
«Ұлттық қордан қаржыландырудың жоспарланып отырған сомасы» республикалық бюджеттен бөлінген 3 бағанында жобаның сомасы көрсетіледі;
«Бюджеттік кредит қаражатының нақты келіп түсімі» 4-бағанында жобаның іске асыруға
бөлінген республикалық бюджеттен келіп түскен сома көрсетіледі;
«Бюджеттік кредит қаражаты ның нақты игерілгені» 5-бағанында жобаны іске асыруға
бөлінген республикалық бюджеттен игерілген ақша сомасы көрсетіледі;
«Бюджеттік кредит қаражатын өтеу» 6-бағанында кредиттік шарттың талаптарына сəйкес
өтелуі тиіс кредит сомасы көрсетіледі;
«Қарыздың қалғаны» 7-бағанында кредиттік шарттың талаптарына сəйкес кредит бойынша берешек сомасы көрсетіледі;
«Негізгі қарыз бойынша мерзімі өткен берешек» 8-бағанында кредиттік шарттың талаптарына сəйкес кредит бойынша мерзімі өткен борыштың сомасы көрсетіледі;
«% игерілгені (өсу қорытындысымен)» 9-бағанында республикалық бюджеттен бөлінген
игеру процент көрсетіледі;
«Орындалмаған сомасы (мың.теңге) (өсу қорытындысымен)» 10-бағанында республикалық
бюджеттен бөлінген кредит бойынша пайдаланылмаған ақшаның сомасы көрсетіледі;
«Мемлекеттік сатып алудың қорытындысы бойынша үнемдеу» 11-бағанында құрылысмонтаждау жұмыстары мен сатып алған материалдар сатып алуға жүргізілген конкурстық
рəсімдердің қорытындысы бойынша үнемдеу сомасы көрсетіледі;
«Ескерту» 12-бағанында жоба бойынша қосымша ақпаратпен ескерту көрсетіледі.
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 қарашадағы № 775 бұйрығына 4-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 14 қазандағы № 665 бұйрығымен бекітілген
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы
Су кодексінің 37-1-бабының 8-5) тармақшасына, Қазақстан Республикасының Бюджет
кодексіне, «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 5-1-бабының 5-2) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне сумен жабдықтау жəне су
бұру жүйелерін салудың, реконструкциялаудың жəне жаңғыртудың тəртібін айқындайды.
2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
1) Жұмыс тобы – Оператордың қорытындысының негізінде жылумен, сумен жабдықтау
жəне су бұру саласындағы инвестициялық жобаларға субсидия беру бойынша ұсыныстар
мен ұсынымдар əзірлеу жөніндегі консультациялық-кеңесші орган;
2) жылумен жабдықтау жүйесі – жылу өндіру, жылу тарату жəне жылу тұтыну қондырғыларынан тұратын кешен;
3) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды жəне
жаңғыртуды субсидиялау – жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуды
экономикалық ынталандыру ретінде жүзеге асырылатын өтеусіз жəне қайтарымсыз негізде
бюджеттік субсидия беру;
4) инвестициялық жоба – жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау жəне жаңғырту жөнінде іс-шаралар жүргізуге бағытталған, Қаржы институттарының
жəне бюджеттік субсидияның қарыз қаражаты есебінен Қаржы институттарымен келісім
жасасқан заңды тұлғалар іске асыратын инвестициялық жоба;
5) Қаржы институты – банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жəне халықаралық қаржы ұйымдары;
6) ниеттестік хат – Қаржы институтының инвестициялық жобаны іске асыру қажеттігінің
негіздемесімен жəне алдын ала құнымен жоба жөніндегі іс-шараның қысқаша сипаттамасынан
тұратын кредитті беру мүмкіндігі туралы хаты;
7) Оператор – Əкімшімен немесе ол уəкілдік берген құрылымдық бөлімшемен Оператордың
функциясын жүзеге асыруға шарт (келісімшарт) жасасқан тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту жөніндегі ұйым;
8) субсидия – жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау жəне жаңғырту жөніндегі инвестициялық жобаларды іске асыру үшін Қаржы институттарымен келісім жасасқан заңды тұлғаға республикалық бюджеттен берілетін бюджеттен
қайтарымсыз төлемдер;
9) субсидия алушы – сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру қызметтерін көрсететін,
жылу энергиясын өндіретін, беретін тарататын жəне (немесе) жабдықтайтын заңды тұлға;
10) су бұру жүйесі – сарқынды суларды жинауға, тасымалдауға, тазартуға жəне оны əкетуге
арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені;
11) сумен жабдықтау жүйесі – суды жинауға, сақтауға, дайындауға, беруге жəне оны тұтыну
орындарына таратуға арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені;
12) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы мемлекеттің əлеуметтік саясаты – халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге жəне өмір сүру деңгейін мен сапасын жақсартуға
бағытталған шаралар мен іс-шаралардың жиынтығы;
13) уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы жəне реттелетін нарықтардағы
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
14) үшжақты шарт - Əкімші немесе ол уəкілдік берген құрылымдық бөлімше мен Қаржы
институтының жəне субсидия алушының арасында жасалған субсидия беру арқылы Қаржы
институттарының жəне республикалық бюджеттің қаражаты есебінен бірлесе қаржыландыруды
көздейтін инвестициялық жобаны іске асыру туралы шарт.
3. Инвестициялық жобаларды іріктеу үшін Бюджеттік бағдарламаның əкімшісі Жұмыс тобын құрады, оның құрамына Бюджеттік бағдарлама əкімшісінің құрылымдық бөлімшелерінің,
мүдделі мемлекеттік органдардың жəне өзге де ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ Қаржы
институтының өкілдері енгізіледі.
4. Бюджеттік бағдарламаның əкімшілері:
коммуналдық шаруашылық саласындағы орталық уəкілетті орган;
электр энергетика саласындағы орталық уəкілетті орган
5. Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды субсидиялау жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуды экономикалық ынталандыру ретінде мынадай қағидаттар бойынша жүзеге асырылады:
субсидия Қазақстан Республикасы Су кодексінің 135-1-бабының 2-тармағына, «Электр
энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 7-2-бабының 2-тармағына сəйкес
техникалық сүйемелдеуге жəне субсидия алушының капитал көп жұмсалатын шығыстарына
ақы төлеуге беріледі;
субсидия мерзімі өтіп кеткен қарыздық берешек бойынша есептелген жəне төленген
пайыздарды төлеу жөніндегі шығындарды өтеуге, сондай-ақ жарғылық капиталға қатысу
мақсатында, субсидия алушының шаруашылық қызметінің шығыстарын жабуға, Оператор
көрсеткен қызметке ақы төлеуге берілмейді.
6. Субсидия Қаржы институттарымен инвестициялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру
шарттарында беріледі.
7. Субсидияның көлемі инвестициялық жобаның жалпы құны мен Қаржы институты беретін
кредиттің арасындағы айырма ретінде белгіленеді.
Бұл ретте, субсидияның көлемі Қаржы институты беретін кредиттің сомасынан аспауға тиіс.
Субсидияларды бөлу тиісті жылға республикалық бюджеттен көзделген қаражат шеңберінде
жүзеге асырылады.
8. Субсидияларды беру Əкімші немесе ол уəкілдік берген құрылымдық бөлімше, Қаржы
институты мен субсидия алушының арасындағы үшжақты шарттың негізінде жүргізіледі, онда
қарыз жəне субсидияларды беру жəне пайдалану кезінде тараптардың құқықтық қатынастары
белгіленеді.
Бұл ретте, ақы төлеу қажеттілігін растайтын тиісті құжаттардың, оның ішінде орындалған
жұмыстардың актілерінің, сəйкестік жəне сапа сертификаттарының, шот-фактуралардың
жəне көрсетілген қызметтер, сатып алынған жабдықтар мен материалдар бойынша басқа
да бухгалтерлік есептілік құжаттарының негізінде алдағы төлемдерге ақы төлеу жүргізіледі.
9. Бөлінген қаражатты тиімді жəне нысаналы пайдалануды қамтамасыз ету, инвестициялық
жобаның тікелей көрсеткіштеріне қол жеткізу, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаның
(жобаның) іс-шараларын орындау субсидиялаудың міндетті шарты болып табылады.
10. Субсидияны алушы субсидияның қаражатын тек қана инвестициялық жоба мен үшжақты
шартта көзделген мақсаттарға пайдаланады.
11. Субсидия мынадай өлшемшарттар сақталған жағдайда беріледі:
1) инвестициялық жобаның жəне инвестициялық жобада көзделген іс-шараларды іске
асырудың экономикалық жəне əлеуметтік тиімділігі;
2) Қаржы институтының қаражаты есебінен алынған қарыз есебінен іске асырылатын ісшаралардың өзін-өзі ақтауы;
3) есептермен жəне тиісті құжаттармен расталатын субсидияның экономикалық негізділігі;
4) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау жəне
жаңғырту кезінде энергия тиімділігі жəне ресурс үнемдеу жөнінде іс-шаралар жүргізу;
5) бірыңғай техникалық саясатты, оның ішінде технологияларды, материалдар мен
жабдықтарды қолдану;
6) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау жəне
жаңғырту кезінде отандық тауар өндірушілерді тарту.
12. Субсидия беру мынадай негіздерде жүзеге асырылады:
1) Қаржы институты дайындаған инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық
зерттеулеріне (бұдан əрі - ТЭЗ), субсидияны əзірлеуші дайындаған техникалық-экономикалық
негіздемеге (бұдан əрі - ТЭН) жəне жобалау-сметалық құжаттамаға жəне ТЭН мен жобалаусметалық құжатқа мемлекеттік сараптаманың қорытындысына сəйкес жүзеге асырылатын
инвестициялық жобаларды іріктеу;
2) инвестициялық жобаға субсидия беру туралы шешім қабылдау үшін Əкімшіге ұсынылатын
Оператордың қорытындысы;
3) субсидия алушының үшжақты шарттың талаптарын сақтауы;
4) субсидия алушының техникалық-эк ономикалық негіздемені, жобалау-сметалық
құжаттаманы əзірлеуді жүзеге асыратын жеткізушіні жəне техникалық қадағалау қызметін
жүзеге асыратын ұйымды таңдау жөніндегі техникалық ерекшелікті (тапсырманы) Оператормен
міндетті түрде келісуі. Бұл ретте, субсидия алушы конкурстық/тендерлік құжаттама бекітілгенге
дейін техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеуді жүзеге
асыратын жеткізушіні жəне техникалық қадағалау қызметін жүзеге асыратын ұйымды таңдау
жөніндегі техникалық ерекшелікті (тапсырманы) келісуді қамтамасыз етеді. Екі данада хатпен
ресімделетін Оператормен жəне Қаржы институтымен келісу техникалық ерекшелікті (тапсырманы) қарау нəтижесі болып табылады;
5) инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындауды талдаудың нəтижелері бойынша
уəкілетті органның қорытындысы.
13. Үшжақты Шарт міндетті түрде мынадай негізгі талаптарды қамтуы тиіс:
1) берудің мақсаты;
2) субсидияның мөлшері;
3) валютасы;
4) игеру кезеңі – субсидия берілу мақсаттарына сəйкес іс-шараларды іске асыру үшін субсидия алушы субсидияны пайдалана алатын уақыт кезеңі;
5) төлемдерді жүзеге асыру тəртібі;
6) ақы төлеу мерзімдері;
7) міндеттерді сақтамағаны үшін санкциялар;
8) инвестициялық жобаның іске асырылуы мен қаржыландырылуын мониторингілеу;
9) субсидия алушының инвестициялық жобаның іске асырылуына жəне қаржыландырылуына
мониторинг жүргізу үшін Операторға ақпарат ұсынуы.

14. Инвестициялық жобаларды іске асыру процесінде инвестициялық жобалардың іске асырылуына бақылауды жəне мониторингілеуді Оператор жəне Қаржы институты жүзеге асырады.
2-тарау. Субсидия беру тəртібі
1-параграф. Субсидия беруге алдын ала тізбе қалыптастыру
15. Оператордың инвестициялық жобалардың алдын ала тізбесін қалыптастыруы үшін
Қаржы институты Əкімшіге əлеуетті субсидия алушымен келісілген берілген инвестициялық
жобаның іс-шараларын қысқаша сипаттаумен жəне оның ішінде осы инвестициялық жобаларды
іске асыру қажеттілігінің алдын ала есептелген құнын көрсете отырып кредит беру мүмкіндігі
туралы ниетбілдіру хатын ұсынады.
Əкімші инвестициялық жобаларды қарау жəне оларды алдын ала тізбеге енгізу үшін 3 (үш)
жұмыс күнінің ішінде Операторға ниет білдіру хатын жібереді.
Оператор жобаларды алдын ала тізбеге енгізу үшін жоспарланатын кезеңнің алдындағы
жылдың 15 наурызына дейін ниет білдіру хатын қабылдауды жүзеге асырады.
Оператор инвестициялық жобалардың алдын ала қалыптастырылған тізбесін мақұлдау
үшін Жұмыс тобының қарауына жолдайды.
16. Жұмыс тобы инвестициялық жобалардың алдын ала тізбесін қарайды, оларды
мақұлдаған жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Операторға жібереді.
2-параграф. Субсидия беру үшін субсидия алушыдан түскен өтінімді қабылдау
17. Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау жəне
жаңғырту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін субсидия алушы Қаржы институтымен
бірлесіп Жұмыс тобы мақұлдаған инвестициялық жобалардың алдын ала тізбесінің шеңберінде
субсидия алуға арналған өтінімді қалыптастырады жəне Əкімшіге береді.
Субсидия алуға арналған өтінім мынадай құжаттарды қамтиды:
1) бірінші басшы не оны алмастыратын адам қол қойған титулдық бланкiдегі субсидия
алушының iлеспе хат;
2) инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық зерттеулерімен (ТЭЗ) жəне кредит
мөлшерінің негіздемесімен қоса, Қаржы институтының ілеспе хаты;
3) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес жобаның паспорты;
4) Қаржы институты мен субсидия алушының арасындағы келісім;
5) техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеуді жүзеге
асыратын жеткізушіні (қажет болған кезде) жəне техникалық қадағалау қызметін жүзеге асыратын ұйымды таңдау жөніндегі техникалық ерекшелікті (тапсырманы) Оператормен келісуді
растайтын құжат;
6) кешенді ведомстводан тыс сараптаманың қорытындысы бар техникалық-экономикалық
негіздеме жəне (немесе) жобалау-сметалық құжаттама;
7) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру схемалары жəне/немесе жылумен, сумен
жабдықтау жəне су бұру бойынша инвестициялық негіздемелер;
8) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 14-бабы 1-тармағының 20) тармақшасына сəйкес табиғи монополия субъектілерінің
инвестициялық бағдарламаларын бекіту туралы бұйрығының көшірмесі;
9) өтінім берген сəтте мемлекеттік кірістер органдарында есепке алынатын субсидия
алушының берешегі жоқ (бар) екендiгi туралы мəлiмет;
10) қаржылық үлгі;
11) мерзімі өтіп кеткен берешектің жоқтығы туралы банк анықтамасы;
12) басқа банк-кредиторлардың субсидия алушының басқа да қарыздар алуына келісімі
туралы растау;
13) Қаржы институты мен субсидия алушының арасындағы кредиттік шарт;
14) ағымдағы жəне екі өткен есептік кезең ішіндегі бухгалтерлік баланс;
15) ағымдағы жəне екі өткен есептік кезең ішіндегі ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп;
16) ағымдағы жəне екі өткен есептік кезең ішіндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп;
17) ағымдағы жəне екі өткен есептік кезең ішіндегі түсім/өзіндік құн/басқа кірістер
баптарының мағынасын ашу;
18) қаржылық көмек алуды растаудың мағынасын ашу;
19) салалық сараптаманың қорытындысы;
20) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы
№ 129 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын
əзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу жəне бағалау қағидасының
(бұдан əрі – əзірлеу Қағидасы) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 9938 болып тіркелген) 3 жəне 15 - қосымшаларына сəйкес инвестициялық ұсынысқа
экономикалық қорытынды нысаны;
21) əзірлеу Қағидасының 1-қосымшасына сəйкес инвестициялық ұсыныстың ақпараттық
парақ нысаны.
18. Əкімші Операторға субсидия алушы ұсынған құжаттар топтамасымен қоса субсидия
алу жөніндегі өтінімін қарау қажеттілігі туралы хатты 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдайды.
Оператор субсидия алу үшін ұсынылған құжаттардың дұрыс толтырылғанын жəне
құрамының толықтығын тексереді, субсидия алушының өтінімін тіркейді. Өтінімге тіркелген
уақыты жəне тіркеу нөмірі қойылады.
19. Ұсынылған құжаттардың құрамы толық болмағанда жəне (немесе) дұрыс толтырылмаған
кезде Оператор 3 (үш) жұмыс күннің ішінде өтінімге қоса берілген құжаттардың топтамасын
Оператордың ескертулерін толық жойғанға дейін субсидия алушыға қайтарады.
20. Субсидия алушы 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде Оператордың ескертулерін ескере
отырып, құжаттардың толық топтамасын ұсынған кезде Оператор құжаттардың топтамасын
қабылдайды жəне субсидия алуға арналған өтінімді қайта тіркейді.
Субсидия алушы 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде Оператордың ескертулерін жоя отырып, құжаттардың топтамасын ұсынбаған жағдайда Оператор бұл туралы Əкімшіге жазбаша
хабарлайды.
3-параграф. Оператордың субсидия беру жөніндегі өтінімді қарауы
21. Осы Қағиданың 17 - тармағында көрсетілген құжаттардың жəне басқа да расталған
көздерден алынған ақпараттардың негізінде (ресми статистика, мемлекеттік органдардың интернет-сайттары, өңірлердің бекітілген даму жоспары), Оператор субсидияны ұсыну мүмкіндігі/
мүмкін еместігі туралы қорытындыны қалыптастырады. Оператордың субсидияны ұсыну
мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы қағаз түріндегі қорытындысына Оператордың бірінші басшысы
немесе оның орнын алмастыратын адам қол қояды жəне мөрмен бекітіледі.
Субсидия беру мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы қорытынды мыналарды қамтиды:
1) бекітілген критерийлер (негізгі құралдардың тозуын төмендету, нормативтік техникалық
ысырыптарды қысқарту, шикізаттар, материалдар, отын, энергия шығыстарының нормаларын
төмендету, көрсетілетін реттелетін қызметтердің көлемін арттыру жəне сапасын жоғарлату)
бойынша жобаның экономикалық жəне əлеуметтік маңыздылығын бағалау;
2) қазіргі заманғы технологияларды, материалдар мен жабдықтарды қолдану жəне оларды бағалау нəтижелері бойынша инвестициялық жобаның техникалық тапсырмасын бағалау;
3) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу жəне/немесе реконструкциялау
жəне/немесе жаңғырту кезінде отандық тауар өндірушілерді тарту туралы ақпарат;
4) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу жəне (немесе) реконструкциялау жəне (немесе) жаңғырту кезінде энергия тиімділігі жəне ресурс үнемдеу бойынша қосымша
іс-шаралар жүргізу туралы ақпарат;
5) ағымдағы қаржылық жағдайды бағалау, оның ішінде қызмет түрлері, тарифтер бойынша көрсетілетін қызмет көлемі мен тұтынушылар топтары бойынша жіктелетін тарифтердің
барлық түрлерін қамтитын, есептік жылдың жəне алдыңғы екі кезеңнің ішіндегі операциялық
көрсеткіштерін бағалау, сонымен бірге жобаның тарифтерге əсерін көрсете отырып субсидияны əлеуетті алушының қаржылық үлгісін бағалау;
6) мынадай критерийлер бойынша субсидия алуға арналған өтінімді бағалау:
өтінімнің субсидияны пайдаланудың нысаналы мақсатына сəйкестігінің/сəйкессіздігінің
нəтижелері;
субсидиялау мерзімінің субсидия алудың қолданыстағы шарттарына сəйкестігінің/сəйкессіздігінің нəтижелері;
субсидия сомасының сəйкестігінің/сəйкессіздігінің нəтижелері.
22. Субсидия алудың мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы өтінімді қарау жəне оны Жұмыс
тобының қарауына енгізу мерзімі субсидия алуға арналған өтінім тіркелген күннен бастап 20
(жиырма) жұмыс күнін құрайды.
4-параграф. Жұмыс тобының субсидия беру жөніндегі өтінімді қарауы
23. Жұмыс тобы Оператордың қорытындысы негізінде жылумен, сумен жабдықтау жəне
су бұру саласындағы жобаларды субсидиялау бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар əзірлеу
жөніндегі консультативтік-кеңесші орган болып табылады.
24. Оператор 3 (үш) жұмыс күні ішінде Жұмыс тобының алдағы отырысының күн тəртібіне
енгізу үшін Жұмыс тобының хатшысына субсидия беру мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы
қорытынды ұсынады.
25. Жұмыс тобы отырысының қорытындысы бойынша Жұмыс тобы отырысының хаттамасы ресімделеді, оған Жұмыс тобының барлық мүшелері қол қояды. Бұл ретте, Жұмыс тобы
отырысының хаттамасынан үзінді хаттама Жұмыс тобының төрағасы мен мүшелері қол қойған
күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей қалыптастырылады жəне Жұмыс тобының
хатшысы Əкімші мен Операторға береді.
26. Жұмыс тобы субсидия беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда Оператор 3 (үш)
жұмыс күнінің ішінде субсидия алушыға қабылданған шешім туралы жазбаша хабарлайды.
Субсидия беру туралы оң шешім болғанда Жұмыс тобының хаттамасында субсидия берудің
шарттары (субсидияның сомасы, беру мерзімі) көрсетіледі.
27. Жұмыс тобы бюджеттік субсидия беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған
жағдайда Оператор:
1) Жұмыс тобы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде субсидия
алушыға Жұмыс тобы отырысының хаттамасынан үзіндісі бар субсидия беруден бас тарту
туралы жазбаша хабарлама жібереді;
2) Оператор Қаржы институтының жəне (немесе) субсидия алушының жазбаша талап етуі
бойынша субсидия алуға арналған өтінішті қоспағанда, олар ұсынған құжаттарды қайтарады.
Бұл ретте, Оператор ресімдеген материалдар (есептер, сауалдарға жауаптар) Қаржы институтына/субсидия алушыға берілмейді. Қайтарылған құжаттардан көшірмелер жасалуға жəне
субсидия алуға арналған өтінім жөніндегі құжаттар жинағына тігілуге тиіс.
28. Жұмыс тобы хаттамасының негізінде Əкімші бюджет заңнамасында белгіленген
тəртіппен Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізу үшін өтінім қалыптастырады
жəне бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілеттік органға енгізеді.
29. Республикалық бюджеттік комиссиясы хаттамасының негізінде Əкімші, Қаржы институты жəне субсидияны алушы арасында үшжақты шарт жасалады.
5-параграф. Субсидиялау бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асырудың,
инвестициялық жобаларды қаржыландырудың мониторингін жүзеге асыру тəртібі
30. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамыту саласында субсидиялау
кезінде Оператор Əкімшімен жасалған шарттың (келісімшарттың) шеңберінде инвестициялық
жобалардың іске асырылуына мониторинг жүргізеді.
31. Оператор мен Əкімші немесе оның уəкілетті құрылымдық бөлімшесі арасында шарт
(келісімшарт) жасалады.
32. Операторға көрсеткен қызметтерінің ақысын төлеу Оператордың функцияларын жүзеге
асыруға арналған Əкімші мен оның уəкілетті құрылымдық бөлімшесі арасында жасалған шартқа
(келісімшартқа) жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес жəне жылумен, сумен жабдықтау
жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялау мен жаңғыртуды субсидиялау кезінде
Оператор көрсеткен қызметтер құнының есептеуіне сəйкес жүргізіледі.
33. Жабдықтардың құны мен белгіленген қуаты бөлігінде бекітілген жобалау-сметалық
құжаттамадан инвестициялық жоба бойынша бөлігінде кез келген өзгерістер мен ауытқуларға
Оператормен алдын ала жасалған келісім бойынша рұқсат етіледі.
Оператор құжаттарды алған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде өтініш берушіге
инвестициялық жоба бойынша жазбаша келісім береді не бас тарту туралы дəлелді жазбаша жауап жібереді.
34. Оператор Субсидиялау бағдарламасы шеңберінде инвестициялық жобалардың іске
асырылуына мониторингі жүргізу мақсатында жəне субсидия қаражаты есебінен іске асырылатын жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерінің салаларын жаңғыртуға жəне
дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асырудың нақты барысын тексеру
жəне объектілерді көзбен тексеру үшін жарты жылда кемінде бір рет объектілерге барады.
35. Объектілерге көзбен тексеру жүргізу жəне инвестициялық жобаларды іске асырудың
нақты барысын тексеру міндетті түрде фото жəне бейнетүсірілім құралдарын пайдалану
арқылы жүзеге асырылады.
36. Объектілерге көзбен тексеру жүргізудің жəне инвестициялық жобаларды іске асырудың
нақты барысын тексерудің қорытындылары бойынша Оператор 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде
растайтын фото жəне бейнематериалдарды қоса бере отырып, объектіні нақты тексеру (байқау)
туралы есеп жасайды жəне Бюджеттік бағдарлама əкімшісіне жібереді.
37. Мониторингті Оператор көзбен тексеру жəне субсидияны алушы ұсынған инвестициялық
жобаны іске асыру барысы туралы есептің негізінде жүргізеді, ол мынадай:
- растайтын құжаттарды ұсына отырып, негізгі жұмыстардың əр түрі бойынша жоспарланған
көлемге қатысты орындалған жұмыстардың нақты көлемі, ауытқу болған жағдайда ауытқу
себептері бойынша;
- сəйкестік жəне сапа сертификатын ұсына отырып, жоспарланған жабдықтар мен материалдардың əр түрі бойынша берілген жабдықтар мен материалдардың нақты көлемі бойынша ақпаратты қамтиды.
Аталған есеп өндірістің жағдайын жəне алаңдағы жұмыстардың барысын көрсететін фотобейне материалдардан тұруы қажет.
38. Субсидияларды алушы инвестициялық жобаны іске асыру барысы туралы есепті ай
сайын жəне жылдың қорытындысы бойынша электрондық нысанда жəне қағаз тасығышта
мынадай мерзімдерде ұсынады:
есептік ай үшін – есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей;
есептік жыл үшін – есептік қаржы жылынан кейінгі жылдың 10 ақпанынан кешіктірмей.
39. Оператор Субсидияларды алушының ұсынған инвестициялық жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратын жинауды, өңдеуді, жинақтауды жəне талдау жасауды жүзеге асырады.
Жүргізілген талдаудың қорытындылар бойынша Оператор инвестициялық жобаны іске асыру
барысы туралы жиынтық есепті қалыптастырады жəне Əкімшіге мынадай мерзімдерде жібереді:
есептік ай үшін – есептік кезеңнен кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей;
есептік жыл үшін – есептік қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей.
40. Оператордың жиынтық есебін Əкімшіге электрондық нысанда жəне қағаз тасығышта
ұсынылады. Оператордың қағаз тасығышта ұсынған жиынтық есебіне Оператордың басшысы
немесе оны ауыстыратын адам қол қояды жəне ұйымның мөрімен бекітіледі.
41. Қаржы институтымен бірлесіп қаржыландыру шеңберінде іске асырылатын инвестициялық жобаны қаржыландыруға мониторингті жүзеге асыру мақсатында Оператор Субсидияларды алушыдан мониторинг жүргізу үшін қажетті ақпаратты, мəліметті, құжаттарды
сұратады жəне алады.
Субсидияларды алушы Операторға осы Қағидаларда, сондай-ақ, субсидияларды төлеу
туралы үшжақты шарттың талаптарында көрсетілген тəртіпте жəне мерзімде инвестициялық
жобаларды қаржыландыруға шынайы жəне объективті мониторинг жүргізу үшін қажетті
ақпаратты ұсынады.
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидаларына 1-қосымша
Жоба паспорты
Жобаның атауы
Субсидияға арналған өтінім бойынша ілеспе
хаттың деректемелері (тіркелген күні жəне
тіркеу нөмірі, өтінімге қол қойған Қарыз
алушының уəкілетті тұлғасының Тегі, Аты,
Əкесінің аты (болған жағдайда)
Субсидияның сомасы, мың теңге
Бюджеттік Субсидия алушы
бағдарлама Нөмірі
Атауы
Жобаның жалпы сомасы, мың
теңге
Субсидия алушы (заңды тұлғаның атауы)
Жоба бойынша ақпарат
№
Іс-шараның атауы

1
…
№
Субсидияның мерзімі
Қаржы институтының кредиті бойынша
сыйақы мөлшерлемесі
Кредит бойынша қамтамасыз ету
Объектіні салу жəне/немесе реконструкциялау жəне/немесе жаңғырту орны
Жоба бойынша, оның ішінде инвестициялық
жобаны іске асырудан күтілетін əлеуметтік
– экономикалық əсер туралы ақпарат (негізгі
құралдардың тозуын төмендету; нормативтік
техникалық ысырапты азайту; шикізатты
материалдарды, отынды, энергия жұмсау
нормаларын азайту; ұсынылатын реттелетін
қызметтердің көлемін ұлғайту жəне сапасын
арттыру)

Құны,
барлығы,
мың теңге

Нысан

оның ішінде іске асыру жылдары бойынша
20ХХ 20ХХ+1 …. 20ХХ+n

17
Қаржы институтының өкілі
Тегі
Аты
Əкесінің аты (болған жағдайда)
Лауазымы
Мекенжайы
Байланыс телефондары

Ұялы телефон

қалалық
телефон

Факс
Электрондық пошта
Субсидияларды алушының (табиғи монополиялар субъектісінің) өкілі
Тегі
Аты
Əкесінің аты (болған жағдайда)
Құрылымдық бөлімшенің атауы
Лауазымы
Мекенжайы
Байланыс телефондары
ұялы телефон

қалалық
телефон

Факс
Электрондық пошта
Қосымша ақпарат
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидаларына 2-қосымша
Нысан
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды
жəне жаңғыртуды субсидиялау кезінде Оператордың қызмет құнын есептеу
1. Оператордың қызметінің құны тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне
дамыту жөніндегі ұйымның бекітілген тиісті жылға арналған даму жоспарының негізінде жыл
сайын немесе оның қаржы-шаруашылық қызметін жоспарлауды қамтамасыз ететін басқа
қаржы құжатында қайта қаралады.
2. Қызмет құнын айқындаудың тəртібі.
Оператор көрсеткен қызметінің құны мынадай негізде айқындалады:
1) жоспарлы шығындарға негізделген бір адам-сағат құны;
2) қызмет құнының есебі үшін айқындалған табыс нормалары;
3) еңбек нормалары;
4) қаржыландыруды іріктеуге, мониторингілеуге жəне іске асыруға жататын инвестициялық
жобалардың саны.
3. Жоспарлы бір адам-сағат құны мынадай формула негізінде есептеледі:

мұнда:
ЖҚбір – бір адам-сағаттың жоспарлы құны, адам-сағатқа мың теңге;
ЖӨ – тиісті кезең ішінде қызметтердің жоспарлы өзіндік құны, мың теңге;
САНЫ – Оператордың тартылған жұмыскерлерін жəне өндірістік персоналының саны, адам;
ЖК – жоспарланған кезеңде жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны, күндердегі (жұмыс уақыты
теңгеріміне сəйкес аптасына 40 сағат бойынша, 2017, 2018 жылдары);
ТН – табыс нормасы, пайыз.
4. Жоспарлы табыс нормасы тиісті жылдың жоспарлы өзіндік қызметіне Оператордың
инвестициялық жоспарының арақатынасы ретінде айқындалады.
5. Оператордың көрсететін қызметінің табыс нормасын Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сəйкес Оператор əзірлейді жəне бекітеді.
6. Оператор қызметінің құнын айқындау.
Оператордың бір жобаға көрсеткен қызметінің құны төменде келтірілген формулаға
сəйкес анықталады:
Қб = ЖҚб × ЕН,
мұнда:
Қб – Оператордың 1 жобаға көрсетілетін қызмет бағасы, мың теңге;
ЖҚб – бір адам-сағаттың жоспарлы құны, адам-сағатқа мың теңге;
ЕН – қызмет бірлігінің еңбек нормасы, адам-сағат.
Оператордың көрсеткен қызметіне арналған бюджет қаражатын жоспарлау мақсаттары
үшін мынадай формула қолданылады:
Ққ = Қб × Саны,
мұнда:
Ққ – қызметтердің құны, мың теңге;
Қб – 1 жобаға көрсетілетін қызмет бағасы, мың теңге;
Саны – инвестициялық жобалардың саны.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне
№16145 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 14 қараша

№782

Астана қаласы

«Поездардың қозғалысы және темір жол көлігіндегі
маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
министрінің 2011 жылғы 19 мамырдағы № 291 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Поездардың қозғалысы жəне темір жол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі
нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің
2011 жылғы 19 мамырдағы № 291 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 7021 болып тіркелген, 2011 жылғы Қазақстан Республикасы орталық
атқарушы жəне өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні
өзгермейді:
«Поездардың қозғалысы жəне теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықты
бекіту туралы»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабының 2-тармағының 23) тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Поездардың қозғалысы жəне теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс
жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының поездардың қозғалысы жəне
темір жол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықта:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Поездардың қозғалысы жəне теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулық»;
1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11897 болып тіркелген
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министірінің 2015 жылғы 30 ақпандағы
№ 544 бұйрығымен бекітілген Темiржол көлiгiн техникалық пайдалану қағидаларында (бұдан
əрі – Техникалық пайдалану қағидалары) жəне Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 6954 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Көлік жəне коммуникация министрінің 2011 жылғы 18 сəуірдегі № 209 бұйрығымен бекітілген Темір жол көлігіндегі
сигнализация туралы нұсқаулығында (бұдан əрі – Сигнал беру жөніндегі нұсқаулық) көзделген
негізгі ережелеріне сəйкес Поездардың қозғалысы жəне теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс
жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық).»;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Поезда Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Теміржол көлігі жөніндегі кеңесі
бекіткен Теміржолдар бойынша қауіпті жүктерді тасымалдау қағидасында 1996 жылғы 5
сəуірдегі № 15 хаттама(бұдан əрі – Қауіпті жүктерді тасымалдау ережесі), аталған 1-класты
қауіпті жүктері (жарылғыш материалдар) бар вагондар болған кезде хабарлау кезінде поездың
нөміріне «ВМ» əріптері қосылады (мысалы, 2783ВМ). Поездың нөміріне тиісті əріптер мынадай
поездар жөнелтілген жəне жүріп өткен жағдайларда қосылады: бір машинист қызмет көрсететін
жолаушылар «М», ауыр салмақты жүк «Т», ұзын құрамды «Д», салмағы арттырылған «ПВ»,
ұзындығы арттырылған «ПД», біріктірілген «СП». Габаритті емес жүктері бар поездарды
жөнелткен кезде поезд нөміріне «Н» əрпі мен «___» белгісінен кейін Жолтабаны 1520 мм
теміржолдарда габаритсіз жəне ауыр салмақты жүктерді тасымалдау жөніндегі нұсқаулыққа
сəйкес габаритсіздіктің аймағы мен деңгейін сипаттайтын цифрлы индекс (мысалы, 2785Н0430) қосылады.»;
374-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«374. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13714 болып тіркелген
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі №
545 бұйрығымен бекітілген Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне почта
жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларына (бұдан əрі - Жүктерді тасымалдау қағидалары)
сəйкес жекелеген санаттардың жүктері бар вагондар құжаттары, сондай-ақ Қауіпті жүктерді
тасымалдау ережесіне осы Нұсқаулықтың 81 қосымшасына сəйкес маневрлер жүргізу кезінде
қатты отынмен жұмыс істеуші паровоздан, қауіпсіз жүктері бар вагондардан немесе бос вагондардан ықтырмалары болуы тиіс.»;
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 4 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне
№16045 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 16 қараша

№793

Астана қаласы

«Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты
тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді
субсидиялауға арналған үлгілік шартты бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрінің 2016 жылғы 22 тамыздағы № 623 бұйрығына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:
1. «Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен
байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялауға арналған үлгілік
шартты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2016
жылғы 22 тамыздағы № 623 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 14276 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді
субсидиялауға арналған үлгілік шартында:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тапсырыс беруші мыналарға:
1) сəйкестік нысанасында тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген поездарды
зерттеп-қарауды жүргізуге:
осы Шартқа жəне осы Шарттың 6-1-тарауына сəйкес жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату
бойынша интернет-ресурстарда орналастырылған ақпараттардың өзектілігіне;
«Халыққа кызмет көрсету. Жолаушылар поездарында жолаушыларға қызмет көрсету»
Қазақстан Республикасының Ұлттық стандартына;
2) орындаушы дамудың негізгі талаптарын, бағаның (тарифтің) негізгі талаптарын, тасымалдаудың негізгі талаптарын жəне осы Шарттың 7-тармағының 6) жəне 10) тармақшаларын
орындамаған жағдайда осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Орындаушы:
1) Тапсырыс берушіден осы Шартпен көзделген субсидияны төлеуді талап етуге;
2) ұзақ мерзімді субсидиялау бойынша Тапсырыс берушінің міндеттерін орындау
шеңберінде аударылған субсидия көлемі туралы ақпарат алуға;
3) тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген поездарға билет кассалары, жолаушылар агенттіктерінің билет кассалары жəне электрондық терминалдар, интернет-ресурстар
арқылы жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыруға;
4) осы Шартты орындау шеңберінде əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша
қатынайтын тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген жолаушылар ағынына тəуелді
поездардың құрамдылығын анықтауға;
5) егер сапалық сипаттамасы (ауаны баптау жүйесінің, отырғызу жəне түсіруге арналған
көтергіш құрылғылар жəне кресло-арбалармен қозғалатын мүгедек адамдар үшін арнайы
орындардың бар болуы) төмен емес жəне осы Шарттың 3-қосымшасына сəйкес вагондарды шығару жылы жолаушылар вагондарына қойылатын қолданыстағы негізгі талаптарында
көрсетілген вагондардан бұрын шығарылмаған жағдайда, жолаушылар вагондарына қойылатын
негізгі талаптарда көрсетілген вагондарды ауыстыруға құқылы.
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Орындаушы:
1) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі
№ 545 бұйрығымен бекітілген Жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды теміржол көлігімен
тасымалдау қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
13714 болып тіркелген), «Халыққа кызмет көрсету. Жолаушылар поездарында жолаушыларға
қызмет көрсету» Қазақстан Республикасының Ұлттық стандартына жəне теміржол көлігі
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саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес осы Шарттың талаптарын сапалы жəне уақтылы қамтамасыз ету мақсатында əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға;
2) Тапсырыс берушімен бағаларды (тарифтерді) жоғарылатудың негізгі талаптарында
белгіленген шегінде əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы
бойынша қызметтерге бағалардың (тарифтердің) жоғарылауын олардың қолданысқа енгізілуіне
дейін кемінде 10 жұмыс күні бұрын келісуге;
3) Тапсырыс берушімен қозғалыс графигі мен кестесін, қалыптастыру жəне айналым
пунктін өзгертуін олардың қолданысқа енгізілуіне дейін кемінде 10 жұмыс күні бұрын келісуге;
4) Қазақстан Республикасында қабылданған поездардың қозғалыс графигі мен кестесіне
сəйкес жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға;
5) Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша ол белгілеген мерзімде Орындаушының
қаржылық-шаруашылық қызметіне қатысты ақпаратты жəне есептілікті ұсынуға;
6) Тапсырыс берушіге Ұлттық инфрақұрылым операторымен, локомотивтік тарту операторымен, техникалық қызмет көрсету, жанармай жəне сумен жабдықтау, вокзал қызметтерін ұсынуы
жөніндегі қызметтерді көрсететін теміржол ұйымдарымен жасалған шарттардың нотариалды
куəландырылған көшірмелерін Шарт жасасқан сəттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде ұсынуға;
7) Тапсырыс берушінің тексеріс актілерін, сондай-ақ осы Шарттың 4-тармағының 1)
тармақшасында көзделген жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату бойынша интернет-ресурстарда орналастырылған ақпараттардың өзектілігін сақтамаудың фактісін ұсынған күннен
бастап анықталған бұзушылықтарды жою жəне оған одан əрі жол бермеу бойынша күнтізбелік
10 күн ішінде шаралар қабылдауға;
8) Тапсырыс берушінің талабы бойынша жолаушыларға көрсетілетін қызметтер сапасын
бақылау мақсатында тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген, поездарда ақпараттық
хабарландыруларды орналастыруға;
9) Тапсырыс берушімен осы Шарттың 9-тармағының 1), 2), 6) жəне 7) тармақшаларында,
көрсетілген құжаттарды толтыру жəне есептеу тəртібін Шарт күшіне енген күннен бастап 10
жұмыс күнінен кешіктірмей келісуге;
10) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы № 545 бұйрығымен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар қатынастар
бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын
ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау əдістемесіне (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11541 болып тіркелген) сəйкес айқындалған
тарифтердің негізінде əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша қатынайтын басқа
тасымалдаушылардың субсидияланатын вагондарын тіркеуді жүзеге асыруға міндетті.»;
«3. Өзара есеп айырысу тəртібі» деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Өзара есеп айырысу тəртібі»;
мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
Ресей Федерациясының аумағында орналасқан Қазақстан Республикасының теміржолдары
учаскелері жəне Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Ресей Федерациясының
теміржолдары учаскелері бойынша өтетін ауданаралық (қаларалық, облысішілік) жəне қала
маңындағы қатынастар бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың, жергілікті атқарушы органдары тасымалдарды ұйымдастырған жағдайда
Орындаушы Тапсырыс берушіге 1996 жылғы 18 қазандағы Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы теміржол көлігі кəсіпорындарының,
мекемелері мен ұйымдарының қызметін құқықтық реттеудің ерекшеліктері туралы келісімнің
9-5-бабына сəйкес бекітілген Теміржол жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушылардың шығыстарын субсидиялау қағидаларында айқындалған
құжаттарды ұсынады.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Орындаушы Тапсырыс берушіге мыналарды:
1) есептік айдан кейінгі айдың 15 күніне дейінгі мерзімде дамудың негізгі талаптарын
орындау барысы туралы онда көрсетілген орындау мерзімдерін ескере отырып растайтын
құжаттардың қосымшасымен бірге есепті;
2) есептік жылдан кейінгі айдың 25 күніне дейінгі мерзімде Тапсырыс берушіге жолаушылар вагондарына қойылатын негізгі талаптарға сəйкес зауыт нөмірлері жəне қатынастар
бөлінісінде Орындаушының жолаушылар вагондарымен əлеуметтік маңызы бар қатынастар
бойынша жолаушылар тасымалын орындауын растайтын басшының қолымен жəне мөрімен
(бар болған жағайда) расталған Ұлттық инфрақұрылым операторының құжатын ұсынады.»;
Ресей Федерациясының аумағында орналасқан Қазақстан Республикасының теміржолдары
учаскелері жəне Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Ресей Федерациясының
теміржолдары учаскелері бойынша өтетін ауданаралық (қаларалық, облысішілік) жəне қала
маңындағы қатынастар бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың жергілікті атқарушы органдары тасымалдарды ұйымдастырған жағдайда
Орындаушыға осы тармақта көрсетілген талаптар қолданылмайды.»;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Субсидияларды кейіннен төлеуді Тапсырыс беруші жүзеге асырылған жəне расталған
тасымалдар бойынша төлемдер жөніндегі қаржыландыру жоспарына сəйкес ай сайын жүзеге
асырады. Төленген аванстық төлемді ұстап қалу осы Шартты қолданған əрбір жылдың соңғы
айында жүргізіледі.»;
«4. Форс-мажорлық жағдайлар» деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын,
мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді:
«5. Форс-мажорлық жағдайлар»;
«5. Тараптардың жауапкершілігі» деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Тараптардың жауапкершілігі»;
мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толықтырылсын:
«6-1. Осы Шартқа жəне жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату бойынша интернетресурстарда орналастырылған ақпараттардың өзектілігіне сəйкестік нысанында зерттепқарауды жүргізу.
26-1. Тапсырыс беруші Орындаушыны Шарттың 4-тармағының 1) тармақшасына сəйкес
тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген поездарды зерттеп-қарауды жүргізу туралы
кемінде 3 жұмыс күні бұрын хабардар етеді.
26-2. Шарттың 4-тармағының 1) тармақшасына сəйкес тасымалдардың негізгі талаптарында көрсетілген поездарды зерттеп-қарауды жүргізу үшін Комиссия (бұдан əрі – Комиссия)
құрылады. Комиссия құрамын Тапсырыс берушінің бірінші басшысы не ол болмаған жағдайда
оның міндеттерін атқаратын адам бекітеді.
26-3. Осы Шартқа сəйкестікке зерттеп-қарауды (бұдан əрі – зерттеп-қарау) мыналардың:
жолаушыларды отырғызу мен түсіруді қамтамасыз етудің негізгі талаптарының, жолаушылар
тасымалдарын дамытудың негізгі талаптарының жəне жол жүру құжаттарын (билеттерді)
сату бойынша интернет-ресурстарда орналастырылған ақпараттың өзектілігінің орындалуын
айқындау жолымен Комиссия мүшелері жүргізеді.
26-4. Орындаушы осы зерттеп-қарауды ұйымдастыру, атап айтқанда, қажетті құжаттамаларды дайындау, зерттеп-қарауға қатысу, қажет болған кезде зерттеп-қарау кестесін келісу
үшін қажетті шараларды қабылдайды.
26-5. Жолаушылар поезын зерттеп-қараудың мерзімділігі жарты жылда кемінде екі рет
жүзеге асырылады.
26-6. Зерттеп-қарау жолаушылар поездарының барлық құрамы бойынша, қалыптастыру/
айналым пункттарында, станцияларда жəне жүру жолында жүргізіледі.
26-7. Жолаушылар поездарын зерттеп-қарауды бастаудың алдында Комиссия мүшелері
қызметтік куəлікті жəне тиісті бұйрықты көрсетеді.
26-8. Жолаушылар поездарын зерттеу-қарау нəтижелері бойынша Комиссия мүшелері
осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 9-қосымшасына сəйкес Зерттеп-қарау актісі
жасайды. Қажет болған жағдайда зерттеп-қарау актісіне олар бар болған жағдайда зерттепқарау нəтижелерімен байланысты растайтын құжаттар қоса беріледі.
Зерттеп-қарау нəтижелері бойынша Орындаушы ескертулер жəне (немесе) қарсылықтары
болған жағдайда, оны жазбаша түрде жазады. Ескертулер жəне (немесе) қарсылықтары
зерттеп-қарау актісіне қоса беріледі, ол туралы тиісті ескерту болады.
26-9. Зерттеп-қарау актісі екі данада жасалады. Зерттеп-қарау актісінің бір данасы Тапсырыс
берушіде қалады, екінші данасы Орындаушыға беріледі.
26-10. Тапсырыс беруші жолаушылар поездарына зерттеп-қарауды жүргізу кезінде
Қазақстан Республикасының заңнамасын, Орындаушының құқықтары мен заңды мүдделерін
сақтайды жəне осы Шарттың тарауына сəйкес зерттеп-қарауды жүргізеді.
26-11. Орындаушы жолаушылар поездарын зерттеп-қарауды жүргізу кезінде зерттепқаралатын жолаушылар поездарының құрамында бар барлық типтегі жолаушылар вагондарына
Комиссия мүшелеріне кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз етеді жəне Комиссия мүшелеріне
зерттеп-қарау мəселелерімен байланысты құжаттарды (мəліметтерді) қағаз тасығыштарда
қажет болған жағдайда тиісті зерттеп-қарауды жүргізу күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде
олардың көшірмелерін зерттеп-қарау актісіне қоса тіркеу үшін ұсынады.
26-12. Зерттеп-қарау актісін жасағаннан кейін Комиссия мүшелері оған қол қояды, əрбір
параққа қол қояды жəне Орындаушыға танысу үшін ұсынылады.
«6. Шарттың қолданылу мерзімі, оны өзгерту жəне бұзу талаптары, дауларды қарау тəртібі»
деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Шарттың қолданылу мерзімі, оны өзгерту жəне бұзу талаптары, дауларды қарау тəртібі»;
29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Шарт Тараптардың өзара келісімі немесе егер басқа Тарап міндеттемелерін
орындамаған жағдайда, Тараптардың бірінің талабы бойынша
бұзылуы мүмкін. Бұл ретте Орындаушы Тапсырыс берушіге төленген аванстық төлемді
жолаушыларды тасымалдаудың негізгі талаптарына сəйкес орындалған тасымалдар көлемі
есебінен қайтаруды жүзеге асырады.»;
«7. Тараптардың деректемелері мен қолдары» деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Тараптардың деректемелері мен қолдары»;
33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«33. Шарттың ережелері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген
тəртіпте өзгертілуі жəне (немесе) толықтырылуы мүмкін, атап айтқанда тараптардың өзара
келісімі бойынша осы Шарттың 1-7 қосымшаларында көрсетілген талаптарды, оның ішінде
қалыптастыру/ айналым пунктін, əлеуметтік маңызы бар қатынастың атауын, қашықтығы жəне
маршрут қатынауының мерзімділігін өзгерту бойынша қайта қарауға жол беріледі.
8-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 9-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 16 қарашадағы №793 бұйрығына 1-қосымша
Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының
шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау шартына
8-қосымша
Орындаушының Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін
Тапсырыс берушінің ұстауға жататын тұрақсыздық айыппұлдары
№ Тұрақсыздық айыппұлының
туындауының негіздері
1. Орындаушының белгіленген
мерзімде Шарттың
9-тармағының барлық талаптарын орындамауы
2. Орындаушының төлем бойынша қаржыландыру жоспарын орындамауы

Тұрақсыздық айыппұлының көлемі
Əрбір мерзімінен өткен күн үшін келісілген жəне
бекітілген төлем бойынша қаржыландыру жоспарына
сəйкес субсидиялаудың жалпы айлық сомасынан 0,1
% көлемінде
Əрбір мерзімінен өткен ай үшін келісілген жəне
бекітілген төлем бойынша қаржыландыру жоспарына
сəйкес субсидиялаудың жалпы айлық сомасынан 0,1
% көлемінде

Орындаушының Шарт бойынша міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс
берушіге төленген субсидиялардың қайтарудың талаптары
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Қайтару туындауының негіздері
Тасымалдаудың негізгі талаптарында
көрсетілген вагон айналымы көлемі жəне
қатынау жиілігі бөлігінде Шарт талаптарын орындамауы
Поездар, тіркелмелі жəне тікелей
қатынайтын вагондар бойынша
тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген төмендемейтін айлық
вагон айналамының көлемі бөлігінде
Орындаушының Шарт талаптарын орындамауы
Орындаушының əрбір жылдың
қорытындысы бойынша поездар,
тіркелмелі жəне тікелей қатынайтын
вагондар бойынша тасымалдаудың
негізгі талаптарында көрсетілген жолаушылар айналымы бөлігінде тиісті жылға
вагон айналамы көлемін орындау шарты кезінде 3% артық Шарт талаптарын
орындамауы
Орындаушының əрбір тоқсанның
резервтік қорытындысы бойынша жолаушылар вагондарына қойылатын негізгі
талаптарды, келесі жағдайлардан орындамауы:
1) 2 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 10 вагонға дейін;
2) 4 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 20 вагонға дейін;
3) 6 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 30 вагонға дейін;
4) 8 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 40 вагонға дейін;
5) 10 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 50 вагонға дейін;
6) 12 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 60 вагонға дейін;
7) 14 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 70 вагонға дейін;
8) 16 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 80 вагонға дейін;
9) 18 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 90 вагонға дейін;
10) 20 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 100 вагонға дейін;
11) 22 вагоннан аса – жолаушылар поездарында 100 вагонға дейін;
Есептерді ұсыну қорытындысы бойынша
дамудың негізгі талаптарындағы əрбір
тармақ бойынша іс-шараларды орындамауы, онда көрсетілген мерзімдерді
ескере отырып, күнтізбелік 30 күн ішінде
əр тармақ бойынша орындалуы

Қайтару көлемі
жыл қорытындысы бойынша
орындалмаған тасымал көлеміне пропорционал

7.

Зерттеп-қарауды жүргізу қорытындысы
бойынша жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату бойынша интернет-ресурстарда орналастырылған ақпараттардың
өзектілігіне қойылатын талаптарын
орындамаған фактісін(лерін) анықтау
Мемлекеттік көліктік бақылау органдары тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген поездарда билетсіз
тіркелмеген адамдарды (бұдан əрі адам) тасымалдау фактісін анықтаған
жағдайда

Субсидиялаудың негізгі талаптарында
көрсетілген тиісті жыл жəне əлеуметтік
маңызы бар қатынастар жəне жылдар бойынша субсидия көлемінен 0,1%

Субсидиялаудың негізгі талаптарында
көрсетілген тиісті жыл жəне əлеуметтік
маңызы бар қатынастар бойынша субсидия көлемінен:
1) Жолаушылар поездарында 10 адамға
дейін – 0,1%, электрлік секциялар мен
дизельдік поездарда – 0,01%;
2) Жолаушылар поездарында 20 адамға
дейін – 0,2%, электрлік секциялар мен
дизельдік поездарда – 0,02%;
3) Жолаушылар поездарында 30 адамға
дейін – 0,3%, электрлік секциялар мен
дизельдік поездарда – 0,03%;
4) Жолаушылар поездарында 40 адамға
дейін – 0,4%, электрлік секциялар мен
дизельдік поездарда – 0,04%;
5) Жолаушылар поездарында 40 адамнан астам – 1%, электрлік секциялар мен
дизельдік поездарда – 0,5%.
Субсидиялаудың негізгі талаптарында
9. Мемлекеттік көліктік бақылау органкөрсетілген тиісті əлеуметтік маңызы бар
дары Орындаушының Шарт бойынша
қатынастар бойынша субсидия көлемінен:
міндеттерді тиісінше орындамағаны
1) жолаушылар поездарында 10-нан баүшін Тапсырыс берушіге төленген
стап бұзушылық – 0,1%, электрлік секциясубсидиялардың қайтарудың
лар мен дизельдік поездарда – 0,01%;
талаптарының
7-тармағында көрсетілген жағдайлардан 2) жолаушылар поездарында 20-дан бастап бұзушылық – 0,2%, электрлік секциябасқа тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген поездарда қозғалыс
лар мен дизельдік поездарда – 0,02%;
қауіпсіздігіне Жолаушыларды, багажды 3) жолаушылар поездарында 30-дан бажəне жүк-багажды тасымалдау қауіп
стап бұзушылық – 0,3%, электрлік секциятөндірмейтін қағидаларын бұзу (бұдан
лар мен дизельдік поездарда – 0,03%;
əрі – бұзушылық) фактілерін анықтаған
4) жолаушылар поездарында 40-тан бажағдайда
стап бұзушылық – 0,4%, электрлік секциялар мен дизельдік поездарда – 0,04%;
5) жолаушылар поездарында 50-ден астам
бұзушылық – 1%, электрлік секциялар мен
дизельдік поездарда – 0,5%.
Субсидиялаудың негізгі талаптарын10. Тапсырыс беруші зерттеп-қарау
да көрсетілген сəйкес келетін жыл жəне
қорытныдысы бойынша Шарттың
əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойын4-тармағының 1) тармақшасының
екінші бөлігіне сəйкес келмеу фактісін
ша субсидия көлемінен:
анықтаған жағдайда
1) жолаушылар поездарында 10-нан бастап бұзушылық – 0,1%, электрлік секциялар мен дизельдік поездарда – 0,01%;
2) жолаушылар поездарында 20-дан бастап бұзушылық – 0,2%, электрлік секциялар мен дизельдік поездарда – 0,02%;
3) жолаушылар поездарында 30-дан бастап бұзушылық – 0,3%, электрлік секциялар мен дизельдік поездарда – 0,03%;
4) жолаушылар поездарында 40-тан бастап бұзушылық – 0,4%, электрлік секциялар мен дизельдік поездарда – 0,04%;
5) жолаушылар поездарында 50-ден астам
бұзушылық – 1%, электрлік секциялар мен
дизельдік поездарда – 0,5%.
11. Орындаушының Шарттың
Жойғанға дейін əрбір күнтізбелік 10 күн
7-тармағының 2), 3), 5), 6), 8), 9),10)
үшін субсидиялаудың негізгі талаптарынтармақшаларын орындамауы
да көрсетілген жыл жəне тиісті əлеуметтік
маңызы бар қатынастар бойынша субсидия көлемінен 0,001%
12. Орындаушының Шарттың
Орындаушының кінəсі бойынша жыл қоры7-тармағының 4) тармақшасын орынтындысы бойынша екінші сағаттың бірінші
дамауы
минутынан бастап поездардың əрбір 1
сағат сайын кешігуіне субсидиялаудың
негізгі талаптарында көрсетілген əлеуметтік маңызы бар қатынастар жəне жылдар
бойынша субсидия көлемінен 0,001%

8.

Осы қосымша Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге
асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау туралы
20___жылғы «__» _______№_____ шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
«Тапсырыс беруші»
______________________________
(толық атауы)
______________________________
(мекенжайы)
______________________________
(деректемелері)
______________________________
(лауазымы)
______________________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған
жағдайда))
______________________________
(қолы)
______________________________
мөрдің орны(бар болған жағдайда)

«Орындаушы»
______________________________
(толық атауы)
______________________________
(мекенжайы)
______________________________
(деректемелері)
______________________________
(лауазымы)
______________________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған
жағдайда))
______________________________
(қолы)
______________________________
мөрдің орны(бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 16 қарашадағы №793 бұйрығына 2-қосымша
Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге
асырумен байланысты тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау
шартына 9-қосымша
нысан
20__ жылғы ________ № ___ Шарт сəйкестігіне
______________________________________________________ жататын
________________________________ қатынасындағы
№ ______ жолаушылар поездарын
тексеру актісі
(20___ жылғы/_________/_______________)

Жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату бойынша интернет-ресурстарда орналастырылған
ақпараттардың өзектілігіне сəйкестігі:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Негізгі шарттарды дамытудың іс-шараларын орындау:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Қосымша:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Комиссия мүшелері:
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 4 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне
№16046 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 21 қараша

№797

Астана қаласы

Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан
бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі
(мүмкін еместігі) және экономикалық тұрғыдан
орындылығы (орынсыздығы) туралы және Қазақстан
Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар
бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық
тұрғыдан орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы
қорытындылардың нысандарын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 22 шілдедегі № 422 қаулысымен бекітілген
Бағалы металдарды жəне құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық
экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелу жəне
Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге əкету қағидаларының 16-тармағының
екінші бөлігіне сəйкес бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркəсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) жəне экономикалық
тұрғыдан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытындының нысаны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында құрамында
бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыздығы
немесе мүмкін еместігі туралы қорытындының нысаны бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 21 қарашадағы №797 бұйрығына 1-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркəсіптік
алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) жəне экономикалық тұрғыдан орындылығы
(орынсыздығы) туралы қорытынды
№_____
күні______
Өтініш берушінің атауы: ___________________________________________
Өтініш берушінің мекенжайы: ___________________________________
Тауардың коды:_________________________________________________
Тауардың атауы

Субсидиялаудың негізгі талаптарында
көрсетілген тиісті жыл жəне əлеуметтік
маңызы бар қатынастар бойынша субсидия көлемінен 1%
Бұл ретте, есептеу мынадай формуламен
айқындалады:

Саны

Өлшем бірлігі

Тауарды сатып алушы: ____________________________________________
Межелі ел: _______________________________________________
Əкету мақсаты: _________________________________________________
Негіз: ________________________________________________________
Химиялық құрамы*:_________________________________________________

мұндағы: NS – жолаушылар вагондарына қойылатын негізгі талаптарына сəйкес
келмейтін вагондардың саны;
NV – Шарт жолаушылар вагондарына қойылатын негізгі талаптарға сəйкес
вагондардың жалпы саны;
N1,2,3,4... қатынаудың тиісті мерзімділігіне
əр құрам бойынша жолаушылар вагондарына негізгі шарттарына сəйкес келетін
вагондардың саны;
у – қатынау күндерінің саны;

Əр пунктқа субсидиялаудың негізгі талаптарында көрсетілген тиісті жыл жəне
əлеуметтік маңызы бар қатынастар
бойынша субсидия көлемінен 0,1%
жəне 1 бабтың 1,2 тармақтары бойынша 5%. Теміржол жолаушылар паркі
вагондарының жаңаруы
Орындаушының айына тиісті маршƏрбір станция үшін субсидиялаудың негізгі
рут бойынша, сондай-ақ зерттеп-қарау
талаптарында көрсетілген тиісті жыл жəне
жүргізу қорытындысы бойынша отырғызу əлеуметтік маңызы бар қатынастар жəне
жылдар бойынша субсидия көлемінен
мен түсіруді қамтамасыз етудің негізгі
0,1%
талаптарына сəйкес орындамауы

Қосымша ақпарат: _________________________________________________
Транзиттеу елі: ______________________________________________
Қорытындының нəтижесі**:___________________________________________
Қорытындының жарамдылық кезеңі: ____________________________________
Ескертпе:
* «Химиялық құрамы» деген жолға əкетілетін тауардың негізгі, оның ішінде құрамында
зиянды қоспалар мен бағалы металдар жоғары жəне ең аз көрсеткіштерді қамтитын сипаттамалары мен ерекшеліктері көрсетіледі;
** «Қорытынды нəтижесі» деген жолға мынадай жазбалар енгізіледі:
«Қазақстан Республикасында ұсынылған шикізат тауарларынан бағалы металдарды
өнеркəсіптік алудың экономикалық тұрғыдан орынсыздығы жəне мүмкін еместігі расталады»,
мұндай жағдайда тауар экспорттың кедендік рəсімдерінде кедендік декларациялауға жатады;
«Қазақстан Республикасында ұсынылған шикізат тауарларынан бағалы металдарды
өнеркəсіптік алудың экономикалық тұрғыдан орындылығы жəне мүмкіндігі расталады»,
мұндай жағдайда тауар экспорты кедендік рəсімдерде кедендік декларациялауға жатпайды.
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 21 қарашадағы №797 бұйрығына 2-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат
тауарларын қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыздығы немесе мүмкін
еместігі туралы қорытынды
№_____
күні______
Өтініш берушінің атауы: __________________________________________
Өтініш берушінің мекенжайы: _____________________________________

Тауардың коды:_________________________________________________
Тауардың атауы

Саны

Өлшем бірлігі

Тауарды сатып алушы: ____________________________________________
Межелі ел: _____________________________________________
Əкету мақсаты: _________________________________________________
Негіз: _______________________________________________________
Химиялық құрамы*:_________________________________________________
Қосымша ақпарат: ________________________________________________
Транзиттеу елі: _____________________________________________
Қорытындының нəтижесі**:____________________________________________
Қорытындының жарамдылық кезеңі: ____________________________________
Ескертпе:
* «Химиялық құрамы» деген жолға əкетілетін тауардың негізгі, оның ішінде құрамында
зиянды қоспалар мен бағалы металдар жоғары жəне ең аз көрсеткіштерді қамтитын сипаттамалары мен ерекшеліктері көрсетіледі;
** «Қорытынды нəтижесі» деген жолға мынадай жазба енгізіледі:
«Қазақстан Республикасының аумағында ұсынылған шикізат тауарларын қайта өңдеудің
экономикалық орынсыздығы немесе мүмкін еместігі расталады», мұндай жағдайда тауар кеден аумағынан тыс қайта өңдеудің кедендік рəсімдерінде кедендік декларациялауға жатады.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне
№16063 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 22 қараша №801 Астана қаласы
«Инновациялық гранттар берудiң басым бағыттарын
айқындау туралы» Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №1163
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Инновациялық гранттар берудiң басым бағыттарын айқындау туралы» Қазақстан
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы
4 желтоқсандағы № 1163 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №12967 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 8
ақпанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Инновациялық гранттар берудiң басым бағыттарында:
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Инфокоммуникациялық технологиялар, оның ішінде:
ақпараттық (кибер) қауіпсіздік саласындағы технологиялар;
электрондық өнеркəсіп технологиялары.».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Технологиялық жəне
инновациялық даму департаменті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне
коммуникациялар министрі
__________________ Д. Абаев
2017 жылғы 4 желтоқсан

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі
____________ А. Мырзахметов
2017 жылғы 7 желтоқсан

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі
______________ Е. Біртанов
2017 жылғы 28 қараша

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
______________ Б. Сұлтанов
2017 жылғы 24 қараша

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Қорғаныс жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрі
_____________ Б. Атамқұлов
2017 жылғы 30 қараша

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
____________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 14 желтоқсан

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Энергетика
министрі _____________ Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 11 желтоқсан

Станциялар тізбесінің сəйкестігі:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

есептік айдың қорытындысы бойынша
орындалмаған тасымал көлеміне пропорционал

Субсидиялаудың негізгі талаптарында
көрсетілген тиісті жыл жəне əлеуметтік
маңызы бар қатынастар бойынша субсидия көлемінен 1%
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Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16134
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 22 қараша

№805

Астана қаласы

«Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
2015 жылғы 29 мамырдағы №673 бұйрығына өзгерістер
енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі
№ 556 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 2 шілдеде жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлік беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
3, 4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлік
(бұдан əрі – куəлік) немесе Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015
жылғы 30 сəуірдегі № 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген) «Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлік
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-1-тармағында
көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-қимылы)
мазмұны, оны орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірін жəне күнін
белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының өтінішті қарастыруға жауапты құрылымдық
бөлімшені 2 сағат ішінде айқындауы;
3) құрылымдық бөлімшенің басшысының өтінішті қарастыруға көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) 2 сағат ішінде айқындауы;
4) жауапты орындаушының өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін 2 сағат ішінде қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тартуды беруді қамтамасыз етеді;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы куəлікті 4 жұмыс күні
ішінде беруді қамтамасыз етеді.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімдердің (іс-қимылдардың) нəтижесі мынадай
рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:
1) куəлікті не бас тартуды ресімдеу жəне құрылымдық бөлімше басшысымен келісу;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысының куəлікке немесе бас тартуға қол қоюы;
3) қол қойылған куəлікті немесе бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне
беру.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық
бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;
3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
жауапты орындаушыға береді;
4) жауапты орындаушы 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті алушының электрондық
өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, олардың белгіленген талаптарға сəйкестігін тексереді;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда 3 жұмыс күні ішінде куəлікті ресімдейді жəне оны
қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына немесе оның орынбасарына жолдайды;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасары 2 сағат ішінде куəлікті
немесе бас тартуға қол қояды жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жолдайды;
8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті немесе бас
тартуды курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;
2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шағын көлемді кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу
жəне шағын көлемді кеменің ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттардың
телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
3, 4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – шағын көлемді кеменің ипотекасын
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік (бұдан əрі – куəлік), шағын көлемді кеменің ипотекасын
мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің телнұсқасы (бұдан əрі – куəліктің телнұсқасы) немесе
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі №
556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
11369 болып тіркелген) «Шағын көлемді кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу жəне шағын
көлемді кеменің ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттардың телнұсқасын
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-1-тармағында
көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (ісқимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері (өтініш қағаз тасығышта берілген
жағдайда) өтінішті тіркеу нөмірі мен күнін белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы жəне
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 2 сағат ішінде өтінішті қарауға жауапты
құрылымдық бөлімшені айқындауы;
3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің өтінішке
жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) айқындауы;
4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тартуды беруді қамтамасыз етеді.
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы:
6 жұмыс күні ішінде куəлік беруді;
1 жұмыс күні ішінде куəліктің телнұсқасын беруді қамтамасыз етеді.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімдердің (іс-қимылдардың) нəтижесі мынадай
рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:
1) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды ресімдеу;
2) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды құрылымдық бөлімшенің басшысымен келісу;
3) куəлікке немесе куəліктің телнұсқасына не бас тартуға көрсетілетін қызметті берушінің
басшысы қол қоюы;
4) қол қойылған куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесіне беру;
5) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік
корпорацияға беру.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті

алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;
3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысына береді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысы 2 сағат
ішінде көрсетілетін қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды,
олардың белгіленген талаптарға сəйкестігін тексереді;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды:
куəлікті беру кезінде 5 жұмыс күні ішінде;
куəліктің телнұсқасын беру кезінде 2 сағат ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары 2 сағат ішінде куəлікке
немесе куəліктің телнұсқасына не бас тартуға қол қояды жəне оларды көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесіне жолдайды;
8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті немесе куəліктің
телнұсқасын не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;
2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кеме ипотекасын мемлекеттік тіркеу жəне кеме
ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттардың телнұсқасын беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде:
3, 4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу
туралы куəлік (бұдан əрі – куəлік), кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің
телнұсқасы (бұдан əрі – куəліктің телнұсқасы) немесе Қазақстан Республикасы Инвестициялар
жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген) «Кеме ипотекасын
мемлекеттік тіркеу жəне кеме ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттардың
телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт)
10-1-тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (ісқимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірі мен күнін
белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 сағат ішінде өтінішті қарауға жауапты
құрылымдық бөлімшені айқындауы;
3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің өтінішке
жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) айқындауы;
4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тартуды беруді қамтамасыз етеді;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы:
6 жұмыс күні ішінде куəлік беруді;
1 жұмыс күні ішінде куəліктің телнұсқасын беруді қамтамасыз етеді.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімдердің (іс-қимылдардың) нəтижесі мынадай
рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:
1) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды ресімдеу;
2) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды құрылымдық бөлімшенің басшысымен келісу;
3) куəлікке немесе куəліктің телнұсқасына не бас тартуға көрсетілетін қызметті берушінің
басшысы қол қоюы;
4) қол қойылған куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесіне беру;
5) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік
корпорацияға беру.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;
3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысына береді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысы 2 сағат
ішінде көрсетілетін қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды,
олардың белгіленген талаптарға сəйкестігін тексереді;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына немесе оның
орынбасарына жолдайды;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды:
куəлікті беру кезінде 5 жұмыс күні ішінде;
куəліктің телнұсқасын беру кезінде 2 сағат ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасары 2 сағат ішінде куəлікке
немесе куəліктің телнұсқасына не бас тартуға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесіне жолдайды;
8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті немесе куəліктің
телнұсқасын не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;
2-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан
кеменің ипотекасын мемлекеттік тipкeу туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті осы бұйрыққа 4–қосымшаға сəйкес жана редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік кеме тізілімінде ішкі суда жүзетін кемелерді,
«өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
3, 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – кеме куəлiгi (бұдан əрі – куəлiк), кеме куəлiгiнің
телнұсқасы (бұдан əрі – куəлiктің телнұсқасы) жəне кемені Мемлекеттік кеме тізілімінен шығару
туралы анықтама (бұдан əрі – анықтама) не Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген) «Мемлекеттік кеме тізілімінде
ішкі суда жүзетін кемелерді, «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді жəне оларға құқықтарды
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт)
10-1-тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-қимылы)
мазмұны, оны орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірін жəне күнін
белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 2 сағат ішінде жауапты құрылымдық
бөлімшені айқындауы;
3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 ішінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшесінің жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) айқындауы;
4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тартуды беруді қамтамасыз етеді;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы:
куəлікті жəне анықтаманы 6 жұмыс күні ішінде;
куəліктің телнұсқасын 1 жұмыс күні ішінде ұсынуды қамтамасыз етеді.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;
3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің маманына (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті берушінің жауапты орындаушысы) береді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 2 сағат ішінде көрсетілетін
қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, олардың белгіленген
талаптарға сəйкестігін тексереді;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды:
куəлікті жəне анықтаманы беру кезінде 5 жұмыс күні ішінде;
куəліктің телнұсқасын беру кезінде 2 сағат ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе оның орынбасары 2 сағат ішінде
куəлікке, куəліктің телнұсқасына не бас тартуға қол қояды жəне оларды көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесіне жолдайды;
8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті, куəліктің
телнұсқасын немесе анықтаманы не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға
жібереді.»;
2-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жалға алынған шетел кемелерінің тізілімінде жалға
алынған ішкі суда жүзетін кемелерді жəне «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
3, 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Көрсетілетін мемлекеттік кызмет көрсету нəтижесі – шетел кемесіне Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын уақытша беру туралы куəлік (бұдан
əрі – куəлік) не Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы
30 сəуірдегі № 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген) «Жалға алынған шетел кемелерінің тізілімінде
жалға алынған ішкі суда жүзетін кемелерді жəне «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт)
10-1-тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-қимылы)
мазмұны, оны орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызмет беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірін жəне күнін белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына немесе оның орынбасарына қарау үшін беруі;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 2 сағат ішінде жауапты құрылымдық
бөлімшені айқындауы;
3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы)
айқындауы;
4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тартуды беруді қамтамасыз етеді.
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы куəлікті 6 жұмыс күні
ішінде ұсынуды қамтамасыз етеді. »;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;
3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
жауапты орындаушыға береді;
4) көрсетілетін қызметті берішінің жауапты орындаушысы 2 сағат ішінде көрсетілетін
қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, олардың белгіленген
талаптарға сəйкестігін тексереді;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына немесе оның
орынбасарына жолдайды;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда 5 жұмыс күні ішінде куəлікті ресімдейді жəне
оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары 2 сағат ішінде куəлікке не
бас тартуға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жолдайды;
8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті не бас тартуды
курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;
2-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шағын көлемді кемелерді жəне оларға құқықтарды
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
3, 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) шағын көлемді кемелерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) кезінде кеме билеті қағаз түрінде;
2) шағын көлемді кемені мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттың телнұсқасын беруге
өтініш берген кезде – кеме билетінің телнұсқасы қағаз түрінде;
3) шағын көлемді кемені мемлекеттік тіркеуден шығару кезінде – «Өтелген» мөртабаны
бар кеме билеті қағаз түрінде;
4) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі
№ 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 11369 болып тіркелген) «Шағын көлемді кемелерді жəне оларға құқықтарды мемлекеттік
тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-1-тармағында
көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-қимылы)
мазмұны, оны орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірін жəне күнін 2
сағат ішінде белгілей отырып қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 2 сағат ішінде жауапты құрылымдық
бөлімшені айқындауы;
3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы)
айқындауы;
4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тартуды беруді қамтамасыз етеді;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы:
кеме билетін беруді 6 жұмыс күні ішінде;
кеме билетінің телнұсқасын беруді 1 жұмыс күні ішінде;
шағын көлемді кемені мемлекеттік тіркеуден шығаруды 4 жұмыс күні ішінде қамтамасыз
етеді.»;
(Соңы 19-бетте)
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(Соңы. Басы 18-бетте)
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;
3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды
жауапты орындаушыға береді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 2 сағат ішінде көрсетілетін
қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, олардың белгіленген
талаптарға сəйкестігін тексереді;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда кеме билетін, кеме билетінің телнұсқасын не
«Өтелген» мөртабаны бар кеме билетін ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына немесе оның орынбасарына:
кеме билетін беру кезінде 5 жұмыс күні ішінде;
кеме билетінің телнұсқасын беру кезінде 2 сағат ішінде;
шағын көлемді кемені мемлекеттік тіркеуден шығарған кезде 3 жұмыс күні ішінде қол
қоюға жолдайды;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе оның орынбасары 2 сағат ішінде
кеме билетіне, кеме билетінің телнұсқасына, «Өтелген» мөртабаны бар кеме билетіне немесе бас тартуға қол қояды жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жолдайды;
8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде кеме билетін, кеме
билетінің телнұсқасын, «Өтелген» мөртабаны бар кеме билетін немесе бас тартуды курьер
арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;
2-қосымша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 1-қосымша
«Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлік беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті
беруші

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 556
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11369
болып тіркелген) «Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тipкey туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін кызмет стандартының
(бұдан əрі – Стандарт) 9-тармағына сəйкес өтінім беру болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (ісқимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі маманының өтінімді тіркеу нөмірі мен күнін белгілей
отырып 2 сағат ішінде қабылдауы жəне тіркеуі;
2) көрсетілетін қызметті алушының өтінімін көрсетілетін қызметті беруші басшысының
қарауы жəне 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің басшысы орынбасарының
қарауына беруі;
3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын көрсетілетін қызметті берушінің басшысы
орынбасарының қарауы жəне 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшесінің басшысына беруі;
4) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшесі басшысының қарауы жəне 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшесінің маманына орындауға (бұдан əрі – жауапты орындаушы) беруі;
5) жауапты орындаушының өтініш түскен күннен бастап 4 жұмыс күні ішінде ұсынылған
құжаттарды қарауы жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ресімдеуі;
6. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдердің (іс-қимылдың) нəтижесі мынадай
рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзінділерді немесе көшірмелерді
ресімдеу жəне оны растау үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына беру;
2) Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзінділерді немесе көшірмелерді
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесі басшысымен келісу;
3) Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзінділерге немесе көшірмелерге
көрсетілетін қызметті беруші басшысының қол қоюы;
4) Қазақстан Республикасының кемеле р тізілімінен расталған үзінділерді немесе
көшірмелерді көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне беру.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті беруші
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесі басшысы;
4) жауапты орындаушы.
8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті
көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) арасындағы рəсімдердің (ісқимылдардың) дəйектігін сипаттау:
1) кеңсе маманы тіркеу нөмірі мен күнін белгілей отырып, құжаттарды тіркейді, одан кейін
2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің бірінші басшысына не орынбасарына береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 2 сағат ішінде орынбасарына
береді;
3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары құжаттарды 2 сағат ішінде
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы 2 сағат ішінде жауапты орындаушыны айқындайды жəне құжаттарды қарауға береді;
5) жауапты орындаушы өтінім тіркелген сəттен бастап 3 жұмыс күні ішінде құжаттарды
қарайды, Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзіндіні немесе көшірмені ресімдейді
жəне оны растау үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына береді;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 4 сағат ішінде Қазақстан Республикасының
кемелер тізілімінен үзіндіні немесе көшірмені растайды жəне оны көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесіне береді;
7) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзіндіні немесе көшірмені курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға
береді.
4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті
берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ Мемлекеттік қызметті көрсету
процесінде ақпараттық жүйені пайдалану тəртібін сипаттау
9. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібін сипаттау жəне мемлекеттік көрсетілетін
қызметті алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы:
1) мемлекеттік қызметті үшін көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға
жүгінеді;
2) Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы
– 20 минуттан артық емес;
3) көрсетілетін қызметті алушы (не уəкілетті өкілі: өкілеттікті растайтын құжат бойынша
заңды тұлға, нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) жүгінген кезде
мемлекеттік қызмет көрсету үшін мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына
сəйкес қажетті құжаттардың тізбесі.
Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз
«электрондық кезек» тəртібімен жүзеге асырылады. Көрсетілетін қыметті алушының қалауы
бойынша электрондық кезекті портал арқылы «броньдауға» болады.
Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация операторы жеке тұлғалардың
мемлекеттік деректер қорынан (бұдан əрі - ЖТ МДҚ) деректерді көрсетілетін қызметті
алушының құжаттар түпнұсқаларымен салыстырады жəне түпнұсқаларды көрсетілетін
қызметті алушыға қайтарады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарымен өзгесі көзделмесе, Мемлекеттік корпорация операторы ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын
мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім алады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін барлық қажетті құжаттарды қабылдаған кезде
Мемлекеттік корпорация операторы көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттарды алғаны
туралы қолхатты береді.
10. Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік кызметті көрсету нəтижесін алу процесін
сипаттау, оның ұзақтығы:
көрсетілетін қызметті алушыға (не нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның
өкілінің) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді Мемлекеттік корпорацияның қызметкері
қолхатта көрсетілген мерзімде жүзеге асырады.
11. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі рəсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары
реттілігін толық сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі ақпараттың
жүйелерді пайдаланудың сипаттамасы осы регламентке 2-қосымшаға сəйкес мемлекеттік
қызмет көрсетудің бизнес - процестерінің анықтамалығында келтірілген.
«Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын
мемлекеттік тipкeу туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне 1-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті
беруші

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 2-қосымша
«Шағын көлемді кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу жəне шағын көлемді
кеменің ипотекасының мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттардың телнұсқасын
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 7-қосымша
«Шағын көлемді кемелерді жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процесінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16076
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 22 қараша

№811

Астана қаласы

«Техногендік минералдық түзілімдердің мемлекеттік
кадастрын жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы № 246 бұйрығына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Техногендік минералдық түзілімдердің мемлекеттік кадастрын жүргізу қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы
27 ақпандағы № 246 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 10848 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 15 маусымда
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Техногендік минералдық түзілімдердің мемлекеттік
кадастрын жүргізу қағидаларында:
4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік кадастр осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан
Республикасының техногендік минералдық түзілімдерін мемлекеттік кадастрмен есепке
алу паспорттары (бұдан əрі - Паспорт) түрінде ресімделетін, жүйеленген, кезеңділігімен
толықтырылатын жəне нақтыланатын біріздендірілген қысқаша мəліметтердің жиынтығын
білдіреді.»;
мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
«8. Егер меншік құқығы ұйымға (жер қойнауын пайдаланушыға) тиесілі техногендік
минералдық түзілімдерді қоймалау (сақтау) объектісінде меншік құқығы мемлекетке тиесілі
техногендік минералдық түзілімдер орналасқан болса, ұйымдар (жер қойнауын пайдаланушылар) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бөлу балансын Төлқұжатқа
қоса береді.»;
көрсетілген Қағидаларға қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда
жазылсын:
«Техногендік минералдық түзілімдердің
мемлекеттік кадастрын жүргізу
қағидаларына
1-қосымша»;
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 2-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер
қойнауын пайдалану комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің
интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрлігінің жетекшілік ететін вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
______________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 14 желтоқсан

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі
______________ Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 22 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №811 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 5-қосымша

Шартты белгілер:

«Мемлекеттік кеме тізілімінде ішкі суда жүзетін кемелерді, «өзен-теңіз» суларында
жүзетін кемелерді жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті
беруші

Техногендік минералдық түзілімдердің мемлекеттік кадастрын
жүргізу қағидаларына 2-қосымша
Нысан

БӨЛУ БАЛАНСЫ
Есепке алу объектісі____________________________________
Жасаған _________________________________ ______ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (егер болса), лауазымы қолы күні
Тексерген _________________________________ _____ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (егер болса), лауазымы қолы күні
Ұйымның (жер қойнауын пайдаланушының) атауы_________________

1. Есептік, статистикалық, мұрағаттық деректерді қарау нəтижесі бойынша, пропорционалды
бөлу əдісімен (қажетін таңдау) техногендік минералдық түзілімдердің көлемі мен саны
төмендегідей бөлінді:
1) мемлекеттің меншігінде – көлемі___________ мың м3, массасы ______ мың т.;
Мемлекеттің меншігіндегі техногендік минералдық түзілімдер шекарасының бұрыштық
нүктелерінің координаттары (графикалық қосымша: көрнекі масштабтағы жоспар мен қиық):
Бұрыштық нүктелердің координаттары Солтүстік ендік Шығыс бойлық гр. мин. сек. гр.
мин. сек.;

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 3-қосымша
«Кеме ипотекасын мемлекеттік тіркеу жəне кеме ипотекасының мемлекеттік
тіркелгенін растайтын құжаттардың телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекетке тиесілі техногендік минералдық түзілімдердің ауданы
____________________________ км2;
(жазбаша жазылған сан)
2) ұйымның (жер қойнауын пайдаланушының) меншігінде – көлемі__________ мың м3,
массасы ______ мың т.;
Ұйымның (жер қойнауын пайдаланушының) сақтауындағы техногендік минералдық
түзілімдер шекарасының бұрыштық нүктелерінің координаттары (графикалық қосымша: көрнекі
масштабтағы жоспар мен қиық):
Бұрыштық нүктелердің координаттары Солтүстік ендік Шығыс бойлық гр. мин.
Техногендік минералдық түзілімдерге меншік құқығының туындау негіздемесі ____________
Ұйымға (жер қойнауын пайдаланушыға) тиесілі техногендік минералдық түзілімдердің
ауданы ____________________________ км2.
(жазбаша жазылған сан)

Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті
беруші

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16217
болып енгізілді.
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1) құзыреттi орган – экономиканың тиiстi саласын (аясын) басқаруды жүзеге асыратын
мемлекеттiк орган;
2) мəмілеге қатысушылардың тауарлары – экономикалық шоғырлануға мəміле жасасқанға
дейін мəмілеге қатысушылар өткізетін жəне мəмілеге қатысушылар ол аяқталғаннан кейін
өткізілуі жоспарланатын (жоспарлаған) тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер);
3) өтiнiш берушi – экономикалық шоғырлануға келiсiм беру туралы өтiнiшхат немесе
жасалған экономикалық шоғырлану туралы хабарлама берген тұлға;
4) тауар (жұмыс, көрсетілетін қызмет) өнім берушілері (сатушылар, тапсырыс берушілер) –
өз қызметінің тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) өткізетін нарық субъектілері,
сондай-ақ тауар өндірушілерден соңғы тұтынушыларға жылжыту бойынша қызметтер көрсететін
сауда жəне делдал ұйымдар;
5) экономикалық шоғырлануға келісім беру – ведомствоның Кодекстің 201-бабының
1-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген мəмілелерді жүзеге асыруға келісімі;
6) экономикалық шоғырлануға қатысушы – экономикалық шоғырлану жасаған немесе
жасауға ниет білдірген жеке немесе заңды тұлға;
7) экономикалық шоғырлануға тыйым салу – ведомствоның Кодекстің 201-бабының
1-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген мəмілелерді жүзеге асыруға тыйым салуы жəне (немесе) ведомствоның Кодекстің 201-бабының 1-тармағының 4) жəне 5)
тармақшаларында көзделген экономикалық шоғырлану мəмілелерін жою туралы нұсқама
шығаруы.
Əдістемеде пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес пайдаланылады.
3-тарау. Экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізу негіздері мен кезеңдері
4. Экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізу негіздері ведомствоға:
1) Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш беруші ұсынған экономикалық
шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхаттың (бұдан əрі – өтінішхат);
2) Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш беруші ұсынған Кодекстің 201бабы 1-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында көзделген экономикалық шоғырлану туралы
хабарламаның (бұдан əрі – хабарлама) келіп түсуі болып табылады.
5. 40 күнтізбелік күннің ішінде (Кодекстің 205-бабының 3 жəне 5-тармақтарына сəйкес
мерзімдерді тоқтату құқығымен) ведомствоның өтінішхатты қарау барысында экономикалық
шоғырлануға бағалау жүргізуі мынандай кезеңдерді қамтиды:
1) өтінішхатқа қоса берілетін, Кодекстің 204-бабында көзделген құжаттаманың толықтығы
мен анықтығын тексеру;
2) егер мəмілеге қатысушы адамдар (адамдар тобы) өзара алмастырылатын тауарларды
өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жəне (немесе) бəсекелестікті шектеу белгілері болған
жағдайда экономикалық шоғырлануды жасау кезінде тауар нарықтарындағы бəсекелестіктің
жай-күйіне талдау жүргізу;
3) бір немесе одан көп тауар нарықтарында бəсекелестікті шектеудің пайда болуы немесе
күшеюі анықталған кезде бəсекелестiктi шектеу көрсеткiштерiн есептеу;
4) ведомствоның экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелерi бойынша шешiм
қабылдауы.
6. Ведомствоның хабарламаны қарау барысында экономикалық шоғырлануға бағалау
жүргізуі мынандай кезеңдерді қамтиды:
1) Кодекстің 207-бабында көзделген, хабарламаға қоса берілетін құжаттаманың жəне
мəліметтердің толықтығы мен анықтығын тексеру;
2) Кодекс талаптарына сəйкестігі тұрғысынан экономикалық шоғырланудың жасалғанын
растайтын шартты немесе өзге де құжатты қарау;
3) бəсекелестiктiң шектелуі немесе жойылуы, оның iшiнде нарық субъектісінің үстем
жағдайының пайда болуы немесе күшеюi арқылы шектелуі немесе жойылуы тұрғысынан
экономикалық шоғырлануды қарау;
4) Кодекстің 209-бабына сəйкес ведомствоның жасалған экономикалық шоғырлану туралы
хабарлама бойынша шешiм қабылдауы.
7. Экономикалық шоғырлануды бағалау кезінде ақпарат ретінде қажеттілігіне қарай:
1) экономикалық шоғырлануға қатысушылардан;
2) тұтынушылар пікіртерімі барысында;
3) мемлекеттiк статистикалық қызмет саласындағы басшылықты жүзеге асыратын
мемлекеттiк органнан;
4) құзыретті мемлекеттік органдардан;
5) экономикалық шоғырландыруға қатысушылармен ұқсас немесе өзара алмастырылатын
тауарларды өндiруді, өткiзудi, экспорттауды немесе Қазақстан Республикасына импорттауды
жүзеге асыратын нарық субъектілерінен;
6) ведомствоның өз зерттеулері барысында;
7) қауымдастықтардан, қоғамдық бірлестіктерден, «Атамекен» Қазақстан Республикасының
Ұлттық кəсіпкерлер палатасынан алынған мəліметтер;
8) нарық субъектілеріне, азаматтарға, қоғамдық ұйымдарға жүргізілген маркетингтік,
əлеуметтанушылық зерттеулердің, іріктелген пікіртерімдер мен сауалнамалардың деректері
пайдаланылады.
4-тарау. Экономикалық шоғырлану жасалған кезде тауар нарығындағы
бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу
8. Егер экономикалық шоғырлануға қатысушылар тауарлары ішінде ұқсас немесе өзара
алмастырылатын тауарлар болмаған жəне (немесе) бəсекелестікті шектеу белгілері болған
жағдайда ведомствоның басшысы немесе оны алмастыратын тұлға экономикалық шоғырлануға
келісім беру туралы шешім қабылдайды жəне осындай шешім қабылданған күннен бастап үш
жұмыс күні ішінде оны өтініш берушіге жібереді.
9. Егер мəмілеге қатысушы адамдар (адамдар тобы) ұқсас немесе өзара алмастырылатын
тауарларды өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жəне (немесе) бəсекелестікті шектеу
белгілері болған жағдайда, ведомство Кодекстің 196-бабына жəне Кодекстің 90-6-бабының
13) тармақшасына сəйкес бекітілетін Тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйіне талдау
жəне бағалау жүргізу жөніндегі əдістемеге сəйкес тауар нарығындағы бəсекелестіктің жайкүйіне талдау жүргізеді.
10. Егер тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйін талдаудың нəтижесі бойынша
экономикалық шоғырлануға қатысушылардың жиынтық үлесі тауар нарығында 35% жəне
одан төмен пайызды құраса, сондай-ақ бəсекелестікті шектеу белгілері болмаған жағдайда,
ведомство экономикалық шоғырлануды жасауға келісім береді.
11. Егер тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйін талдаудың нəтижесі бойынша
экономикалық шоғырлануға қатысушылардың жиынтық үлесі тауар нарығында 35%-дан астам
болған жағдайда, ведомство экономикалық шоғырлану жасау кезінде бəсекелестiктi шектеу
көрсеткiштерiне есептеу жүргізеді.
Егер экономикалық шоғырлану бəсекелестікті шектеуге алып келсе, ведомство экономикалық шоғырлану жасауға жол бермейді.
5-тарау. Экономикалық шоғырлану жасалған кезде
бəсекелестiктi шектеу көрсеткiштерiн есептеу
12. Бəсекелестiктi шектеудiң болуын, пайда болуын немесе күшеюін анықтау үшiн ведомство бəсекелестікті шектеудің мынадай көрсеткіштерін пайдаланады:
1) мəміле жасалғаннан кейін тиісті тауар нарығында мəмілеге қатысушылардың жиынтық
үлесі 35% -ды құрайды немесе одан асады;
2) нарықтық шоғырлану көрсеткіштерінің өзгеруі: мəміле жасалған жағдайда тауардың тиісті
нарығында Герфиндаль - Гиршман нарықтық шоғырлану индексі (HHI) өзгереді:
қалыпты шоғырландырылған нарық үшін 250-ден артық мөлшерге (1000 < HHI < 2000);
жоғары шоғырландырылған нарық үшін 100-ден артық мөлшерге (2000 < HHI < 10000);
нарық субъектілерінің төмен шоғырландырылған нарықтарда (HHI < 1000) бірігуінің
нəтижесінде нарыққа теріс салдарлардың болу ықтималдығы аз;
3) мəміле жасалғаннан кейін нарыққа ықтимал кіру/шығу кедергілерінің пайда болуы;
4) Лернер индексі ≥ 0,5 болғанда, мəмiлеге қатысушылардың бiрiмен мəмiле жасалғаннан
кейiн нарықтық билiктiң пайда болуы немесе күшеюi.
13. Герфиндаль – Гиршман (ННI) нарықтық шоғырлану индексі нарықта жұмыс істейтін
барлық кəсіпорындары үлестері квадраттарының сомасы ретінде есептеледі жəне үлестер
немесе пайыздармен өлшенеді:
HHI = S12 + S22 + ... + Sn2,
мұнда:
S1, S2 ... Sn – нарықтағы фирмалардың үлестері;
n – нарықтағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің саны.
Герфиндаль – Гиршман нарықтық шоғырлану индексі нарықтың монополиялану дəрежесін,
онда нарық субъектілерінің болуының біркелкілігін (немесе біркелкі еместігін) алдын ала
бағалауға мүмкіндік береді. Тиісті тауар нарығында өнімді əртүрлі ауқымда жеткізетін өнім
берушілер неғұрлым көп болған сайын, аталған көрсеткіштердің мəні соғұрлым төмен болады.
Нарықтық шоғырлануды айқындау кезінде тиісті тауар нарығында адамдар тобы
айқындалады. Бұл ретте адамдар тобы бірыңғай нарық субъектісі ретінде қаралады.
14. Мəміледен кейін нарыққа кіру/шығу кедергілеріне мыналар жатады:
1) экономикалық шектеулер, оның ішінде:
осы салымдардың өзін-өзі ақтау мерзімдері ұзақ болғанда айтарлықтай бастапқы күрделі
салымдарды жүзеге асыру қажеттігі;
қаралып отырған тауар нарығында жұмыс істейтін нарық субъектілерімен салыстырғанда,
əлеуетті қатысушылар үшін қаржыландыру тартудың барынша жоғары шығындары;
қажетті ресурстарға жəне зияткерлік меншік құқықтарына, ақпарат алуға қолжетімділік
алу шығындары;
ұсынысы шектелген жəне қаралып отырған нарықта жұмыс істейтін нарық субъектілерінің
арасында бөлінген ресурстарға əлеуетті қатысушылардың қолжетімділігінің болмауы;
нарық субъектілері үшін өндірістің (өндіріс ауқымының əсері) мұндай көлеміне қол
жеткізгенге дейін өнім бірлігінің барынша жоғары шығындарына негізделген экономикалық
тұрғыдан ақталған ең аз өндіріс көлемінің болуы;
нарықтың əлеуетті қатысушылары алдында, атап айтқанда, өнім бірлігінің шығындары
бойынша жəне тауарға сұраныс бойынша қаралып отырған нарықта жұмыс істейтін нарық
субъектілерінің артықшылығы;
2) мемлекеттік органдар енгізген əкімшілік шектеулер, оның ішінде:
қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялау шарттары;
квоталау;
тауарларды əкелуді-əкетуді шектеулер;
белгілі бір сұранысты міндетті қанағаттандыру, ұтқыр қуаттарды қолдау, жұмыс орындарын
жəне əлеуметтік инфрақұрылымдарды сақтау талаптары;
жекелеген нарық субъектілеріне жеңілдіктер беру;
жер учаскелерін бөлуге, өндірістік жəне өзге де үй-жайлар беруге кедергілер;
мемлекеттік мұқтаждықтар үшін тауар берушілерді конкурстық іріктеу шарттары;
экологиялық шектеулер, оның ішінде өндірістік қуаттарды жəне көлік инфрақұрылымы
объектілерін салуға тыйым салу;
стандарттар жəне сапаға қойылатын талаптар;
3) тауар нарығында жұмыс істеп тұрған компаниялардан технологиялық тұрғыдан асып
түсуді білдіретін технологиялық шектеулер;
4) өзге де шектеулер:
тауар нарығында жұмыс істеп тұрған нарық субъектілерінің нарыққа кіру тосқауылдарын
жасауға бағытталған əрекеттерінің стратегиясы, оның ішінде:
монополиялық төмен баға белгілеу;
жосықсыз бəсекелестік;
тауар нарығында жұмыс істеп тұрған нарық субъектілерінің ішінде нарыққа кіруге тосқауыл
жасауға əкелетін сатылас интеграцияланған нарық субъектілерінің болуы:
нарықтың басқа əлеуетті қатысушыларымен салыстырғанда, сатылас интеграцияланған
нарық субъектілерінің қатысушылары үшін артықшылық туғызады;
нарықтың əлеуетті қатысушыларының сатылас интеграциялануға қатысу қажеттілігін талап
етеді, бұл нарыққа кіру шығасыларын ұлғайтады;
тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу барысында анықталған тауар
нарығына кіруге басқа да шектеулер.
15. Лернер индексі тауар бағасы мен оны өндірудің шекті шығасылары арасындағы бағаға
жатқызылған айырма ретінде есептеледі:
L=[P-MC]/P
мұнда:
L – Лернер индексі;
Р – тауардың босату бағасы;
МС – тауар өндірудің шекті шығасылары.
Аталған көрсеткіш монополия жағдайында ресурстарды тиімсіз орналастыруға байланысты
шекті шығындардан бағаның ауытқығанын көрсетеді. Кəсіпорынның өткізу бағасы бəсекелес
бағалардан неғұрлым көп ауытқыса, Лернер коэффициенті соғұрлым жоғары.
Бұл коэффициент толық бəсекелес нарық үшін нөлге тең (нарықтық билік жоқ); монополистік
бəсекелестік нарығы үшін 0,3 – 0,5 диапазонында тұр; олигополия нарығы үшін – кəсіпорындар
(олар неғұрлым аз болса, Лернер коэффициенті соғұрлым көп болады) санына қарай 0,6 – 0,8
диапазонында; үстем кəсіпорындары бар нарықтар үшін ол 0,8-0,9-ға жетуі мүмкін, монополия
нарығы үшін 1-ге жақындайды.
6-тарау. Экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелері
бойынша қорытындылар
16. Экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелері бойынша ведомствоның тиісті
құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе оны алмастыратын тұлға қол қоятын қорытынды
қалыптастырылады.
17. Қорытындыны қарау нəтижелері бойынша ведомство басшысы немесе оны алмастыратын тұлға мынадай:
1) экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы;
2) экономикалық шоғырлануға тыйым салу туралы шешімдердің бірін қабылдайды.
18. Кодекстің 209-бабына сəйкес хабарламаны қарау нəтижелері бойынша ведомство
шешім қабылдайды.
Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды
бағалау əдістемесіне 1-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу,
бəсекелестікті жəне тұтынушылардың
құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы
___________________________
(барыс септігінде)
___________________________
(шығыс септігінде)
(толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін
қызметті алушының аты, əкесінің аты
(болған жағдайда), тегі, БСН жəне
(немесе) ЖСН (болған жағдайда)

Шартты белгілер:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 14 желтоқсан

№416

Астана қаласы

Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды
бағалау әдістемесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 6-қосымша
«Жалға алынған шетел кемелерінің тізілімінде жалға алынған ішкі суда жүзетін
кемелерді жəне «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді мемлекеттік тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Шартты белгілер:

Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті
беруші

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 4-қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 29 мамырдағы № 673 бұйрығына 6-қосымша
«Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын
мемлекеттік тipкeу туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тipкeу туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Көлік
комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғам (бұдан
əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен
үзінді немесе көшірме.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының
16) тармақшасына сəйкес бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау
əдістемесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми
жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 14 желтоқсандағы №416 бұйрығымен бекітілген
Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесі (бұдан
əрі – Əдістеме) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің
(бұдан əрі – Кодекс) 90-6-бабының 16) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне экономикалық
шоғырлануға келісім беру бойынша өтінішхатты немесе жасалған экономикалық шоғырлану
туралы хабарламаны қарау кезінде қолданылады.
2. Əдістеме бəсекелестікті қорғау жəне монополистік қызметті шектеу саласындағы
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган ведомствосының (бұдан əрі – ведомство)
экономикалық шоғырлануды бағалау тетігін айқындайды.
2-тарау. Негізгі ұғымдар
3. Əдістемеде мынадай ұғымдар қолданылады:

Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат
Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200-бабының 2-тармағына сəйкес
_____________________________________________________________________
(мəміленің, іс-əрекеттің мəні мен тараптары көрсетілген мəміленің,
іс-əрекеттің сипаттамасы)
___________________________________________________________қамтитын
экономикалық шоғырлануға келісім беруіңізді сұраймын.
Осы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат _________
____________________________________________________________________
(Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 201-бабы 1-тармағының
тармақшасы көрсетіледі)
_____________________________________________________________негізінде
____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда), тегі көрсетіледі)
беріліп отыр.
Құжаттама______________________________________________________
(Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 204-бабының
тармағы көрсетіледі)
сəйкес қоса беріледі.
Ұсынылып отырған құжаттар нөмірленген жəне тігілген (электрондық жеткізгіш қоса
беріледі).
Ұсынылып отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын растаймын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің
пайдаланылуына келісемін.
Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы ______________________________________

Мөр орны

Өтінішхат берілген күн _____________
Өкілдің байланыс мəліметтері __________________________________________
Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау
əдістемесіне 2-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу,
бəсекелестікті жəне тұтынушылардың
құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы
___________________________
(барыс септігінде)
(Соңы 20-бетте)

РЕСМИ

20
(Соңы. Басы 19-бетте)
___________________________
(шығыс септігінде)
(толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін
қызметті алушының аты, əкесінің аты
(болған жағдайда), тегі, БСН жəне
(немесе) ЖСН (болған жағдайда)
Жасалған экономикалық шоғырлану туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200-бабының 1-тармағына сəйкес
_________________________________________________________________________
(мəмілеге қатысушылардың атауы, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тегі
жасалған (жоспарланған) экономикалық шоғырлану туралы хабардар етемін, ол мыналарға
негізделеді:
нарық субъектісінің (оның ішінде сенімгерлік басқаруға арналған шарттың,
бірлескен қызмет туралы келісімнің, комиссия шартының негізінде) кəсіпкерлік
қызметті жүргізген кезде басқа нарық субъектісіне орындалуы міндетті
нұсқамалар беруге не оның атқарушы органының функцияларын жүзеге
асыруға мүмкіндік беретін құқықтарды сатып алу
аталған субъектілерде көрсетілген жеке тұлғалар өздерінің кəсіпкерлік қызметін
жүргізу жағдайлар анықтаған жағдайда, екі жəне одан көп нарық субъектілерінің
атқарушы органдарына, директорлар кеңестеріне, бақылау кеңестеріне немесе
басқа басқару органдарына бір жеке тұлғалардың қатысуы
Мəміленің, іс-қимылдың сипаттамасы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Өтініш беруші туралы мəліметтер:
Атауы/аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тегі
__________________________________________________________________
БСН/ЖСН
Ұсынылған құжаттар нөмірленіп, тігілген (электрондық жеткізгіштері қосымша беріледі).
Қоса беріліп отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын растаймын.
Ақпараттық жүйеде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді
пайдалануға келісемін.
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P = (F + V1 + V2) + A + L,
мұнда:
F – бекітілген шығыстар;
V1 – оқыту күндерінің санына байланысты айнымалы шығыстар;
V2 – бағдарлама бойынша білім алушылар санына байланысты айнымалы шығыстар;
A – жалпы шығындар сомасының 15%-нан аспайтын əкімшілік шығыстар;
L – салықтарды төлеуге арналған шығыстар, оның ішінде ҚҚС.
19. Бекітілген шығыстарға бағдарламаға қатысушылардың санына жəне/немесе білім алушы топтардың санына байланысты емес шығындар жатады.
Бекітілген шығыстар сомасы төмендегі формула бойынша есептеледі:
F = (B * r) + C + D,
мұнда:
B – шетелдік əріптестің көрсететін қызметінің шетелдегі валютадағы құны;
r – республикалық бюджетті жасау кезінде есептеу бағамы ретінде қолданылатын шетелдік
валютаның айырбас бағамы;
C – бағдарламаны басқару шығыстары;
D – амортизациялық шығыстар.
20. Айнымалы шығыстарға бағдарламаға қатысушылардың жалпы санына жəне/немесе
оқыту күндерінің жалпы санына байланысты шығындар жатады. Айнымалы шығыстардың сомасы төменде келтірілген формула бойынша есептеледі:
V1 = E + О + G
V2 = H + I,
мұнда:
E – есептеу n * (техникалық қолдаудың көрсетілетін қызметтер тарифі) формуласы бойынша
жүргізілетін оқытуды техникалық қолдауға көрсетілетін қызметтер құны;
О – есептеу n * (пайдалану қызметтерінің тарифі) формуласы бойынша жүргізілетін оқытуды
ұйымдастыруға тартылған аудандарға қызмет көрсетуге арналған пайдалану шығыстары;
G – есептеу n * 2 * (аудармашы көрсететін қызметтердің 1 күнгі құны) формуласы бойынша
жүргізілетін оқыту кезіндегі ілеспе аудармаға арналған шығыстар;
H – есептеу (N + 2 оқытушы) * 3 * (1 адамға келетін тамақтану құны) формуласы бойынша жүргізілетін оқыту кезінде қатысушылар мен оқытушыларды тамақтандыруға арналған
шығыстар;
I – есептеу N * (үлестіру материалдарының 1 жиынтығының құны) формуласы бойынша
жүргізілетін үлестіру материалдарының құны.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16221
болып енгізілді.

Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы ______________________________________ Мөр орны
Өтінішхат берілген күн _____________
Өкілдің байланыс мəліметтері ________________________________________
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16161
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 27 желтоқсан

№430

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы
бұйырамын:
1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 қарашадағы №
69 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9926 болып
тіркелген, 2014 жылғы 26 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);
1) «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір бұйрықтарына
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2015 жылғы 15 қыркүйектегі № 637 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің бұйрықтарына енгізіліп отырған өзгерістер мен толықтыру
тізімінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12158 болып тіркелген,
2015 жылғы 26 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 2-тармағы.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Адами ресурстармен жұмыс
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз
жəне электрондық түрдегі көшірмесінің қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесінің
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануын;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 22 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16260
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 28 желтоқсан

№431

Астана қаласы

Республикалық бюджет қаражаты есебінен кәсіпкерлікті
қолдаудың мемлекеттік шаралары шеңберінде
көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау әдістемесін
бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен
бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің
16-тармағының 141-2) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың
мемлекеттік шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау əдістемесі
бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кəсіпкерлікті дамыту
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі көшірмесінің баспа жəне электрондық түрдегі бір данасын Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына, мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
___________Б. Сұлтанов
2017 жылғы «___» __________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №431 бұйрығымен бекітілді
Республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік
шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік
шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау əдістемесі (бұдан əрі –
Əдістеме) республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік
шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау мақсатында əзірленді.
2. Осы Əдістемеде пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) көрсетілетін қызмет – бұл республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті
мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде көрсетілетін қызмет (консалтингтік көрсетілетін
қызметтер, оқыту қызметтері, біліктілікті арттыру, іскерлік байланыстар орнату) іске асырылады жəне тұтынылады;
2) оператор – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №168
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай
бағдарламасы шеңберінде қызмет көрсету процесін үйлестіруді қамтамасыз ететін ұйым;
3) операторлық шығыстар – қызмет көрсету процесін үйлестіруді қамтамасыз ету үшін
қажетті оператор шығыстары.
3. Көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау республикалық бюджет қаражаты есебінен
бюджеттік өтінімді қалыптастыру кезінде есепке алынады.
2-тарау. Республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың
мемлекеттік шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау
4. Көрсетілетін қызметтердің құны мына формула бойынша айқындалады:

мұнда:
P – көрсетілетін қызмет құны;
S – қызметтердің барлық түрлерін көрсетуге жұмсалған шығыстар сомасы;
n – көрсетілетін қызмет түрі;
Q – көрсетілетін қызметтердің саны;
T – көрсетілетін қызметтің еңбек сыйымдылығы.
5. Көрсетілетін қызметтердің санына (Q) жəне көрсетілетін қызметтің еңбек сыйымдылығына
(T) қажеттілікті оператордың ұсынысы бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшісі айқындайды.
6. Қызмет көрсету шығыстарының (S) сомасын айқындау үшін оператор:
1) оператордың қызметтерді көрсету үшін бөгде ұйымдарды жəне жеке тұлғаларды тартуын;
2) жалдау ақысын;
3) коммуналдық қызметтерді;
4) материалдарды сатып алуды;
5) жұмыскерлерге еңбекақы төлеуді;
6) іссапар шығыстарын;
7) байланыс қызметтерін;
8) ғимараттарды, үй-жайларды күтіп ұстауды, оларға қызмет көрсетуді;
9) банктік қызметтерді;
10) амортизациялық аударымдарды;
11) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді;
12) өзге де шығыстарды қамтитын шығыстар баптары сметасын жасайды.
7. Бөгде ұйымдарды жəне жеке тұлғаларды тарту шығыстары қосалқы мердігерлікке
жұмсалатын шығыстарды жəне қайтарымды қызмет көрсету шарттары бойынша тартылатын
жеке тұлғалар қызметтерінің төлемін көздейді.
Оператор ұйымды конкурстық (тендерлік) негізде айқындалады.
Қайтарымды қызмет көрсету шарттары бойынша тартылатын жеке тұлғалардың санын,
яғни, тиісінше шығыстардың сомасын айқындау кезінде мыналар: көрсетілетін қызметтерге
деген қажеттілік, көрсетілетін қызметтің еңбек сыйымдылығы, Қазақстан Республикасының
бағдарламалық құжаттарының талаптары, мемлекеттік органдардың ұсыныстары ескеріледі.
8. Жалдау ақысы бойынша қызмет көрсету үшін үй-жайларды жалдау бойынша шығыстар
көрсетіледі.
9. Коммуналдық көрсетілетін қызметтер электр энергиясына, жылуға, сумен жабдықтауға,
су бұруға жəне газға жұмсалатын шығыстарды қамтиды.
10. Материалдарды сатып алу құнын айқындау кезінде кеңсе жəне шығыс материалдарды
сатып алу шығыстары ескеріледі.
11. Оператор жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу еңбекақы төлеуді, əлеуметтік салықты
«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына төленетін
əлеуметтік аударымдарды, Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына міндетті əлеуметтік
медициналық сақтандыру аударымдарын көздейді.
Бұл ретте іс-шараларды іске асыруға тартылған оператор жұмыскерлерінің еңбекақысын
есептеу бюджеттік қаражат есебінен жасалған шартқа сəйкес қаражат көлеміне пропорционалды жүзеге асырылады.
12. Іссапар шығыстары ел ішіндегі, сол сияқты Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
шығатын іссапарлар бойынша шығыстарды қамтиды.
13. Байланыс қызметтеріне пошта байланысы, интернет, телефония (ұялы байланыс
қызметтерін қоспағанда) бойынша шығыстар жатады.
Іс-шараларды іске асыруға тартылған жұмыскерлердің операторлық шығыстарының
есептеулері бюджет қаражаты есебінен жасалған шарттарға сəйкес əкімшілендірілетін
сомалардың көлеміне пропорционалды жүзеге асырылады.
14. Ғимараттарды, үй-жайларды күтіп ұстау, қызмет көрсету ғимараттарды күтіп ұстау,
қызмет көрсету, ғимараттар мен үй-жайларды ағымдағы жөндеу, есептеу техникасын жəне
басқа да негізгі құралдарды ұстау, техникалық қызмет көрсету, жабдықтар мен басқа да негізгі
құралдарды ағымдағы жөндеу шығыстарын көздейді.
15. Өзге шығыстар көрсетілетін қызметті орындаумен байланысты өзге де негізделген
шығыстарды қамтиды.
3-тарау. «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы базасында шағын
жəне орта бизнестің топ-менеджментін оқыту бойынша білім беру қызметінің құнын
есептеу
16. Көрсетілетін қызмет құнын қалыптастыру ақылы білім беру қызметтерін көрсетуге
арналған шығындарды толық өтеуге негізделген, бұл ретте баға жүзеге асыруға жұмсалған
ресурстар құнының негізінде қалыптасады.
17. Көрсетілетін қызмет құнын есептеу кезінде мыналар:
1) Бағдарлама (N) бойынша білім алушылардың жоспарланған жалпы саны;
2) оқу күндерінің жоспарланған жалпы саны (n) ескеріледі.
18. Көрсетілетін қызмет (P) құнын есептеу кезінде олардың экономикалық мазмұнына
сəйкес мынадай ірілендірілген элементтер – (F) бекітілген жəне айнымалылар (V1 жəне V2),
сондай-ақ əкімшілік шығыстар (А) мен салықтарды төлеуге арналған шығыстар (L) бойынша
топтастырылған шығындар ескеріледі:
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Астана қаласы

«Табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін
нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік
органның бір қатар әдістемелерін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу
агенттігі төрағасының 2014 жылғы 20 қаңтардағы № 13-НҚ
бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Табиғи монополиялар салаларындағы жəне реттелетін нарықтардағы басшылықты
жүзеге асыратын мемлекеттік органның бір қатар əдістемелерін бекіту туралы» (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9302 болып тіркелген, 2014 жылғы 23
сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) Қазақстан Республикасы
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2014 жылғы 20 қаңтардағы №13-НҚ
бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органның
кейбір кемсітпейтін əдістемелерін бекіту туралы»;
бұйрықтың кiрiспесi мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
13-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің мұнайды
магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін
əдістемесі;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық
газды сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды
магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің суды
магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп
көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің
кемсітпейтін əдiстемесi;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің ауыл
шаруашылығын суландыру үшін сумен жабдықтау саласындағы реттеліп көрсетілетін
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін
əдiстемесi бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополия субъектілерінің мұнайды магистральдық
құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді
(бағаларда, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдiстемесiнде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы
тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы
тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) есептеудің осы кемсітпейтін əдістемесі «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, «Табиғи монополиялар
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды
қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығына сəйкес
əзірленген (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 болып
тіркелген) (бұдан əрі – Ерекше тəртіп).»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Əдістеменің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады: есепті кезең
– мұнай өткізу ұйымының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді бекітуге арналған
өтінімді беру күнінің алдындағы қаржылық жыл;
магистральдық құбыржолының учаскесі – тармақтары жоқ жəне қосылмаған, қайта айдау
станцияларымен шектелген жəне (немесе) мұнай өткізу бөлімшелерінің шекараларымен бар
магистральдық құбыржолының учаскесі;
мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі қызметтер (бұдан
əрі – Қызметтер) – магистральдық құбыржолдары арқылы мұнайды қайта айдау, темір жол
цистерналарынан мұнайды құйып алу, темір жол цистерналарына мұнайды құю, танкерге
мұнайды құю, автоцистерналардан мұнайды құйып алу, мұнайды автоцистерналарға құю,
мұнайды сақтау, мұнайды ауыстырып тиеу, мұнайды араластыру, бірыңғай бағыттау бойынша
операторлық қызмет жөніндегі қызметтер;
мұнайды өткізу ұйымы – мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау
қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектісі.
Осы Əдістемеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер табиғи монополиялар
туралы заңнамаға жəне «Магистральдық құбыр туралы» 2012 жылғы 22 маусымдағы Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің газды
сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) есептеу əдістемесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды сақтау жөніндегі реттеліп
көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің
кемсітпейтін əдістемесі»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды сақтау жөніндегі реттеліп
көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің
кемсітпейтін əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы
9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң), «Табиғи монополиялар
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды
қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ Қазақстан
Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының бұйрығына сəйкес
əзірленген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8480 болып
тіркелген) (бұдан əрі – Ерекше тəртіп).»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Əдістеме табиғи монополиялар субъектілерінің жерасты газ қоймаларында (бұдан
əрі – ЖГҚ) тауарлық газды сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу тетігін айқындау мақсатында əзірленді.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Əдістеменің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
буферлік газ – ЖГҚ-ны жобалық режимде пайдалану үшін оңтайлы жағдайларды ұстап
тұру мақсатында ЖГҚ-да тұрақты болуы қажет газ көлемі;
газдың белсенді көлемі – ЖГҚ-ны пайдалану жобасында айқындалған, газ көлемі, сақтау
үшін буферлік артық айдалуы мүмкін газ көлемі;
газ сақтау ұйымы – меншігінде немесе өзге де заңды негізде ЖГҚ жəне осы түріне қолда
бар лицензияның негізінде газ сақтау қызметтерін көрсетуге арналған басқа да құрылыстары
бар ұйым;
есепті кезең – газ сақтау ұйымының көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді бекітуге немесе
өзгертуге арналған өтінімді беру күнінің алдындағы қаржы жылы;
ЖГҚ-да газды сақтаудың ең аз технологиялық кезеңі – газды үзіліссіз айдаудың
технологиялық кезеңімен айқындалатын жəне пайдалану жобасында ЖГҚ-ның əрқайсысына
белгіленетін, құзыретті органн растаған ЖГҚ-да газды сақтаудың нормативтік кезеңі;
ЖГҚ-ның куаты – белсенді газдың ЖГҚ-ның қолданысқа беру жобасымен анықталған максималды рұқсат етілген көлемі;
жерасты газ қоймасы (ЖГҚ) – газ қоры сақталатын магистральдық газ құбырлары жүйесінің
құрамы болып табылатын, жер бетіндегі жабдықпен кешендегі жер асты құрылыстары;
капитал сыйымдылығы – негізгі капиталдың (негізгі өндірістік қорлардың) тиісті кезеңде
өндірілген өнімге немесе оның бөліктеріне – таза табысқа, пайдаға, ұлттық табысқа қатынасын
айқындайтын көрсеткіш;
Əдістемеде қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының
табиғи монополиялар туралы заңнамасына жəне «Газ жəне газбен қамтамасыз ету туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.»;
3-тарау алып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополия субъектілерінің тауарлық газды магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдістемесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды магистральдық газ құбырлары
арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды,
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды магистральдық газ құбырлары
арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды,
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи
монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, «Табиғи
монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)
тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды
қалыптастырудың Ерекше тəртібін бекіту туралы» 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ Қазақстан
Республикасының Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігі төрағасының бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 тіркелген) (бұдан əрі
– Ерекше тəртіп) жəне 2009 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңымен
ратификацияланған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы
Үкіметінің арасындағы Қазақстан-Қытай газ құбырын салу мен пайдаланудағы ынтымақтастық
туралы келісімге сəйкес əзірленген (бұдан əрі – Келісім).»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Тұтынушылар үшін тауарлық газды тасымалдауға тарифтер газдың əрбір 1000 текше
метрі үшін Қазақстан Республикасының аумағы бойынша газ құбырларының ұзындығына
қарамастан техникалық мүмкіндіктері шегінде белгіленеді, Келісім аясында тауарлық газды
магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау бойынша қызметтерді көрсететін табиғи
монополиялар субъектілерін қоспағанда, оларға тұтынушылар үшін газ тасымалдауға тарифтер 100 километрге 1000 текше метрі үшін Қазақстан Республикасының аумағы бойынша
техникалық мүмкіндіктері шегінде белгіленеді.»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Осы Əдістемеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
газ тасымалдау ұйымының кірісі – газ ұйымының газды магистральдық құбыржолдары
арқылы тасымадау жөніндегі қызметтерді өткізуден алған кірісі;
есепті кезең – газ тасымалдау ұйымының қызметтеріне арналған тарифтерді бекітуге немесе өзгертуге өтінім беру күнінен алдынғы қаржылық жыл;
ішкі тасымалдау – Қазақстан Республикасының аумағында тұтынуға арналған газды
магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі қызмет;
магистральдық газ құбыржолдары басқармасы (-лары) – газ тасымалдау ұйымының филиалдары (бұдан əрі - МГБ);
тауар-тасымалдау жұмысының көлемі – газды тасымалдау көлемінің оны тасымалдау
қашықтығына көбейтіндісі ретінде айқындалатын транзиттік газды магистральдық құбыржол
жүйесі арқылы тасымалдау жұмыстың көлемі;
халықаралық тасымалдау – тауарлық газды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы
бір елдің аумағынан басқа елге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағынан басқа елдің
аумағына магистральдық газ құбыржолдары арқылы тасымалдау қызметі.
Əдістемеде қолданылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының
табиғи монополиялар туралы заңнамасына жəне «Газ жəне газбен қамтамасыз ету туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.»;
12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдауды жүзеге
асыру жөніндегі қызмет үшін пайданың жол берілетін деңгейі мынадай формула бойынша
айқындалады:
ДУПвн = ДУПобщ х dвнттр, мұнда:
ДУПвн – тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдауды жүзеге
асыру қызметі үшін пайданың (таза кірістің) жол берілетін деңгейі;
ДУПобщ – ұйым пайдасының (таза кірісінің) жол берілетін деңгейі;
dвнттр – тауар тасымалдау жұмысының жалпы көлеміндегі газды ішкі тасымалдау жөніндегі
тауар тасымалдау жұмысының үлес салмағы.
13. Газ тасымалдау ұыймы пайдасының (таза кірісінің) жол берілетін деңгейі мынадай
формула бойынша айқындалады:
ДУПобщ = РБАобщ х СП, мұнда:
ДУПобщ – ұйым пайдасының (таза кірісінің) жол берілетін деңгейі;
РБАобщ – тартылған активтердің реттелетін базасы;
СП – пайда мөлшерлемесі.»;
15, 16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Газ тасымалдау ұйымының тартылған активтерінің реттелетін базасына пайда
мөлшерлемесі «Магистралдық құбыр желілерімен газ тасымалдау бойынша қызмет көрсететін
табиғи монополиялар субъектілерінің қолданысқа енгізілген активтерінің реттелетін базасына
пайда ставкасын есептеу бойынша нұсқаулықты бекіту туралы» 2005 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 286-НҚ (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3922 тіркелген)
Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігі төрағасының
бұйрығына сəйкес есептеледі.
16. Магистральдық газ құбырлары арқылы газдың 1000 текше метрін ішкі тасымалдауға
тариф мынадай формула бойынша айқындалады:

Твн – газдың 1000 текше метрін магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдауға
тариф;
ТДвн – ішкі тасымалдаудан алынған жоспарлы тарифтік кіріс;
Vвн – газды ішкі тасымалдаудың жылдық көлемі.
17. Келісім аясында тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау жөнінде қызметтерді көрсететін табиғи монополиялар субъектілері үшін, Қазақстан
Республикасының аумағында тұтыну үшін, экспорт мақсаттары үшін газ тасымалдау жөніндегі
қызметтерге жəне транзиттік газды тасымалдау жөніндегі қызметтерге есептелген бірыңғай
тариф бойынша, магистральдық газ құбырлары арқылы 100 километрге газдың 1000 текше
метрін тасымалдауға арналған тариф мынадай формула бойынша есептеледі:

Тобщ – 100 километрге 1000 текше метр үшін газ тасымалдауға тарифі;
ТДобщ – газ тасымалдау ұйымының жалпы жоспарлы тарифтік кірісі;
ТТРобщ – магистральдық газ құбырлары арқылы газды тасымалдау жөніндегі тауар тасымалдау жұмыстарының жалпы жоспарлы жылдық көлемі.
Келісім аясында тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау
қызметтерін көрсететін табиғи монополиялар субъектілері үшін 100 километрге 1000 текше
метр үшін ішкі тасымалдауға тариф мынадай формула бойынша айқындалады:

Твн – 1000 текше метр үшін магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдауға тариф;
ТДвн – ішкі тасымалдаудан алынған жоспарлы тарифтік кіріс;
ТТРвн – газды магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдау жөніндегі тауарлар
тасымалдау жұмысының жоспарлы жылдық көлемі.»;
мынадай мазмұндағы 17-1-тармақпен толықтырылсын:
«17-1. Газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі тауарлар
тасымалдау жұмысының жалпы жоспарлы жылдық көлемі мынадай формула бойынша
айқындалады:

n – газ беру нүктелерінің саны;
m – газды іріктеу нүктелерінің саны;
Li – беру нүктесінен іріктеу нүктесіне дейінгі газ құбырының ұзындығы;
Vi общ – магистральдық газ құбырының (Li) учаскелері арқылы газ тасымалдаудың жылдық
көлемі.
Газды магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдау жөніндегі тауар
тасымалдаудың жоспарлы жылдық көлемі мынадай формула бойынша айқындалады:

n – ішкі тасымалдау үшін газ беру нүктелерінің саны;
m – ішкі тасымалдау үшін газды іріктеу нүктелерінің саны;
Li – ішкі тасымалдау үшін газ беру нүктесінен газды іріктеу нүктесіне дейінгі газ құбырының
ұзындығы;
Vі вн – магистральдық газ құбырының (Li) учаскелері арқылы газды ішкі тасымалдаудың
жылдық көлемі.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық
құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдiстемесiнде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе)
арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды,
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi.»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды,
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи
монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан
əрі – Заң), «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде
қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» 2013 жылғы
25 сəуірдегі № 130-НҚ Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі
төрағасының бұйрығына сəйкес əзірленген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 8480 болып тіркелген) (бұдан əрі – Ерекше тəртіп).»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Əдістеменің мақсаты үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: қызмет
беруші – суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі
қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектісі;
магистральдық құбыржолы жəне (немесе) арна – суды бас тоғаннан таратушыларға дейін
тартуға (магистральдық құбыржолынан жəне (немесе) арнадан су пайдаланушылары топтарына суды тартуға) арналған гидротехникалық құрылыстар кешені;
тарифтік учаске – шекарасында тұтынушылардың бір тобының шегінде суды беруге
арналған бірыңғай тариф бекітілетін жəне қолданылатын магистральдық құбыржолының
учаскесі.
Осы Əдістемеде қолданылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының
табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің ауыл шаруашылығын суландыру үшін сумен жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдiстемесiнде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің ауыл шаруашылығын суландыру үшін сумен
жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің ауыл шаруашылығын суландыру үшін сумен
жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі
– Заң), «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде
қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» 2013 жылғы
25 сəуірдегі № 130-НҚ Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі
төрағасының бұйрығына сəйкес əзірленген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 8480 болып тіркелген) (бұдан əрі – Ерекше тəртіп).»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Əдістеменің мақсаты үшін мынадай негізгі ұғым пайдаланылады:
суландыру нормалары – вегетациялық кезең ішінде (гектарына/текше метр) суландырылатын алаңның гектарына берілетін судың көлемі.
Осы Əдістемеде қолданылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының
табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі
_______________ Ө.Шөкеев
2017 жылғы 29 желтоқсан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі
_______________ Қ.Бозымбаев
2017 жылғы 29 желтоқсан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 11 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16208
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 28 желтоқсан

№438

Астана қаласы

Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау әдістемесін
бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының 14) тармақшасына сəйкес
бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми
жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму министрінің
міндетін атқарушы
________________ Р.Скляр
2017 жылғы 29 желтоқсан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі
________________Қ.Бозымбаев
2017 жылғы 29 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №438 бұйрығымен бекітілген
Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) 2015
жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – Кодекс)
90-6-бабының 14) тармақшасына, 124-5-бабына, 124-6-бабының 1) жəне 11) тармақшаларына
сəйкес əзірленді жəне қоғамдық маңызы бар нарықтарға талдау жүргізу рəсімін (бұдан əрі –
талдау) айқындайды.
2. Осы Əдістемеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) баға бойынша сұраныстың икемділігі – тауар бағасының өзгеруіне тұтынушылардың
реакциясын сипаттайтын санат;
2) қоғамдық маңызы бар нарық – Кодекстің 116-бабы 3-тармағының 14) тармақшасына,
124-5-бабына сəйкес тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын
мемлекеттік реттеуге қолданылатын тауар нарығы;
3) қоғамдық маңызы бар нарық субъектісі – қоғамдық маңызы бар нарықтарда тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіретін (өткізетін) жеке немесе заңды тұлға;
4) талданатын нарық – уəкілетті органның ведомствосы қоғамдық маңызы бар нарыққа
ықтимал жатқызу тұрғысынан қарайтын тауар нарығы;
5) уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын
мемлекеттік орган;
6) уəкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты
жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы.
Əдістемеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының
табиғи монополиялар туралы заңнамасына, Кодекске, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
басқа да заңнамалық актілеріне сəйкес қолданылады.
3. Осы Əдістеме қоғамдық маңызы бар нарықтарда:
1) бағаларды мемлекеттік реттеудің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, Кодекстің
124-5-бабының 1-тармағында айқындалған қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің
тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеуді
сақтаудың орындылығы туралы;
2) талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың жəне тауарлардың
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын мемлекеттік реттеуді енгізудің
орындылығы туралы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөнінде ұсыныстар əзірлеу
мақсатында қолданылады.
4. Талдау жүргізу кезінде уəкілетті органның ведомствосы:
1) талдау жүргізуді бастаған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің интернет-ресурсында барлық мүдделі нарық субъектілерін, тұтынушылардың қауымдастықтары
мен кəсіпкерлерді ынтымақтасуға шақыра отырып, қоғамдық маңызы бар нарықты немесе
негіздемелерін, мерзімдерін, оның жүргізілу мақсатын, нарық типін (көтерме немесе бөлшек)
көрсете отырып,қоғамдық маңызы бар нарықты немесе талданатын нарықты талдаудың
басталғаны туралы ақпаратты орналастырады.
2) мүдделі нарық субъектілерінен, тұтынушылардың қауымдастықтары мен кəсіпкерлер
қауымдастықтарынан нарықты зерттеу нəтижелерін, нарыққа кіру тосқауылдары туралы
деректерді, нарықта бəсекелестіктің жай-күйін объективті бағалауға жəрдемдесетін басқа
ақпаратты алады;
3) қоғамдық маңызы бар нарықта немесе талданатын нарықта тауарларды (жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді) өндіруді (өткізуді) жүзеге асыратын субъектілерден талдау жүргізу
үшін қажетті ақпаратты сұратады;
4) талдауға мүдделі тараптардың (бұқаралық ақпарат құралдары, тұтынушылардың
қауымдастықтары, кəсіпкерлердің қауымдастықтары, нарық субъектілері, мемлекеттік органдар) қатысуымен кездесулер ұйымдастырады.
Талдау жүргізу мерзімі күнтізбелік 12 айдан аспайды.
2-тарау. Қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеуді
сақтаудың орындылығы туралы ұсыныстарды қалыптастыру мақсатында талдау
5. Уəкілетті органның ведомствосы қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің

тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеудің
орындылығы туралы ұсыныстар қалыптастыру мақсатында жыл сайын 1 ақпаннан кешіктірмей
уəкілетті органның ведомствосы бекітетін қоғамдық маңызы бар нарықтарға талдау жүргізу
жоспарына сəйкес талдау жүргізеді.
6. Қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін
қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеуді сақтаудың орындылығы туралы ұсыныстарды
қалыптастыру мақсатында талдау мынадай кезеңдерден тұрады:
1) «Тауар нарығындағы бəсекелес ортаның жай-күйіне талдау жəне бағалау жүргізу
əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы
30 қарашадағы № 741 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 12592 болып тіркелген) (бұдан əрі – Талдау əдістемесі) жəне Əдістеменің 7-тармағына сəйкес
қоғамдық маңызы бар нарықтағы бəсекелес ортаның жай-күйін бағалау;
2) қоғамдық маңызы бар нарықтың Əдістеменің 8-тармағына сəйкес қоғамдық маңызы бар
нарыққа жатқызу белгілеріне сəйкес келуін бағалау;
3) Əдістеменің 9-тармағына сəйкес жаңа субъектілердің қоғамдық маңызы бар нарыққа
кіру тосқауылдарын бағалау.
7. Қоғамдық маңызы бар нарықтағы бəсекелес ортаның жай-күйін бағалау Талдау
əдістемесіне сəйкес айқындалған оның көрсеткіштерін мынадай өлшемшарттармен салыстыру арқылы жүргізіледі:
1) қоғамдық маңызы бар нарықтағы Герфиндаль-Гиршман нарықтық шоғырлану индексінің
мəні жоғары шоғырланған нарық өлшемшартына сəйкес келеді;
2) талданатын уақыт кезеңі ішінде қоғамдық маңызы бар нарықта кемінде 35 % жиынтық
үлеспен жаңа субъектілер пайда болған жоқ;
3) талданатын уақыт кезеңі ішінде қоғамдық маңызы бар нарықта талданатын қоғамдық
маңызы бар тауарға өзара алмастырылатын тауар (лар) пайда болған жоқ.
Егер қоғамдық маңызы бар нарық көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшарттарға
сəйкес келмесе, уəкілетті органның ведомствосы осы қоғамдық маңызы бар нарықта бағаларды
мемлекеттік реттеуді сақтаудың орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне
талдау аяқталады.
Егер қоғамдық маңызы бар нарықтың көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшарттарға сəйкес келсе, уəкілетті органның ведомствосы қоғамдық маңызы бар нарықтың
Əдістеменің 8-тармағына сəйкес қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызу белгілеріне сəйкес
келуіне бағалау жүргізеді.
8. Қоғамдық маңызы бар нарықтың қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызу белгілеріне
сəйкес келуін бағалау оның көрсеткіштерін мынадай:
қоғамдық маңызы бар нарықтағы бағалардың инфляцияға жəне базалық салалардың
бəсекеге қабілеттілігіне мультипликативті əсер етуі өлшемшартымен салыстыру арқылы
жүргізіледі.
Егер қоғамдық маңызы бар нарық көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшартқа
сəйкес келмесе, уəкілетті органның ведомствосы осы қоғамдық маңызы бар нарықта бағаларды
мемлекеттік реттеуді сақтаудың орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне
талдау аяқталады.
Егер қоғамдық маңызы бар нарықтың көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшартқа
сəйкес келсе, уəкілетті органның ведомствосы Əдістеменің 9-тармағына сəйкес қоғамдық
маңызы бар нарыққа жаңа субъектілердің кіру тосқауылдарына бағалау жүргізеді.
9. Егер қоғамдық маңызы бар нарықта Талдау əдістемесіне сəйкес белгіленген
географиялық шекаралар шегінде, соңғы үш жыл ішінде бір нарық субъектісінің не Тұлғалар
тобының үстем үлесі 90 немесе одан да көп пайызды құраса, тосқауылдар елеулі жəне
еңсерілмейтін тосқауылдар деп есептеледі.
Егер қоғамдық маңызы бар нарықта Талдау əдістемесіне сəйкес белгіленген географиялық
шекаралар шегінде, соңғы үш жылда бір нарық субъектісінің не Тұлғалар тобының үстем үлесі
90 пайыздан азды құраса, онда қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру тосқауылдарын бағалау
Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес талданатын тауар немесе қоғамдық маңызы бар нарыққа жаңа
субъектілердің кіру тосқауылдарын бағалау нысанына сəйкес тосқауылдарды (экономикалық,
технологиялық жəне əкімшілік) талдау қорытындысы бойынша балмен жүзеге асырылады.
Қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру тосқауылдарын қорытынды бағалау тосқауылдар бойынша балдарды қосумен алынады. Бұл ретте, егер балл сомасы 1,8-3,0 балл аралығында болса,
онда қоғамдық маңызы бар нарықта жаңа нарық субъектілерінің кіруінің елеулі тосқауылдары
бар, егер 1,8 балдан аз болса – онда тосқауылдар еңсеріледі не олар жоқ.
Егер бағалау қорытындысы бойынша қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру тосқауылдары
еңсерілетін болса не жоқ болса, уəкілетті органның ведомствосы осы қоғамдық маңызы
бар нарықта бағаларды мемлекеттік реттеуді сақтаудың орынсыздығы туралы қорытынды
қалыптастырады.
Егер бағалау қорытындысы бойынша қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру тосқауылдары
елеулі жəне еңсерілмейтін болса, уəкілетті органның ведомствосы осы қоғамдық маңызы
бар нарықта бағаларды мемлекеттік реттеуді сақтаудың орындылығы туралы қорытынды
қалыптастырады.
3-тарау. Талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың
орындылығы туралы ұсынысты қалыптастыру мақсатындағы талдау
10. Уəкілетті орган ведомствосы мемлекеттік органдардан, қоғамдық маңызы бар
нарықтар немесе тауар нарықтары субъектілерінен, тұтынушылардан (бұдан əрі – Өтініш
иесі) келіп түскен өтініштер негізінде талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға
жатқызудың орындылығы туралы ұсынысты қалыптастыру мақсатындағы талдауды Əдістемеге
2-қосымшаға сəйкес жүргізеді.
11. Талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың орындылығы туралы ұсынысты қалыптастыру мақсатындағы талдау мынадай кезеңдерден тұрады:
1) Талдау əдістемесіне жəне Əдістеменің 12-тармағына сəйкес талданатын нарықтағы
бəсекелес ортаның жай-күйін бағалау;
2) Əдістеменің 13-тармағына сəйкес қоғамдық маңызы бар нарықтардың белгілеріне талданатын нарықтың сəйкестігін бағалау;
3) Əдістеменің 14-тармағына сəйкес жаңа субъектілердің талданатын нарығына кіруінің
тосқауылдарын бағалау;
4) Əдістеменің 15, 16, 17, 18 жəне 19-тармақтарына сəйкес талданатын нарық тауарларына
(жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағалық реттеуді енгізуден түсетін тұтынушылардың
таза пайдасын айқындау.
12. Талданатын нарықтағы бəсекелес ортаның жай-күйін бағалау Талдау əдістемесіне
сəйкес айқындалған оның көрсеткіштерін мынадай өлшемшарттармен салыстыру арқылы
жүргізіледі:
1) талданатын тауар бойынша Лернер индексі қаралатын уақыт кезеңі ішінде 0,8-ден
жоғары;
2) талданатын тауар нарығында Герфиндаль-Гиршман нарықтық шоғырлану индексінің
мəні жоғары шоғырландырылған нарық өлшемшартына сəйкес келеді.
Егер талданатын нарық көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшарттарға сəйкес
келмейтін болса, уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар
нарықтарға жатқызудың орындылығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне талдау
аяқталады.
Егер талданатын нарық көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшарттарға сəйкес
келсе, уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықтың қоғамдық маңызы бар нарықтардың
белгілеріне сəйкестігіне бағалауды Əдістеменің 13-тармағына сəйкес жүргізеді.
13. Талданатын нарықтың қоғамдық маңызы бар нарықтардың белгілеріне сəйкестігін
бағалау оның көрсеткіштерін мынадай өлшемшарттармен салыстыру арқылы жүргізіледі:
1) талданатын нарықтағы бағалау инфляцияға жəне базалық салалардың бəсекеге
қабілеттілігіне мультипликативтік əсер етеді;
2) талданатын тауарға жылдық сұраныс Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес қоғамдық
маңызы бар нарықтардың жекелеген белгілерінің есептеріне сəйкес Қазақстан Республикасы
экономикасының даму қарқынының жылдар бойынша плюс-минус 0 – 5% -дан аспайтын
ауытқуларымен тұрақты болып табылады;
3) нарық субъектісінде (субъектілерінде) талданатын тауар бағасының жыл сайынғы өсуі
Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес қоғамдық маңызы бар нарықтардың жекелеген белгілерін
есептеулерге сəйкес Қазақстан Республикасы бойынша қалыптасқан тұтынушылық бағалар
индексінен 10%-ға асып түседі;
4) Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес қоғамдық маңызы бар нарықтардың жекелеген белгілерін
есептеуге сəйкес талданатын тауардың талданатын уақыт кезеңі ішінде баға бойынша
сұраныстың икемділігі бірліктен төмен;
Егер талданатын нарық көрсеткіштері осы тармақтың 1) тармақшасына не осы тармақтың
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген екі немесе одан көп өлшемшарттарға сəйкес келмесе, уəкілетті органның ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға
жатқызудың орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне талдау аяқталады.
Егер талданатын нарық көрсеткіштері осы тармақтың 1) тармақшасына жəне осы тармақтың
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген кемінде екі өлшемшартқа сəйкес келсе, уəкілетті
орган ведомствосы Əдістеменің 14-тармағына сəйкес жаңа субъектілердің талданатын нарыққа
кіру тосқауылдарына бағалау жүргізеді.
14. Егер талданатын тауар нарығында Талдау əдістемесіне сəйкес белгіленген географиялық шекаралар шегінде, соңғы үш жыл ішінде нарықтың бір субъектісінің не Адамдар
тобының үстем үлесі 90 жəне одан көп пайызды құраса, тосқауылдар елеулі жəне еңсерілмейтін
тосқауылдар болып есептеледі.
Егер талданатын тауар нарығында Талдау əдістемесіне сəйкес белгіленген географиялық
шекаралар шегінде, соңғы үш жыл ішінде нарықтың бір субъектісінің не Адамдар тобының
үстем үлесі 90 пайыздан кем болса, онда талданатын нарыққа кіру тосқауылдарын бағалау
тосқауылдарды (экономикалық, технологиялық жəне əкімшілік) талдау қорытындысы бойынша
Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес балмен жүзеге асырылады.
Талданатын нарыққа кіру тосқауылдарын қорытынды бағалау тосқауылдар бойынша
балдарды қосумен алынады. Бұл ретте, егер балдар сомасы 1.8-3.0 балл аралығында болса,
онда талданатын нарықта жаңа нарық субъектілерінің кіруіне елеулі тосқауылдар бар, егер
1,8 балдан аз болса – онда тосқауылдар еңсеріледі болады не олар жоқ.
Егер бағалау қорытындысы бойынша талданатын нарыққа кіру тосқауылдары еңсерілетін
болса не жоқ болса, уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық маңызы
бар нарықтарға жатқызудың орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне талдау аяқталады.
Егер бағалау қорытындысы бойынша талданатын нарыққа кіру тосқауылдары елеулі
жəне еңсерілмейтін болса, уəкілетті орган ведомствосы Əдістеменің 15, 16, 17, 18 жəне
19-тармақтарына сəйкес талданатын нарықтағы тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) баға реттеуді енгізуден түсетін тұтынушылардың таза пайдасын айқындауды жүргізеді.
15. Тұтынушылардың талданатын нарықтағы тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін
қызметтерге) баға реттеуді енгізуден алатын таза пайдасын айқындау тұтынушылардың талданатын нарықтағы тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) бағаларын төмендетуден
немесе тіркеуден алатын пайдасын Əдістеменің 19-тармағына сəйкес формула бойынша
талданатын нарықтағы тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) мемлекеттік баға реттеуді
енгізуден келетін субъектілердің шығасыларымен (тікелей жəне жанама) жəне ел бюджетінің
шығындарымен салыстыру арқылы жүзеге асырылады.
16. Тұтынушылардың пайдасын есептеу баға реттеу енгізілетін, олар сатып алатын талданатын тауар құнының ықтимал төмендеуін бағалау арқылы жүргізіледі. Ол мынадай формула
бойынша жүзеге асырылады:
Тп =
],
мұнда:
Тп – тұтынушылардың баға реттеуді енгізуден талдаудың белгіленген уақыт кезеңінің орташа есеппен бір жылы ішінде алған пайдасы, мың теңге;
Pi факт – і-інші нарық субъектісінде талданатын тауар бірлігін өткізудің талдаудың уақыт
кезеңі ішінде қалыптасқан орташа жылдық бағасы (көтерме немесе бөлшек), теңге;
Рірет – і-інші нарық субъектісі үшін талданатын тауар бірлігінің Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 36 бұйрығымен (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14778 болып тіркелген) бекітілген Қоғамдық
маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларының 21-тармағына сəйкес айқындалатын
бағасы, теңге;
Vi факт – і-інші субъектінің тиісті тауар нарығында талданатын тауарды талданатын кезең
нəтижелері бойынша қалыптасқан өткізу көлемі, мың бірлік;
n – қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызу тұрғысынан талданатын тауар нарығы
субъектілерінің саны.
17. Субъектілердің реттеуді енгізуден болатын тікелей шығасыларын ақшалай мəнде
есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:
Зрет тік =
,
мұнда:
Зрет тік – субъектінің реттеуді енгізуден болатын тікелей шығысылары, теңге;
АСі– і-інші субъект уəкілетті орган ведомствосына талап етілетін ақпаратты қалыптастыру
жəне ұсыну үшін жылына жұмсайтын адам-сағат саны;
Жі– функцияларына уəкілетті орган ведомствосымен өзара іс-қимыл жасау кіретін і-інші
субъект қызметкерлерінің бір сағаттағы жалақысы.
Қызметкердің бір сағаттағы жалақысы (бұдан əрі – Жі) мына формула бойынша есептеледі:
Жі = Жіорт/Аі,
мұнда:
Аі – i-інші субъектінің бір айдағы адам-сағат саны;
Жіорт – і-інші субъектінің уəкілетті орган ведомствосына реттеу нормаларына сəйкес талап етілетін ақпаратты қалыптастыруға жəне ұсынуға тартылған қызметкерлерінің орташа
айлық жалақысы.
Егер субъектілер қызметкерлерге орташа айлық жалақы бермеген жағдайда, есептеу үшін
статистика саласындағы уəкілетті органның деректерінен талданатын субъектілер жұмыс
істейтін салада қалыптасқан орташа жалақы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2015
жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 68-бабына сəйкес есептелетін жұмыс уақытының орташа айлық ұзақтығы пайдаланылады.
Субъектілердің реттеуді енгізуден болатын жанама шығасылары бағаны төмендетуден
жіберіп алынған пайданы жəне жіберіп алынған инвестицияларды қамтиды (реттеу болмаған
кезде субъектілер рентабелділіктің ағымдағы деңгейін қамтамасыз етуді жəне өз пайдасының
бір бөлігін дамытуға инвестициялауды жалғастыра алады). Уəкілетті орган ведомствосы əрбір
субъект бойынша жанама шығасыларды тұтынушылардың ұтысынан нақты рентабелділік
мөлшерінде жіберіп алынған рентабелділік жəне тауарды өткізу көлемінің (жалпы түсім) 6%
мөлшерінде жіберіп алынған инвестициялардың сомасы ретінде жеке айқындайды.
Зрет жанама =
,
мұнда:
Зрет жанама – субъектінің реттеуді енгізуден болатын жанама шығасылары;
Rіфакт – і-інші субъектіде талданып отырған кезеңде (бір жыл) қалыптасқан рентабелділіктің
нақты деңгейі;
Viқ – і-інші субъектінің тиісті тауар нарығында талданатын тауарды өткізуінің талданатын
кезең нəтижелері бойынша қалыптасқан құндық мəндегі көлемі, мың теңге.
18. Реттеуді енгізу кезінде талданатын субъектінің (субъектілердің) тауары бағасын
төмендетуге байланысты корпоративтік табыс салығының толық алынбаған сомасының
салдарынан елдің республикалық бюджетінің шығындарын есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:
Рбш=
[(Pi факт – Piрет ) *Viқ - Зi рет тік]*КТС,
мұнда:
Рбш – Республикалық бюджеттің шығындары, мың теңге;
Viқ – і-інші субъектінің тиісті тауар нарығында талданатын тауарды өткізуінің талданатын
кезең нəтижелері бойынша қалыптасқан өткізу көлемі, мың теңге;
КТС – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес корпоративтік табыс
салығының мөлшерлемесі.
Егер уəкілетті орган ведомствосы баға реттеуді енгізу кезінде бағаны төмендету
болжанбаған (бағаны ағымдағы деңгейінде тіркеу) жағдайда, онда осы көрсеткішке есептеу
жүргізілмейді.
19. Тұтынушылардың баға реттеуді енгізуден болатын таза пайдасы (бұдан əрі – ТП) мына
формула бойынша есептеледі:
ТП = Тп - (З рет тік + З рет жанама + Рбш)
Егер ТП нөлден кем немесе нөлге тең болса, онда уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың орынсыздығы туралы қорытынды
қалыптастырады.
Егер ТП нөлден жоғары болса, уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық
маңызы бар нарықтарға жатқызудың орындылығы туралы қорытынды қалыптастырады.
4-тарау. Талдау нəтижелерін рəсімдеу
20. Талдау нəтижелері бойынша уəкілетті орган ведомствосы:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген бағаларды мемлекеттік
реттеудің қолданылу мерзімдері аяқталған соң, Кодекстің 124-5 бабының 1-тармағында
айқындалған қоғамдық маңызы бар нарық субъектілері тауарларының (жұмыстарының,
көрсететін қызметтерінің) бағаларын мемлекеттік реттеудің орындылығы/орынсыздығы туралы;
2) талданатын нарықты коғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың жəне тауарлардың
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын мемлекеттік реттеуді енгізудің
орындылығы/орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады.
Қорытынды уəкілетті орган ведомствосының интернет-ресурсында орналастырылады
жəне оған уəкілетті орган ведомствосының басшысы қол қойғаннан кейін 5 жұмыс күнінен
кешіктірілмей Өтінім берушіге (Өтініш берілген жағдайда) жіберіледі.
Қоғамдық маңызы бар нарық субъектілері тауарларының (жұмыстарының, көрсететін
қызметтерінің) бағаларын мемлекеттік реттеудің сақталуының орындылығы туралы немесе
талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың орындылығы туралы
қорытынды қалыптасқан жағдайда, ол интернет-ресурста орналастырылғаннан кейін 5 жұмыс
күнінен кешіктірілмей Қаза
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(Соңы. Басы 20-бетте)
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген бағаларды мемлекеттік
реттеудің қолданылу мерзімдері аяқталған соң, Кодекстің 124-5 бабының 1-тармағында
айқындалған қоғамдық маңызы бар нарық субъектілері тауарларының (жұмыстарының,
көрсететін қызметтерінің) бағаларын мемлекеттік реттеудің орындылығы/орынсыздығы туралы;
2) талданатын нарықты коғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың жəне тауарлардың
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын мемлекеттік реттеуді енгізудің
орындылығы туралы ұсыныс енгізіледі.
Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесіне 1-қосымша
Нысан
Жаңа субъектілердің талданатын тауар нарығына немесе
қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру/шығу тосқауылдарын бағалау
Талданатын тауар ________________
Нарықтың сипаттамасы – көтерме немесе бөлшек __________
Шектеулерді балмен бағалау: бар – 0,2 балл, жоқ – 0 балл
Балдар
саны

Жолдар

Шектеулер

1

Осы салымдарды өтеу мерзімі 5 жылдан көп болған кезде бастапқы
күрделі салымдарды жүзеге асыру қажеттігі.
Нарықтан шыққан кезде жабылуы мүмкін емес қайтарылмайтын
шығындарды жүзеге асыру қажеттігі.
Нарық инфрақұрылымының дамығандығының дəрежесі (көліктік шектеулер, сервистік, ақпараттық, консалтингтік, лизингтік қызметтерге
қолжетімділікті шектеу).
Жаңа субъектілердің ұсыныстары шектеулі жəне талданатын нарықта
жұмыс істейтін нарық субъектілері арасында бөлінген ресурстарға қол
жеткізуінің күрделілігі.
Талданатын нарықта жұмыс істейтін субъектілердің өнімнің бір бірлігіне
жұмсалатын шығындар, талданатын Тауардың тауарларына сұраныс,
тұтынушылармен ұзақ мерзімді шарттардың болуы бойынша жаңа
субъектілердің алдындағы артықшылықтары.
Тауар нарығында жұмыс істейтін субъектілердің технологиялық
артықшылығын білдіретін технологиялық шектеулер.
Жаңа субъектілердің талданатын нарыққа кіруі үшін техникалықтехнологиялық шектеулердің болуы (еркін радиожиіліктердің болмауы,
технологиялық тізбектердің тұйықтығы, теміржолдардың болуы).
Жаңа субъектілер үшін мұндай өндіріс көлеміне қол жеткізгенге дейін
өнімнің бір бірлігіне жұмсайтын аса жоғары шығындардың болуына байланысты (өндіріс ауқымының əсері) өндірістің экономикалық тұрғыдан
өзін ақтайтын ең кіші көлемін жасау қажеттігі.
Талданатын нарықта сатылас ықпалдасқан субъектілердің болуы.
Аралас нарықтарда үлестес субъектілердің болуы.
Талданатын нарықта реттеуші шектеулердің болуы (реттелетін
бағалар, ұсынымды немесе міндетті стандарттар, қызметтің жекелеген
түрлерін лицензиялау, талданатын Тауарды əкелу-əкетуді шектеулер).
Мемлекеттік органдардың талданатын нарықта жұмыс істейтін
субъектiлер үшін бəсекелестерге қатысты артықшылық жағдайға
қоятын жеңiлдiктер немесе басқа да артықшылықтар беруі.
Талданатын нарық субъектілерінің ағымдағы шаруашылық қызметін
жүзеге асыруын реттеу (белгіленген қағидаларды бұзғаны үшін санкциялар, қабылданатын шешімдерді бақылаушы ұйымдармен келісу,
субъектілер қызметінің көлемі бойынша сандық шектеулер).
Экологиялық шектеулерді белгілеу (2007 жылғы 9 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде қамтылған,
қоршаған ортаға жəне халықтың денсаулығына терiс əсер ететін
шаруашылық жəне өзге де қызметтi шектеу жəне оларға тыйым салу).
Табиғи монополия қызметтеріне қолжетімділік алумен технологиялық
тұрғыдан үздіксіз байланысты талданатын Тауарды өндіру.
Тосқауылдардың бойынша жиынтық баға (тосқауыл түрлері бойынша қорытынды бағалардың сомасы – экономикалық, технологиялық,
əкімшілік тосқауылдар жəне жаңа субъектілердің талданатын нарыққа
кіруін өзге де шектеулер).
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3. Талданатын тауардың өткізілу көлемінің өсу қарқының есептеу

№442

Астана қаласы

Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды
бағалау әдістемесін бекіту туралы

Нысан

Тауар нарығын қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызу мүмкіндігін қарауды сұрайды.
Хатқа өтінім берушідегі тауар нарығының субъектілері бойынша деректер қоса беріледі
(қосымша)
Заңды тұлғаның/
қолы тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
мемлекеттік органның
басшысы
(оның өкілі)
Хаттың күні
Орындаушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Орындаушының телефон нөмірі
Орындаушының электронды поштасының мекенжайы
Нарықты қоғамдық маңызы бар нарыққа жатқызуға талдау жүргізуге өтінішке қосымша
1. Нарық субъектісінің (субъектілерінің) қызметі туралы мəліметтер:
_____________________________________________________________________________
(қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызуға ұсынылатын тауар нарығы тауарының
(жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) түрі; субъект əрекет ететін нарық түрі (көтерме
немесе бөлшек); тауардың тұтынушыларға əсері; осы хатты қарау үшін субъект немесе
мемлекеттік орган тұрғысынан маңызды басқа да мəліметтер)
2. Нарық субъектілері жəне олардың лауазымды адамдары туралы мəліметтер (соңғысы
– білімі бойынша):
________________________________________________________________________
(нарық субъектілерінің атауы, лауазымды адамдардың тегі, аты, əкесінің аты,
олардың сату/сатып алу пункттерінің орналасқан жері)
3. Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органға
өтініш жасауға себеп болған мəн-жайлар (барынша толық):
________________________________________________________________________
(тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру/сату көлемдерінің
серпіні, соңғы бес жыл ішінде олардың бағаларының серпіні, ол бойынша пайда
серпіні жəне өтініш жасаудың басқа да мəн-жайлары)
4. Заңды тұлға/тұтынушы/нарықтағы бəсекелестік жағдай үшін тауар нарығын қоғамдық
маңызы бар нарыққа жатқызудан болатын салдарлар:
________________________________________________________________________
(субъектінің бағалық шешімдерді қабылдау кезінде жеделділікті арттыру, есепті материалдарды ұсынуға жұмсалатын уақыт шығындары мен қаражатты азайту, бəсекелестікті дамыту, тұтынушыдан тауарларды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жұмсалатын
шығындарды азайту, басқа да салдарлар)
5. Өтініш берушінің пікірі бойынша осы өтініш бойынша оң шешім қабылдау үшін маңызды
болып табылатын кез келген қосымша ақпарат
________________________________________________________________________
(талданатын тауарды сату көлемінің қысқаруы, оларды реттеуге негізделген
бағалардың өсуі, қоғамдық маңызы бар нарықтарда жаңа субъектілердің
пайда болуы, технологиялық жаңғыртуды тежеу жəне басқалар)
6. Тауар нарығын қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың орындылығын жанама
немесе тікелей куəландыратын қоса берілетін құжаттардың тізбесі. Құжаттарды ұсыну мүмкін
болмаған жағдайда – оларды алуға болатын адамды немесе органды көрсетіңіз:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесіне 3-қосымша
Қоғамдық маңызы бар нарықтардың жекелеген белгілерін есептеу
1. Талданатын нарықтағы баға бойынша сұраныстың икемділігін есептеу
Егер бағаның төмендеуі (артуы) сұраныстың ұлғаюына (азаюына) алып келетін болса,
онда бұл сұраныс икемді деп есептеледі. Егер бағаның сол немесе өзге жаққа өзгеруі сұраныс
көлемінің өзгеруіне əкеп соқтырмаса не мұндай өзгеріс маңызды емес болса, онда мұндай
сұраныс икемді емес деп есептеледі.
Баға бойынша сұраныстың икемділігі (Е) нарықтың шоғырлану деңгейін бағалау
өлшемшарттарының бірі болып табылады. Егер Е>1 болса, онда сұраныс икемді болып
есептеледі, бұл нарықтың төмен шоғырланғандығын жəне оны реттеудің қажет емес екендігін
айғақтайды. Егер E<1 болса, онда сұраныс икемді емес, нарықтың шоғырлануы жоғары жəне
нарықты реттеу қажеттігі туындайды.
Бағаның өзгеруіне тұтынушылардың сезімталдық дəрежесі сату көлемінің өзгеруін тудыратын, сату көлемінің өзгеруінің бағаның өзгеруіне қатынасын білдіретін сұраныстың бағалық
икемділік коэффициенті арқылы бағаланады:

мұнда:
- тауарды өткізу көлемінің пайыздық өзгеруі;
- тауар бағасының пайыздық өзгеруі.
Бұл ретте:

мұнда:
– есепті кезеңдегі тауардың өткізілу көлемі;
базалық кезеңдегі тауардың өткізілу көлемі;
есепті кезеңдегі тауардың бағасы;
базалық кезеңдегі тауардың бағасы.
жəне
Нақты тауар нарығында сұраныстың икемділігін есептеу үшін уəкілетті орган
көрсеткіштері есептелетін кезеңді айқындайды. Тауар бағасының өзгеруі жиілігіне байланысты
тоқсан, жартыжылдық, бір жыл есепті кезең болуы мүмкін.
Төменде келтірілген кестеде икемділікті есептеу үшін қажетті кіріс деректері көрсетілген.
Тауарды өткізу көлемі, заттай
мəнінде
1-кезең
2-кезең
102
111
115
123
107
114
113
110

«А» тауарына сұраныстың икемділігін есептеу үшін уəкілетті органның ведомствосы мынадай əрекеттерді жүзеге асырады:
1) 1-кезең жəне 2-кезең үшін «А» тауарын өткізудің жиынтық көлемі есептеледі:

мұнда:
p1 – есепті кезеңнің бағалары;
p0 – базистік кезеңнің бағалары;
q0 – базистік кезеңде өткізілген тауарлардың саны.

2017 жылғы 29 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 124-6-бабының 1-тармақшасын іске асыру мақсатында________________________________________________________________
(жеке тұлғаның / заңды тұлғаның / мемлекеттік органның толық атауы)
________________________________________________________________________
(заңды мекенжайы, нақты мекенжайы, телефон, электонды поштаның мекенжайы)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________негізінде
(осының негізінде тауар нарығын қоғамдық маңызы бар нарықтарға
жатқызу ұсынылатын себептердің барлық тізбесі келтіріледі
________________________________________________________________________
(тауар нарығының/қоғамдық маңызы бар нарықтың, нарық субъектілерінің атауы,
лауазымды адамдардың тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда),
нарық субъектілерінің орналасқан жері)

А
В
С
Д

2. Талданатын тауар бағаларының индексін есептеу
Талданатын тауар бағаларының индексін есептеу үшін Ласпейрес индексін пайдалану
ұсынылады. Бұл индекс базистік кезеңде өткізілген талданатын тауар бағаларының қалай
өзгергендігін көрсетеді. Индексті есептеу кезінде өткен кезеңде өткізілген өнімнің құны, бірақ
ағымдағы кезеңнің бағаларымен, осындай тауардың санына қатысты, бірақ өткен кезең
бағасымен салыстырылады. Ласпейрес индексін есептеуге арналған формула:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу,
бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын
қорғау комитетінің төрағасы/ Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті
жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті
___________________________________бойынша
(облыс атауы)
департаментінің басшысы
___________________________________________
Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

Тауарды тұтынушыға өткізу құны,
теңгемен
1-кезең
2-кезең
100
110
95
103
103
112
98
107

Тауарды өткізу көлемі, заттай мəнде
1-кезең
2-кезең
n кезең

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16215
болып енгізілді.

Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесіне 2-қосымша

Субъектінің
атауы

Тауарды өткізу құны, теңгемен
1-кезең
2-кезең
n кезең

I = (Q1 - Qо)/ Q0* 100%,
мұнда:
Q1 – талданатын тауардың ағымдағы кезеңдегі (талданатын кезең соңында) сатылу
көлемі, заттай мəнде;
Q0 – талданатын тауардың алдыңғы (базалық) кезеңдегі (талданатын кезеңнің басталуы)
сатылу көлемі, заттай мəнде.

Ескертпе:
Егер балдардың сомасы 1.8-3.0 балл аралығында болатын болса, онда талданатын тауар
нарығында жаңа нарық субъектілерінің кіруіне тосқауыл бар, егер 1,8 балдан төмен болса –
онда тосқауылдар не еңсеріледі не олар жоқ.

Нарықты қоғамдық маңызы бар нарыққа жатқызуға талдау
жүргізуге арналған өтініш

Толтыруға арналған нысан:
№ Субъектінің
№
атауы
1
2

= 458

бірлік,
= 437 бірлік;
2) Бір жыл ішіндегі өткізу көлемінің пайыздық өзгеруі былайша есептеледі:

3) «А» тауары бағасының пайыздық өзгеруін есептеу үшін уəкілетті органның ведомствосы «А» тауарын 2015 жəне 2016 жылдары өткізудің орташа өлшемді бағасын
есептейді. Əрбір субъектінің өткізу көлемінен «А» тауарын өткізудің жиынтық көлеміне
қосатын үлесіне байланысты əрбір субъект үшін салмақтары есептеледі. Осылайша,
= 99 теңгені, 2015 жылға
=
«А» тауарын өткізудің орташа өлшемді бағасы 2016 жылға
108 теңгені құрады. Нəтижесінде, орташа өлшемді бағаның пайыздық өзгеруі мынаны құрады:

4) «А» тауарының бағасы бойынша сұраныстың икемділік коэффициенті былайша
есептеледі:

Алынған нəтижелерге сүйене отырып, «А» тауары сұраныстың төмен бағалық икемділігімен
сипатталады, бұл тауар нарығын реттеуді енгізу өлшемшарттарының бірі болып табылады.
Баға бойынша сұраныстың икемділігін есептеу мақсатында уəкілетті орган талданатын
тауар нарығы субъектілеріне төменде келтірілген нысанды жібереді.

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының
17) тармақшасына сəйкес бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау
əдістемесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін қазақ
жəне орыс тілдерінде ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми
жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының Ұлттық
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Төрағасы __________________ Д.Ақышев
2017жылғы ____ __________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №442 бұйрығымен бекітілді
Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесі (бұдан
əрі – Əдістеме) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің
(бұдан əрі – Кодекс) 90-6-бабының 17) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне экономикалық
шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхаттарды немесе жасалған экономикалық шоғырлану
туралы хабарламаларды қарау кезінде қолданылады.
2. Əдістеме бəсекелестікті қорғау жəне монополистік қызметті шектеу саласындағы
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган ведомствосының (бұдан əрі - ведомство)
қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау тетігін айқындайды.
2-тарау. Негізгі ұғымдар
3. Əдістемеде мынадай ұғымдар қолданылады:
1) қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім беру – ведомствоның
Кодекстің 201-бабы 1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көзделген мəмілелерді жүзеге
асыруға келісімі;
2) қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға тыйым салу – ведомствоның
Кодекстің 201-бабы 1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көзделген мəмілелерді жүзеге
асыруға тыйым салуы;
3) өнім берушілер – қаржы қызметтерін көрсету бойынша кəсіпкерлік қызметті жүзеге
асыратын нарық субъектілері;
4) қаржылық көрсетілетін қызметтер – сақтандыру нарығына, бағалы қағаздар нарығына
қатысушылардың, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қызметі, банк қызметі, «Қаржы
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңына (бұдан əрі – Заң)сəйкес алынған лицензиялар негізінде жүзеге асырылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізу
жөніндегі ұйымдардың қызметі;
5) нұсқама - ведомствоның Кодекстің 201-бабы 1-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында
көзделген мəмілелерді жою қажеттілігі туралы шешім шығаруы;
6) өтiнiш берушi – қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келiсiм беру туралы өтiнiшхат немесе қаржы нарықтарында жасалған экономикалық шоғырлану туралы
хабарлама берген тұлға;
7) экономикалық шоғырлануға қатысушы – қаржы нарықтарында экономикалық шоғырлану
жасаған немесе жасауға ниет білдірген жеке немесе заңды тұлға.
Əдістемеде пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер Кодексте жəне Заңда, сондайақ Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу саласындағы басқа да заңнамалық
актілерде айқындалған.
3-тарау. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізудің
негіздері мен кезеңдері
4. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізу негіздері
ведомствоға:
1) Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш беруші ұсынған қаржы
нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхаттың (бұдан əрі
– өтінішхат);
2) Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш беруші ұсынған Кодекстің 201бабы 1-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында көзделген қаржы нарықтарында жасалған
экономикалық шоғырлану туралы хабарламаның (бұдан əрі – хабарлама) келіп түсуі болып
табылады.
5. Өтінішхатты қарау кезінде ведомствоның күнтізбелік қырық күн ішінде (Кодекстің
205-бабының 3 жəне 5-тармақтарына сəйкес мерзімдерді тоқтата тұру құқығымен) қаржы
нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізуі мынандай кезеңдерді қамтиды:
1) Кодекстің 204-бабында көзделген өтінішхатқа қоса берілетін құжаттар мен мəліметтердің
толықтығы мен анықтығын тексеру;
2) егер мəмілеге қатысушы адамдар (тұлғалар тобы) ұқсас немесе өзара алмастырылатын
қаржылық қызметтерді өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жəне (немесе) бəсекелестікті
шектеу белгілері болған жағдайда, қаржы нарықтарында экономикалық шоғырлануды жасау
кезінде қаржы ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу;
3) бəсекелестiктi шектеу белгілері анықталған кезде, оның ішінде қаржы нарықтарында
үстем жағдайдың пайда болуы немесе күшеюі кезінде қаржы нарығында бəсекелестікті шектеу көрсеткiштерiн есептеу;
4) ведомствоның қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелерi
бойынша шешiм қабылдауы.
Бұл ретте экономикалық шоғырлануды жүзеге асыру кезінде қаржылық тұрақтылық жəне
қаржылық қызметтер тұтынушыларының құқықтарын қорғаумен байланысты мəмілелер жасау
бəсекелестікті шектеу болып табылмайды.
6. Монополияға қарсы органға қаржы нарықтарында жасалған экономикалық шоғырлану
туралы хабарлама келіп түскеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде ведомствоның хабарламаны қарау барысында қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізуі
мынадай кезеңдерді қамтиды:
1) Кодекстің 207-бабында көзделген хабарламаға қоса берілетін құжаттардың жəне
мəліметтердің толықтығы мен анықтығын тексеру;
2) қаржы нарықтарында экономикалық шоғырланудың жасалғанын растайтын шартты
немесе өзге де құжатты қарау;
3) экономикалық шоғырлануды бəсекелестiктi, оның iшiнде қаржы нарықтарында үстем
жағдайдың пайда болуы немесе күшеюi арқылы шектеу тұрғысынан қарау;
4) ведомствоның Кодекстің 209-бабына сəйкес шешiм қабылдауы.
7. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау кезінде ақпарат ретінде
қажеттілігіне қарай:
1) қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға қатысушылардан;
2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (бұдан əрі – ҚР ҰБ);
3) мемлекеттiк статистикалық қызмет саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк органнан алынған мəліметтер пайдаланылады.
4-тарау. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды жасау кезінде қаржы
ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу
8. Егер мəмілеге қатысушы адамдар (тұлғалар тобы) көрсететін қаржылық қызметтері
ішінде ұқсас немесе өзара алмастырылатын қаржылық қызметтер болмаған, сондай-ақ
бəсекелестікті шектеу белгілері болмаған жағдайда, ведомствоның басшысы немесе оны алмастыратын тұлға қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы
шешім қабылдайды жəне осындай шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде
өтініш берушіге жəне ҚР ҰБ жібереді.
9. Егер мəмілеге қатысушы адамдар (тұлғалар тобы) ұқсас немесе өзара алмастырылатын
қаржылық қызметтерді өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жəне (немесе) бəсекелестікті
шектеу белгілері болған жағдайда, ведомство Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2017 жылғы 27 ақпандағы № 85 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14927 болып тіркелген Қаржы ұйымдарына қатысты
бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу жөніндегі əдістемеге (бұдан əрі – № 85 Əдістеме)
сəйкес қаржы ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізеді.
10. Егер қаржы ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйін талдау нəтижелері бойынша
тиісті қаржылық қызметтер нарығындағы үлестің көп бөлігі тиесілі ең көбі екі қаржы ұйымының
жиынтық үлесі елу пайыздан аз болса, сондай-ақ бəсекелестікті шектеу белгілері болмаса,
онда ведомство қаржы нарықтарында экономикалық шоғырлануды жасауға келісім береді.
11. Егер қаржы ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйін талдау нəтижелері бойынша
қаржы нарығындағы экономикалық шоғырлануға қатысушылардың жиынтық үлесі:
тиісті қаржылық қызметтер нарығындағы үлестің көп бөлігі тиесілі ең көбі екі қаржы
ұйымында елу жəне одан көп пайыз;
тиісті қаржылық қызметтер нарығындағы үлестің көп бөлігі тиесілі ең көбі үш қаржы
ұйымында жетпіс немесе одан көп пайыз болса,
ведомство № 85 Əдістемеге сəйкес экономикалық шоғырлануды жасау кезінде бəсекелестіктің жай-күйі көрсеткіштеріне есептеу жүргізеді.
Егер экономикалық шоғырлану бəсекелестікті шектеуге алып келсе, оған тыйым салынады.
5-тарау. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлану кезінде бəсекелестікті
шектеу көрсеткіштерін есептеу
12. Бəсекелестiктi шектеудiң болуын, пайда болуын немесе күшеюін анықтау үшiн ведомство бəсекелестікті шектеудің мынадай көрсеткіштерін пайдаланады:
1) экономикалық шоғырлану кезінде тиісті қаржылық қызметтер нарығындағы мəмілеге
қатысушылардың жиынтық үлесі 50 жəне одан көп пайызды құрайды;
2)нарықтық шоғырлану көрсеткіштерінің өзгеруі: мəміле жасалған жағдайда тиісті қаржы
нарығындағы Герфиндаль - Гиршман нарықтық шоғырлану индексі (HHI) өзгереді:
қалыпты шоғырландырылған нарық үшін 250-ден артық мөлшерге (1000 < HHI < 2000);
жоғары шоғырландырылған нарық үшін 100-ден артық мөлшерге (2000 <HHI < 10000);
төмен шоғырландырылған нарықтарда нарық субъектілерінің бірігуі нəтижесіндегі нарыққа
(HHI < 1000) кері əсері екіталай;
3)экономикалық шоғырлану кезінде нарыққа кірудің ықтимал кедергілерінің туындауы.
13. Герфиндаль – Гиршман (ННI) нарықтық шоғырлану индексі нарықта жұмыс істейтін
барлық кəсіпорындары үлестері квадраттарының сомасы ретінде есептеледі жəне үлестер
немесе пайыздармен өлшенеді:
HHI = S12 + S22 + ... + Sn2,
мұнда:
S12 S22 ... Sn2,- субъектілердің нарықтағы үлестері (%);
n – нарықтағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің саны.
Герфиндаль – Гиршман нарықтық шоғырлану индексі нарықтың монополиялану дəрежесін,
онда нарық субъектілерінің болуының біркелкілігін (немесе біркелкі еместігін) алдын ала
бағалауға мүмкіндік береді. Тиісті тауар нарығында өнімді əртүрлі ауқымда жеткізетін өнім
берушілер неғұрлым көп болған сайын, аталған көрсеткіштердің мəні соғұрлым төмен болады.
Нарықтық шоғырлануды анықтау кезінде тиісті қаржы нарығында адамдар тобы белгіленеді.
Бұл ретте, адамдар тобы бірыңғай субъекті ретінде қаралады.
14. Қаржылық қызметтер нарығына кіру кедергілеріне сапалық көрсеткіштер:
1) аталған нарықтың құрылымдық ерекшеліктері (бастапқы жəне ағымдағы шығындар,
сұраныс көлемі, нарықтың дамығандығы, бəсекелестіктің типі);
2) мемлекеттік билік органдарының мемлекеттік реттеу процесіндегі
іс-қимылы (лицензиялау, салық салу жəне мемлекеттік билік органдарының басқа да
іс-қимылы);
3) нарығында жұмыс істеп тұрған қаржы ұйымдары тарапынан келісімдер мен іс-қимылдар
жатады.
15. Қаржы нарығының құрылымдық ерекшеліктеріне жəне мемлекеттік билік органдарының
мемлекеттік реттеу процесіндегі іс-қимылына негізделген кедергілер:
1) нарықтың сыйымдылығын шектеу, нарықта тауардың өте көп болуын, сол сияқты
тұтынушының төлеу қабілетінің төмендігін көрсететін сұранысты қанағаттандырудың жоғары
дəрежесі нарықты əлеуетті бəсекелестердің игеруі үшін едəуір кедергі болып табылады жəне
жаңа қаржы ұйымдары үшін осы нарықтың тартымдылығын төмендетеді;
2) бастапқы шығындардың жоғары деңгейі – нарыққа кіру мүмкіндігінің басты шектеулерінің
бірі;
3) шығындар деңгейіндегі артықшылық - жұмыс істеп тұрған қаржы ұйымдарының қаржылық
қызметтерді жүзеге асыруға жұмсалған шығындары:
нарықтағы бастапқы шарттардың теңсіздігі;
нарықта жұмыс істейтін қаржы ұйымдарының əлеуетті бəсекелестер алдындағы технологиялық артықшылығы;
жарнама мен филиал желісін дамытуға жұмсалған шығындар;
ауқым əсері – егер аталған нарықта қызметтің ең жоғары тиімді ауқымы жоғары болса, онда
бастапқы кезеңде нарықта жұмыс істейтін қаржы ұйымдарына қарағанда, нарыққа жаңадан
кіретін қаржы ұйымдарының үлес шығындары анағұрлым жоғары болады жəне тиісінше
бəсекеге қабілеттілігі төмен болады;
нарықта жұмыс істейтін қаржы ұйымдарының деңгейлес жəне сатылас интеграциясы салдарынан нарыққа жаңадан кірген қаржы ұйымдарына қарағанда төмен болады. Сатылас немесе деңгейлес құрылымдарға интеграцияланған қаржы ұйымдары жиынтық инвестициялық,
қаржылық жəне ақпараттық ресурстарға қолжетімділік түрінде ішкі корпоративтік байланыстың
барлық артықшылықтарын пайдаланады;

4) экономикалық жəне ұйымдық шектеулер - мемлекеттің инвестициялық, кредиттік,
салықтық, бағалық, кедендік саясаты;
5) əкімшілік шектеулер, лицензияланған қаржы ұйымдары (қаржы нарығын жəне қаржы
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган белгілейтін шектеулер мен қағидалар).
Тауар нарықтарымен салыстырғанда реттеуші органдар қаржылық қызметтер нарығында
сұранысқа жəне бəсекелестер санына едəуір əсер етеді. Қаржы ұйымдарына қойылатын
лицензиялық талаптар нарықтың шоғырлану деңгейі мен қатысушылар құрамына əсер ете
отырып, қаржы нарықтарына кіру кедергілерін одан əрі көбейте түседі.
16. Нарыққа жаңа бəсекелестердің кіруінің алдын алу бойынша жұмыс істейтін қаржы
ұйымдарының қызметіне негізделген кедергілер, оның ішінде:
1) нарықта жұмыс істейтін қаржы ұйымының жаңа бəсекелестің пайда болуына жауап
ретінде қабылдайтын шаралары, мысалы пайыз мөлшерлемелері саясатындағы өзгерістер;
2) қаржы ұйымдарының бəсекелестікке қарсы келісімдері жəне келісілген іс-қимылдары,
оның ішінде мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен іс-қимылдары;
3) мемлекеттік билік органдарында нарыққа əлеуетті бəсекелестердің кіруін шектейтін,
қаржы нарығының қандай да бір секторына лицензиялау өлшемшарттарын немесе қол
жеткізудің өзге де өлшемшарттарын мүдделік қолдау.
17. Аталған қаржы нарығына кіру кедергілерін анықтау процесінде талданатын факторлар
тізбесі қаржы ұйымдары қызметінің негізгі түрлерінің ерекшеліктеріне жəне өңірдің өзгешелігіне
байланысты тізбеленген тізбеден кең (немесе тар) болуы, ерекшеленуі мүмкін.
18. Қаржылық қызметтер нарығына кіру кедергілерінің еңсерілуі осындай кедергілерді
еңсеру мерзімдері мен оған жұмсалған шығындар шамасы негізінде бағаланады.
Егер қаралып отырған нарыққа кіру кедергілерін еңсеру шығындары қаржылық қызметтер
нарығында қызмет көрсетуді жоспарлап отырған нарықтың əлеуетті субъектісі алатын (алуды болжайтын) кірістермен (артықшылықтармен) экономикалық түрде ақталса, нарыққа кіру
кедергілері еңсерілетін деп есептеледі.
19. Қаржылық қызметтер нарығына кіру кедергілерінің еңсерілу дəрежесін бағалау кезінде
əрбір қаржы ұйымы үшін кедергінің əртүрлілігін, оның уақытша не тұрақты сипатын ескеру қажет.
6-тарау. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды
бағалау нəтижелері бойынша қорытындылар
20. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелері бойынша
ведомствоның тиісті құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе оны алмастыратын тұлға
қол қоятын қорытынды қалыптастырылады.
21. Ведомство басшысы немесе оны алмастыратын тұлға қорытындыны қарау нəтижелері
бойынша мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:
1) қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы;
2) уəжді қорытынды бере отырып, қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға
тыйым салу туралы.
2. Монополияға қарсы органның қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім
беру немесе қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға тыйым салу туралы шешімі
монополияға қарсы органның актісімен ресімделеді жəне мұндай шешім қабылданған күннен
бастап үш жұмыс күні ішінде өтінішхат берген тұлғаға, сондай-ақ мəлімет үшін ҚР ҰБ жіберіледі.
Хабарламаны қарау нəтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:
егер хабарлама ведомствоға келiп түскеннен кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң өтініш
берушіге мəмiленiң күшiн жою қажеттiгi туралы нұсқама жiбермеген жағдайда, экономикалық
шоғырлану жүзеге асырылды деп есептеледі;
егер қаржы нарықтарында экономикалық шоғырлануды жасау бəсекелестiктi шектеуге
немесе жоюға, оның iшiнде қаржы нарықтарда үстем жағдайдың пайда болуы немесе күшеюi
жолымен шектеуге немесе жоюға əкеп соғатыны немесе əкеп соғуы мүмкiн екендiгi анықталса,
ведомство мəміленің күшін жою қажеттілігі туралы нұсқама шығарады.
Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесіне 1-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу,
бəсекелестікті жəне тұтынушылардың
құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы
___________________________
___________________________
(толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін
қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты
(бар болған жағдайда),
БСН жəне ЖСН (болған жағдайда)
Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат
Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200-бабының 2-тармағына сəйкес
_________________________________________________________________________
(мəміленің, іс-əрекеттің мəні мен тараптары көрсетілген мəміленің,
іс-əрекеттің сипаттамасы)
___________________________________________________________қамтитын
экономикалық шоғырлануға келісім беруіңізді сұраймын.
Осы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат _________
____________________________________________________________________
(Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 201-бабы 1-тармағының
тармақшасы көрсетіледі)
___________________________________________________________________негізінде
____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы, тегі, аты, əкесінің аты
(бар болған жағдайда) көрсетіледі)
беріліп отыр.
Құжаттама_________________________________________________________________
(Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 204-бабының тармағы көрсетіледі)
сəйкес қоса беріледі.
Ұсынылып отырған құжаттар нөмірленген жəне тігілген (электрондық жеткізгіш қоса
беріледі).
Ұсынылып отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын растаймын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің
пайдаланылуына келісемін.

Мөр орны
(бар болған жағдайда)

Өкілдің байланыс мəліметтері

Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау
əдістемесіне 2-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу,
бəсекелестікті жəне тұтынушылардың
құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы
___________________________
___________________________
(толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін
қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты
(бар болған жағдайда),
БСН жəне ЖСН (болған жағдайда)
Жасалған экономикалық шоғырлану туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200 бабының 1-тармағына сəйкес
_____________________________________________________________________
(мəмілеге қатысушылардың атауы, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тегі
жасалған (жоспарланған) экономикалық шоғырлану туралы хабардар етемін,
ол мыналарға негізделеді:
нарық субъектісінің (оның ішінде сенімгерлік басқаруға арналған
шарттың, бірлескен қызмет туралы келісімнің, комиссия шартының
негізінде) кəсіпкерлік қызметті жүргізген кезде басқа нарық субъектісіне
орындалуы міндетті нұсқамалар беруге не оның атқарушы органының
функцияларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құқықтарды сатып алу
аталған субъектілерде көрсетілген жеке тұлғалар өздерінің кəсіпкерлік
қызметін жүргізу жағдайлар анықтаған жағдайда, екі жəне одан көп
нарық субъектілерінің атқарушы органдарына, директорлар кеңестеріне,
бақылау кеңестеріне немесе басқа басқару органдарына бір жеке
тұлғалардың қатысуы
Мəміленің, іс-қимылдың сипаттамасы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Өтініш беруші туралы мəліметтер:
Атауы/тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
_________________________
БСН/ЖСН
Ұсынылған құжаттар нөмірленіп, тігілген (электрондық жеткізгіштері қосымша беріледі).
Қоса беріліп отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын растаймын.
Ақпараттық жүйеде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді
пайдалануға келісемін.
Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы
Өтініш берілген күн

Мөр орны
бар болған жағдайда)

Өкілдің байланыс мəліметтері
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16226
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
№423

Астана қаласы

Сұйытылған мұнай газын ішкі нарықта көтерме саудада
өткізудің шекті бағасын бекіту туралы
«Газ жəне газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы
Заңы 6-бабының 7) тармақшасына сəйкес бұйырамын:
1. Қазақстан Республикасының iшкi нарығында сұйытылған мұнай газын көтерме саудада
өткiзудiң 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 наурызды қоса алған кезеңге арналған шектi
бағасы қосылған құн салығын есепке алмағанда, тоннасына 38 701, 67 теңге (отыз сегіз мың
жеті жүз бір теңге алпыс жеті тиын) мөлшерiнде бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ өнеркəсібін дамыту департаменті
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 2), 3) жəне
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан
Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне беруді қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
энергетика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _______________ Т. Сүлейменов
2017 жылы 8 желтоқсан

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 15 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16103
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 6 желтоқсан

«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі
департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
энергетика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму
министрі ____________ Ж.Қасымбек
2017 жылғы 11 желтоқсан
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16136
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 21 желтоқсан

№466

Астана қаласы

«Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік
талаптарын, өтінімнің мазмұнын және оны беру тәртібін,
аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық
қамтамасыз ету түрлерін және оларды енгізу мен қайтару
шарттарын, қорытынды шығару және жеңімпаздарды
анықтау тәртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты
ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы»
«Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шiлдедегi
Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 5-5) тармақшасына сəйкес бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын,
өтінімнің мазмұнын жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық
қамтамасыз ету түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару
жəне жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру
мен өткізу қағидалары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын энергия көздері
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4)осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеген
күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген ісшаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Энергетика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрi Т. Сүлейменов ______________
2017 жылғы 27 желтоқсан
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы
№466 бұйрығымен бекітілген
Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын
жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз
ету түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару
жəне жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты
ұйымдастыру мен өткізу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы
Өтінішхат берілген күн

2017 жылғы 5 желтоқсан
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№432

Астана қаласы

«Бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің, электр
станцияларының, аудандық қазандықтардың, электр және
жылу желілерінің жұмысындағы технологиялық
бұзушылықтарға тергеп-тексеру жүргізу және оларды
есепке алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы
20 ақпандағы №121 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің, электр станцияларының, аудандық қазандықтардың, электр жəне жылу желілерінің жұмысындағы технологиялық бұзушылықтарға
тергеп-тексеру жүргізу жəне оларды есепке алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №121 бұйрығына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10558 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде 2015 жылғы 16 сəуірде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің, электр
станцияларының, аудандық қазандықтардың, электр жəне жылу желілерінің жұмысындағы
технологиялық бұзушылықтарға тергеп-тексеру жүргізу жəне оларды есепке алу қағидаларында:
2 - тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«10) технологиялық бұзушылық – электр жəне (немесе) жылу энергиясын өндіру, беру,
тұтыну процесінің бұзылуына алып келген жабдықтың, электр жəне (немесе) жылу желілерінің
істен шығуы немесе зақымдануы, оның ішінде жану немесе жарылыс, белгіленген режимдерден
ауытқу, жабдықты рұқсатсыз өшіру немесе оның жұмыс істеу қабілетін шектеу немесе оның
бүлінуі салдарынан істен шығуы немесе зақымдануы.
Технологиялық бұзушылықтар осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес Технологиялық
бұзушылықтар жіктеуінде келтірілген өлшемшарттарға сəйкес жіктеледі.
Технологиялық бұзушылық белгілері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес Технологиялық
бұзушылық себептерін жіктеу белгілерінде келтірілген.».
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне энергетикалық
қадағалау мен бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу жəне ресми жариялау үшін

1. Осы Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын
жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз ету
түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару жəне жеңімпаздарды
анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу қағидалары
(бұдан əрі - Қағидалар) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы»
2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңы (бұдан əрі - Заң) 6-бабының 5-5)
тармақшасына сəйкес əзірленген жəне аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінім мазмұнын жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық
қамтамасыз ету түрлері мен оларды енгізу жəне қайтару шарттарын, қорытынды шығару
жəне жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру
мен өткізу тəртібін айқындайды.
2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
1) аукциондық баға – аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша айқындалған жəне
тиісті шекті аукциондық баға деңгейінен аспайтын, жаңартылатын энергия көздерін (бұдан əрі
- ЖЭК) пайдалану объектісі өндіретін электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының
сатып алуына арналған баға;
2) аукциондық сауда-саттық – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы аукцион
негізінде электрондық жүйеде ұйымдастыратын жəне өткізетін жəне жаңартылатын энергия
көздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспары ескеріле отырып, жаңартылатын
энергия көздерін пайдаланудың жаңа объектілерін салу бойынша жобаларды іріктеуге жəне
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергиясының
аукциондық бағаларын айқындауға бағытталған процесс;
3) аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі – аукциондық сауда-саттық
қорытындылары бойынша ұйымдастырушы қалыптастыратын жəне өткізілген сауда-саттық
нəтижелерін растайтын құжат;
4) аукциондық сауда-саттыққа қатысушы (бұдан əрі - қатысушы) – Ұйымдастырушыда
тіркелген жəне қатысушы дəрежесін алған өтінім беруші;
5) аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы (бұдан əрі - Ұйымдастырушы) – Заңға
сəйкес уəкiлеттi орган айқындайтын жəне осы Қағидаларға сəйкес аукциондық сауда-саттықты
ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға;
6) банктік кепілдік – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28
қаңтардағы № 21 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №14915 тіркелген) Екінші деңгейдегі банктердің банк кепілдіктері мен кепілгерлігін
беру қағидаларына сəйкес ресімделген жəне банктің клиентке (борышкер тұлғаға) оның өтініші
негізінде үшінші тұлғаның (кредитор тұлғаның) пайдасына берілетін жазбаша құжат, осы құжат
негізінде онда көрсетілген шарттарға сəйкес банк шекті соманы үшінші тұлғаға (кредитор
тұлғаға) төлеуге міндеттенеді;
7) бенефициар – пайдасына төлем жəне (немесе) ақша аударуды жүзеге асыратын тұлға;
8) борышкер тұлға – эмитент банкке бенефициар пайдасына банк кепілдігін немесе
резервтік аккредитивті шығаруға тапсырма беретін заңды тұлға;
9) бір жақты аукцион – аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдерін аукциондық
сауда-саттыққа қатысушылардың сараланған кестесінен бірізді іріктеу жолымен жеңімпаздарды
анықтауға бағытталған аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру нысаны;
10) жаңартылатын энергия көздерi (бұдан əрі - ЖЭК) – табиғи жаратылыс процестерi
есебiнен үздiксiз жаңартылатын энергия көздерi, олар мынадай түрлерді қамтиды: күн
сəулесiнiң энергиясы, жел энергиясы, гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық
энергия: топырақтың, жерасты суларының, өзендердiң, су айдындарының жылуы, сондайақ бастапқы энергия ресурстарының антропогендiк көздерi: биомасса, биогаз жəне электр
жəне (немесе) жылу энергиясын өндiру үшiн пайдаланылатын органикалық қалдықтардан
алынатын өзге де отын;
11) жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы
(бұдан əрі - қаржы-есеп айырысу орталығы) – жүйелік оператор құратын жəне уəкілетті орган
айқындайтын, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген жəне Қазақстан
Республикасының бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің электр желілеріне берілген электр
энергиясын Заңда көзделген тəртіппен орталықтандырылған сатып алуды жəне сатуды жүзеге
асыратын заңды тұлға;
12) ЖЭК объектілерінің барынша рұқсат етілген қуаты – электр энергетикалық жүйенің
техникалық мүмкіндіктеріне сүйене отырып анықталған, электр желісіне қосылатын күн жəне
жел электр станциялары қуатының барынша рұқсат етілген көлемі;
13) ЖЭК пайдалану объектісі – жаңартылатын энергия көздерiн пайдалана отырып, электр
жəне (немесе) жылу энергиясын өндіруге арналған техникалық құрылғылар жəне жаңартылатын
энергия көздерін пайдалану объектісін игеру үшін технологиялық тұрғыдан қажетті жəне
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісі меншік иесінің балансындағы, олармен
өзара байланысты құрылыстар мен инфрақұрылым;
14) өтінім беруші – аукциондық сауда-саттыққа қатысуды жоспарлайтын заңды тұлға;
15) резервтік аккредитив – жағдай орын алған (борышкер тұлға бенефициар алдында
міндеттемелерін орындамаған) кезде бенефициар пайдасына аккредитив бойынша соманы төлеуге банк міндеттемесі. Резервтік аккредитив SWIT жүйесі бойынша шығарылады;
16) сараланған кесте – аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдерінде
көрсетілген бағалардың өсуі бойынша реттелген өтінімдер тізімі;
17) сатып алу шарты – қаржы-есеп айырысу орталығы мен ЖЭК-ті пайдаланатын энергия
өндіруші ұйым арасында жасалатын, ЖЭК-ті пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр
энергиясын аукциондық бағамен сатып алу шарты;
18) сауда жүйесі – интернет арқылы аукциондық сауда-саттықты өткізуді қамтамасыз ететін
ұйымдастыру, техникалық, бағдарламалық компоненттер кешені;
19) сауда сессиясы – аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардың өтінім беруі, аукциондық
сауда-саттық бағаларын, көлемдерін анықтау жүзеге асырылатын жəне аукциондық саудасаттық жеңімпаздарының тізілімі қалыптастырылатын процесс;
20) уəкілетті орган – жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы
басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
21) шекті аукциондық баға – электр энергиясына аукциондық бағаның ең жоғары шамасы;
22) электр желісіне қосылу нүктесі – энергия өндіруші ұйымның жаңартылатын энергия
көздерін пайдалану объектісін энергия беруші ұйымның электр желісіне физикалық қосу орны.
Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес қолданылады.
2-тарау . Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі
1-параграф. Аукциондық сауда-саттыққа дайындық
3. Уəкілетті орган аукциондық сауда-саттықты өткізудің болжамды күнінен кемінде 3 (үш)
ай бұрын аукциондық сауда-саттықты өткізудің күнтізбелік жылға арналған графигін (бұдан əрі
- График) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша əзірлейді жəне өзінің интернетресурсында жариялайды. Графикте көрсетілген ақпарат түзетуге жатпайды.
4. Графикте ЖЭК объектісін салу үшін бөлінген жер учаскелерін жəне барынша рұқсат
етілген қуатты жəне ықтимал қатысу санын көрсете отырып, энергия беруші ұйымдардың
электр желілеріне қосу нүктелері туралы ақпарат болады.
5. Облыстық, республикалық маңызы бар қала жəне астананың жергілікті атқарушы
органдары Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне сəйкес
аукциондық сауда-саттықтың жеңімпаздарына жер учаскесіне құқық берілгенге дейін, Заңның
7-бабының 3-1) тармақшасына сəйкес жоспарланған ЖЭК пайдалану объектілерін салу үшін
жер учаскелерін резервке қоюды жүзеге асырады жəне тиісті ақпаратты уəкілетті органға
Графиктің 1-кестесіне сай нысанда жібереді.
6. Аукциондық сауда-саттық жеңімпазымен ЖЭК пайдалану объектілерін қосу туралы
шартты жасаған сəтке дейін энергия беруші ұйымдар уəкілетті органға ұсынған электр желісіне
қосылу нүктелері салуға жоспарланған ЖЭК пайдалану объектілерін қосу туралы шартты жəне
(немесе) электр желісіне қосылуға техникалық шартты беру үшін резервке қойылады жəне тиісті
ақпаратты уəкілетті органға Графиктің 2-кестесіне сай нысанда жібереді.
7. Графикті жариялаған сəттен бастап График бойынша барлық жоспарланған аукциондар аяқталғанға дейін энергия беруші ұйымдар резервке қойылған нүктелер бойынша электр
желісіне қосуға техникалық шарттар алуға өтінімдерді қабылдауды тоқтата тұрады.
8. ЖЭК пайдалану объектісін салу жəне пайдалану Қазақстан Республикасының сəулет,
қала құрылысы мен құрылыс қызметі жəне электр энергетикасы саласындағы заңнамасына
сəйкес жүзеге асырылады.
9. Құжаттарды қабылдау жəне өтінім берушілерді аукциондық сауда саттықта тіркеуді
Ұйымдастырушы уəкілетті орган бекіткен Графикте көрсетілген мерзімде жүргізеді.
10. Сауда жүйесінің деректер базасында тіркелу үшін өтінім беруші онлайн тіркеуден
өту үшін Ұйымдастырушының ресми интернет-ресурсына жүгінеді жəне Ұйымдастырушыға
осы Қағидалардың 19-тармағының 1)-5) тармақшаларына сəйкес құжаттарды электрондық
түрде ұсынады.
11. Өтінім беруші осы Қағидалардың 4-параграфына сəйкес қаржы-есеп айырысу
орталығына аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз еті жөніндегі
құжаттардың түпнұсқаларын аукциондық сауда-саттық басталу күніне дейін 2 (екі) жұмыс
күнінен кешіктірмей ұсынады.
12. Өтінім беруші осы Қағидалардың 19-тармағының 1)-5) тармақшаларына сəйкес
құжаттарды ұсынған Ұйымдастырушы 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінім берушіге қатысушы
мəртебесін растайды жəне оған сауда жүйесіне қосылу үшін идентификатор мен пароль
тағайындайды.
13. Ұйымдастырушы уəкілетті орган бекіткен аукциондық сауда-саттық жүргізу графигіне
сəйкес аукциондық сауда-саттық басталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінім
берушілерден құжаттарды қабылдауды тоқтатады.
14. Қатысушы Ұйымдастырушыға деректемелерінің, қатысушының сауда жүйесіне қосыла
алатын қызметкерлерінің тізімінің өзгеруі туралы уақтылы хабарлайды.
15. Сауда жүйесіне қосылуға рұқсат беретін паролді үшінші тұлғаларға берілуге жатпайды.
16. Ұйымдастырушының қызметіне тариф Қазақстан Респубдикасының заңнамасына сəйкес
белгіленеді жəне өтінім беруші мен ұйымдастырушы арасында жасалатын шарт (бұдан əріШарт) негізінде төлененді.
17. Шартта:
1) Шарт мəні, Ұйымдастырушы көрсететін қызметтердің түрлері, төлемнің мерзімдері
жəне тəртібі;
2) Аукциондық сауда-саттыққа қатысу жəне аукциондық сауда-саттық рұқсат етілуі үшін
өтінім берушіге қойылатын өлшем шарттар мен талаптар;
3) аукциондық сауда-саттықты өткізу əдістері;
4) Шартқа қатысушылардың Шарт талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілігі қамтылады.
18. Ұйымдастырушы аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру жəне өткізу мақсатында:
1) сауда жүйесінің аукциондық сауда-саттықты өткізу бойынша жұмысқа қабілетін
қамтамасыз етеді;
2) аукциондық сауда-саттықты өткізу бойынша əдістемелік нұсқаулар мен регламенттерді
əзірлейді жəне бекітеді;
3) қатысушыларға аукциондық сауда-саттыққа қол жеткізу үшін тең жағдайларды
қамтамасыз етеді;
4) қатысушылардың қызметкерлеріне сауда жүйесінде жұмыс істеу бойынша нұсқама
өткізеді;
5) уəкілетті органмен жəне қаржы-есеп айырысу орталығымен аукциондық сауда-саттықты
ұйымдастыру жəне өткізумен байланысты мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасайды;
(Соңы 22-бетте)
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Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын
жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз
ету түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару жəне
жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру
мен өткізу қағидаларына 1-қосымша
Нысан
Жобаның белгіленген
қуатының 1 кВт қуатына
есебінен шарт талаптарын орындауды қаржылық
қамтамасыз ету

Жобаның құрылымдық
қуатының 1 кВт қуатына
есебінен аукциондық саудасаттыққа қатысуға өтінімнің
қаржылық қамтамасыз ету

ірілері 10 МВт жəне
одан жоғары

ЖЭК типі

шағын 0,1-ден 10
МВт дейін ( 0,75
МВт басталатын
ЖЭС үшін)

БЭЖ аймағы

Аукциондық
саудасаттыққа
қатысушылар
тізіліміне
енгізу үшін
құжаттар
қабылдау
мерзімі

Сатып алынатын
белгіленген қуат
көлемі, МВт

Шекті аукциондық баға шамасы, тг/кВт
Пайдалануға енгізуді талап етілетін күн, шарттың
қолданылу мерзімі

Аукциондық сауда-саттықты өткізу графигі

Сауда-саттық күні

(Соңы. Басы 21-бетте)
6) ресми интернет-ресурста Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімін жариялайды.
2-параграф.
Аукциондық сауда-саттыққа қатысушыларға қойылатын
біліктілік талаптары
19. Аукциондық сауда-саттыққа қатысу үшін Қатысушылар құқықтық қабілеттілігі жəне төлем
қабілеттілігі бойынша біліктілік талаптарын мынадай құжаттарды ұсыну арқылы растайды:
1) Жарғы көшірмесі;
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу анықтамасының көшірмелері;
3) бірінші басшыны тағайындау туралы заңды тұлғаның тиісті органы шешімінің көшірмесі;
4) өкілге сенімхаттар (мүдделерді бірінші басшы жүзеге асырмаған жағдайда);
5) заңды тұлғаның деректемелері туралы ақпарат (банк деректемелері, мекенжайы, байланыс телефондары, электронды мекенжайы);
6) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етуді енгізуді растайтын құжат.
Шетелдік заңды тұлғалар осындай құжаттарды өздері тіркелген ел заңнамасына сəйкес əр
құжатқа дұрыстығы нотариалды түрде куəландырылған мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі
аудармасын міндетті түрде қоса бере отырып ұсынады.
20. Банктік кепілдік түріндегі аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық
қамтамасыз ету қаржы-есеп айырысу орталығының пайдасына шығарылған резервтік аккредитив бойынша ұсынылады.
3-параграф.
Өтінімнің мазмұны жəне оны беру тəртібі
21. Аукциондық сауда-саттық Ұйымдастырушының сауда жүйесінің интернет-ресурсы
арқылы интернет желісін пайдалана отырып, қашықтықтан анонимді өткізіледі.
22. Аукциондық сауда-саттық бір жақты аукцион түрінде өткізіледі.
23. Аукциондық сауда-саттықты өткізу кезіндегі сауда сессиясы уəкілетті орган бекіткен
Графикке сəйкес жүргізіледі жəне 3 (үш) сағатқа созылады.
24. Сауда сессиясы ашылғанға дейін Ұйымдастырушы:
1) сауда жүйесіне белгіленген қуатты іріктеуге жоспарланған көлемдері туралы ақпаратты,
шекті аукциондық бағаны жəне уəкілетті орган бекіткен Графикке сəйкес өзге де ақпаратты
енгізеді;
2) сауда жүйесіне уəкілетті органнан алынған, салынуы жоспарланған ЖЭК пайдалану
объектілері үшін резервке қойылған бос жер учаскесінің болуы жəне электр желісіне қосу
нүктелері бойынша барынша рұқсат етілген қуатты жəне ықтимал қосу санын көрсете отырып,
энергия беруші ұйымдардың электр желілеріне қосылу мүмкіндігі туралы ақпаратты енгізеді;
3) сауда жүйесіне аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз ету
шамалары туралы қаржы-есеп айырысу орталығынан алған ақпаратты енгізеді.
25. Сауда сессиясын өткізу рəсімі мыналарды қамтиды:
1) Ұйымдастырушының сауда сессиясын ашуы;
2) қатысушылардың сауда жүйесінде аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді беруі;
3) Ұйымдастырушының сауда сессиясын жабуы;
4) аукциондық бағаларды айқындауды қоса алғанда, аукциондық сауда-саттықтың
қорытындысын шығару;
5) Ұйымдастырушының аукциондық сауда-саттық жеңімпаздары тізілімін қалыптастыруы
жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша оны өзінің интернет-ресурсында жариялауы.
26. Қатысушының аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімінде мынадай негізгі
мəліметтер қамтылады:
1) Қатысушының атауы;
2) Электр энергиясының бір киловатт-сағаты үшін ҚҚС-сыз Қазақстан Республикасының
ұлттық валютасындағы бөлу белгісінен кейінгі белгілеу цифрларының саны екеуден аспайтын бағасы;
3) белгіленген қуат көлемі кемінде 100 кВт жəне 1 (бір) киловатқа еселенген;
4) ЖЭК пайдалану объектілерін салу жоспарланған жер учаскесі жəне электр желісіне
қосу нүктесі.
Бұл ретте жер учаскесі жəне (немесе) электр желісіне қосылу нүктелері бар Қатысушылар
электр желісіне қосылуға берілген техникалық шарттарға сай, өтінімде тиісті деректерді
көрсетеді.
27. Қатысушылар сауда жүйесіне аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді сауда
сессиясын өткізу барысында береді, бұл ретте өтінімдерде көрсетілген бағалар тиісті шекті
аукциондық бағалар шамасынан аспауға тиіс.
28. Қатысушылар сауда сессиясы барысында берген, бағалары сауда жүйесіне берілген
басқа Қатысушылардың аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерінде көрсетілген
бағалармен бірдей аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер қабылданбайды.
29. Қатысушылар мыналардан:
1) уəкілетті органның аукциондық сауда-саттыққа шығарған белгіленген қуат көлемінен;
2) электр желісіне қосу нүктелері бойынша қуаттың барынша рұқсат етілген көлемінен;
3) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімнің қаржылық қамтамасыз ету шамасынан
асатын көлем көрсетілген аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді бере алмайды.
30. Қатысушылар ЖЭК пайдалану объектілерін салу жоспарланған бірнеше жер
учаскелеріне жəне əрбір берілген аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімнің қаржылық
қамтамасыз ету шегінде бірнеше электр желісіне қосу нүктелеріне бір мезгілде өтінім беруі
мүмкін.
31. Сауда жүйесіне аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінім берген Қатысушы оны
аукциондық сауда-саттықтан алып тастай алмайды.
32. Қатысушылар өз қалауына қарай аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді
қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін жаңа өтінім беру арқылы бұрын берілген өтінімді өзгертеді.
Бұл ретте қатысушылар жаңа өтінімде бағаны алдыңғысынан жоғары етіп көрсете алмайды,
ал алдында берілген өтінімнің көлемі өзгертілмейді.
33. Сауда жүйесіне аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді беру күні мен уақытын
тіркеуді миллисекундке дейінгі дəлдікпен Ұйымдастырушы жүзеге асырады.
4-параграф. Аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз ету
түрлері жəне оларды енгізу мен қайтару шарттары
34. Қатысушылар өздері қабылдаған міндеттемелердің, сондай-ақ аукциондық саудасаттық жеңімпаздарында туындаған міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру мақсатында
көрсетілген тұлғалар осы Қағидаларда анықталған тəртіпте жəне шарттарда қаржылық
қамтамасыз етуді енгізеді.
35. Қаржылық қамтамасыз ету үшінші тұлғалардың талап ету құқықтарынан, сондай-ақ
қатысушының жəне (немесе) аукциондық сауда-саттық жеңімпазының басқа міндеттемелерінен
ерікті болуы тиіс.
36. Банктік кепілдеме немесе резервтік аккредитив бойынша шартты негңзде төленген
қаражат қаржы-есеп айырысу орталығының резервтік қорының арнайы шотына қосылады.
37. Қаржылық қамтамасыз етуді енгізу жəне қайтару шарттары осы параграфқа сəйкес
анықталады.
38. Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етуді өтінім
берушілер ұйымдастырушыға ұсынады жəне ол осы Қағидаларда көзделген шарттар мен
мерзімдерде аукциондық сауда-саттық жеңімпазы болып анықталған жағдайда қаржы-есеп
айырысу орталығымен сатып алу шартын жасауға жəне сатып алу шартының орындалуын
қамтамасыз етуді енгізуге кепілдік болып табылады.
39. Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздары Қазақстан Республикасы Энергетика
министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10662 тіркелген) Жаңартылатын энергия көздерін
пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының
орталықтандырылған сатып алу жəне сату қағидаларына сəйкес сатып алу шартының
орындау талаптарын қаржылық қамтамасыз етуді сатып алу шартын жасасуға өтінім беру
кезінде ұсынады.
40. Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз ету қаржы-есеп
айырысу орталығының пайдасына шығарылады жəне оған аукциондық сауда-саттық басталатын күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.
41. Қаржы-есеп айырысу орталығы Ұйымдастырушыға сомаларды көрсете отырып,
қаржылық қамтамасыз етуі бар өтінім берушілердің тізімін аукциондық сауда-саттық басталғанға
дейін 2 (екі) сағат бұрын жібереді.
42. Өтінім беруші аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз
етудің SWIFT жүйесі бойынша шығарылған мына түрлерінің бірін таңдайды:
1) банк кепілдігі;
2) резервтік аккредитив.
43. Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етудің мөлшері
1кВт белгіленген қуатқа 2000 (екі мың) теңгені аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімде
көрсетілген ЖЭК пайдалану объектісінің белгіленген қуатына көбейту жолымен анықталады.
44.Банк кепілдігі немесе резервтік аккредитив түрінде өтінім берушімен енгізілген
аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз ету қатысушы қаржыесеп айырысу орталығына жазбаша өтінішті ұсынғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде мына
жағдайлардың бірі туындағанда қайтарылады:
1) қатысушы аукциондық сауда-саттық қорытындысына сəйкес аукциондық сауда-саттық
жеңімпазы болып табылмаса;
2) аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазы сатып алу шартын жасаса.
45. Өтінім беруші енгізген аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық
қамтамасыз ету аукциондық сауда-саттық жеңімпазы сатып алу шартын жасасудан бас
тартқан жағдайда ұсталады.
46. Қаржылық қамтамасыз ету аукциондық сауда-саттық өткізген күннен бастап кемінде
90 (тоқсан) күнтізбелік күнге жарамды мерзімге ресімделеді жəне қайтарып алуға болмайтын
болып табылады;
47. Банк қаржылық қамтамасыз етуді қаржы-есеп айырысу орталығы мынадай құжаттарды
ұсынған кезде орындайды (ұстайды):
1) қаржы-есеп айырысу орталығының уəкілетті тұлғасы қол қойған жəне қаржы-есеп айырысу орталығы мөрінің баспа таңбасымен куəландырылған борышкер тұлғаның міндеттемелерін
орындамауы туралы қағаз түріндегі өтініші;
2) осы Қағидаларға сəйкес өтеу сомасы көрсетілген төлемге талап.
48. Қаржылық қамтамасыз етумен байланысты барлық банктік, соның ішінде Алушы (бенефициар) банктің комиссиялары мен шығыстарын борышкер тұлға төлейді.
49. Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету ретіндегі банк кепілдігі
немесе резервтік аккредитив:
1) шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі Standard&Poor’s бойынша «В»
немесе Fitch бойынша «В-» немесе Moody’sInvestorsService бойынша «В3» төмен болмайтын немесе бас ұйымның (ҚР резидент банкі акцияларының 50% астамына ие) рейтингі
Standard&Poor’s бойынша «ВВВ» немесе Fitch бойынша «ВВВ» немесе Moody’sInvestorsService
бойынша «Ваа2» деңгейінен төмен емес Қазақстан Республикасы резидент банктерінен;
2) шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі Standard&Poor’s бойынша «ВВВ»,
Fitch бойынша «ВВВ», Moody’sInvestorsService бойынша «Ваа2» төмен емес Қазақстан
Республикасының резиденттері емес банктерінен ұсынылады.
Бұл ретте, банк кепілдігі немесе Қазақстан Республикасының резиденті емес банктерден
резервтік аккредитив банк-резиденттердің контркепілдігімен осы тармақтың 1) тармақшасына
сай кепілдеме шығару жолымен расталуы тиіс.
5-параграф. Қорытынды шығару жəне жеңімпаздарды анықтау тəртібі
50. Сауда сессиясының барысында қатысушылар үшін мына ақпараттар ашық болады:
1) уəкілетті орган бекіткен Графикте көрсетілген аукциондық сауда-саттықты сипаттайтын жалпы ақпарат;
2) қатысушының барлық (баға, өтінімді беру уақыты) параметрлерін қамти отырып, берген
аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімі;
3) сатуға аукциондық сауда-саттыққа қатысуға берген өтінімдердегі көрсетілген ең төменгі
баға (көлемдері көрсетілмейді).
51.Ұйымдастырушы мына шарттар орындалған жағдайда бағалар есептеуін жүргізеді:
1) сатуға берілген аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдердің белгіленген жалпы
көлемі сұраныс көлемінен 150% жоғары болғанда;
2) сатуға аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер берген қатысушылардың саны
кемінде үшеу болғанда.
Жоғарыдағы шарттар орындалмаған жағдайда, Ұйымдастырушы бағалар есептеуін
жүргізбейді жəне сауда-саттықты өткізілмеді деп жариялайды.
52. Қатысушылардың аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерінен Ұйымдастырушы
онда көрсетілген бағалардың өсу ретімен қалыптастырылған сараланған тізімді жасайды.
53. Жеңімпаздардың алдын ала тізімін анықтау сауда сессиясына аукциондық саудасаттыққа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақыты аяқталғаннан кейін, сараланған тізімнен
мəлімделген бағалардың өсу реті бойынша сұранысты толық қанағаттандырғанға дейін бірізді
іріктеу арқылы жүзеге асырылады.
54. Жеңімпаздардың алдын ала тізімінде техникалық талаптары осы аукциондық саудасаттыққа қатысуға өтінімдердің жалпы көлемінің осы қосылу нүктесі бойынша барынша рұқсат
етілген қуат мөлшерінен жəне/немесе ықтимал қосылулар санынан артып түсу себебінен орындалмайтын қосылудың бір атаулы нүктесі көрсетілген бірнеше алдын ала қанағаттандырылған
аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер болған жағдайда, жеңімпаздардың алдын ала
тізімінен аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер бағалардың төмендеу ретімен, берілген
қосу нүктесі бойынша барынша рұқсат етілген қуат жəне ықтимал қосу саны туралы шарттар
орындалғанға дейін алып тасталатын болады.
55. Егер жеңімпаздардың алдын ала тізіміндегі сұранысқа ие болған соңғы аукциондық
сауда-саттыққа қатысуға өтінім сұраныс болса да толығымен қанағаттандырылмайтын болса,
сауда-саттықты өткізген кезде келесі шарттар қолданылады:
егер сұранысқа ие болған соңғы аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімінің қанағаттандырылмаған көлемі мəлімделген көлемнің 50% немесе одан жоғары пайызын құраса, онда
мұндай аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінім сауда-саттықтың қорытындылары бойынша
толық көлемде қанағаттандырылады. Бұл ретте уəкілетті орган жариялаған белгіленген қуатты
іріктеу көлемі сараланған тізімнен сұранысқа ие болған соңғы аукциондық сауда-саттыққа
қатысуға өтінімнің қанағаттандырылмаған шамасына арттырылады;
егер сұранысқа ие болған соңғы аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімінің
қанағаттандырылмаған көлемі мəлімделген көлемнің 50%-нан төмен болса, онда мұндай
аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінім сауда-саттықтың қорытындылары бойынша толық
көлемде қанағаттандырылмайды. Бұл ретте белгіленген қуатты іріктеудің мəлімделген көлемі
сараланған тізімінен сұранысқа ие болған соңғы аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімнің
қанағаттандырылған шамасына азайтылатын болады.
56. Ұйымдастырушы осы Қағидалардың 54 жəне 55-тармақтарында көрсетілген шарттарды тексергеннен кейін аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазын (-дарын) анықтайды жəне
оны аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізіліміне қосады. Бұл ретте аукциондық
бағалар аукциондық сауда-саттыққа қатысуға берілген өтінімдерде көрсетілген бағалар бойынша анықталады.
57. Ұйымдастырушы өткізілген аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша сауда
сессиясы жабылғаннан кейін 1 (бір) сағат ішінде Қатысушыларға өткізілген аукциондық саудасаттық қорытындысы туралы электронды хабарлама жібереді. Қатысушыларға жазбаша хабарламалар келесі жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 18-00 кешіктірілмей жіберіледі.
58. Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі сауда сессиясы жабылғаннан кейін
1 (бір) сағат ішінде аукциондық бағалар мен аукциондық сауда-саттық барысында іріктелген
ЖЭК пайдалану объектілерінің белгіленген қуат көлемін көрсете отырып, Ұйымдастырушының
веб-сайтында жарияланады.
59. Ұйымдастырушы сауда сессиясы жабылғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей
өткізілген аукциондық сауда-саттықтың өткізу тəртібі ашып көрсетілген жəне сауда жүйесіне
берілген барлық өтінімдер тұратын толық ақпаратты көрсете отырып, аукциондық сауда-саттық
қорытындысын жəне Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімін қалыптастырады
жəне уəкілетті органға жібереді.
60. Уəкілетті орган Ұйымдастырушыдан Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының
тізілімін алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарын
ЖЭК пайдалану объектілерін орналастыру жоспарына жəне ЖЭК пайдаланатын энергия
өндіруші ұйымдар тізбесіне енгізеді.
Бұл ретте аукциондық сауда-саттықтың жеңімпаздары ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші
ұйымдар тізбесіне енгізілген күннен кейін күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде қаржы-есеп айырысу
орталығымен сату шартын жасасу үшін өтінім береді.
3-тарау.
Қорытынды ережелер
61. Аукциондық сауда-саттықты өткізу мына жағдайлар туындағанда 30 минутқа дейінгі
тоқтатыла тұруы мүмкін:
1) сауда жүйесінің жұмыс істемеуіне алып келген сервер жабдығындағы техникалық ақаулар
немесе электрондық жүйедегі іркіліс;
2) сауда жүйесіне қолжетімділікке кедергі туғызған Интернет желісі жабдықтарының немесе
байланыс арналарының техникалық ақаулары.
62. Аукциондық сауда-саттықты өткізу тоқтатыла тұрған кезде Ұйымдастырушы шұғыл
түрде Қатысушыларға қолжетімді техникалық байланыс құралдары арқылы аукциондық
сауда-саттықты өткізу процесі қайта қалпына келтірілетін уақытын көрсетіп, сауда-саттықтың
тоқтатыла тұру себебі туралы хабарлайды.
63. Аукциондық сауда-саттықты өткізу мына жағдайлар туындағанда тоқтатылуы мүмкін:
1) осы Қағидалардың 61-тармағында көрсетілген техникалық ақауларды жоюға 30 минуттан артық уақыт керек болса;
2) сауда залы жəне (немесе) сауда жүйесінің сервер жабдығындағы электрмен жабдықтаудағы ұзақ (екі сағаттан артық) үзіліс.
64. Аукциондық сауда-саттықты осы Қағидалардың 63-тармағында көрсетілген себептер
бойынша тоқтатқан жағдайда, аукциондық сауда-саттық екінші қайтара аукциондық саудасаттықты өткізу күнінің келесі жұмыс күні өткізіледі.
65. Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру жəне өткізу барысында туындайтын даулар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен шешіледі.

РЕСМИ

Сауда-саттықты өткізу
уақыты (Астана уақыты)
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1-кесте (Резервтелген жер телімдері туралы ақпарат)
р/с №

Облыс

Аудан

Елді мекен

Жер ауданы, Га

Жер санаты

2-кесте (Электр желілеріне қосу нүктелері бойынша барынша рұқсат етілген қуат жəне
болжамды қосу саны көрсетілген энергия беруші ұйымның электр желілеріне қосылу
мүмкіндігі туралы ақпарат)
Электр
желілік Облыс Аудан
ұйым

ЭЖЖ

Қосалқы станция
Жаңа
Əрбір қосылу
қосылулар бойынша қосылу
Атауы,
коорди- Шиналары саны бойын- қуаты бойынша
ша шектеу
шектеу, МВт
наттары

Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын
жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз
ету түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару жəне
жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру
мен өткізу қағидаларына 2-қосымша
Нысан
20__ жылғы «__» ______ № __ аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі
р/с
№

Саудасаттық күні

Мəміле ЖЭК
нөмірі типі

ЖеңімЖер
Қосу
паз
телімі нүктесі
атауы

Аукциондық
баға, тг/кВт*сағ
(ҚҚС-сыз)

Белгіленген
қуат , кВт

1
2
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 25 желтоқсан

№471

Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2017 жылғы 28 желтоқсан

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№471 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір
бұйрықтарының тізбесі
1. «Электр станцияларының, жылу жəне электр желілерінің жабдықтарына, ғимараттары
мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді жəне оларды жөндеуді ұйымдастыру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 11
ақпандағы № 73 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 10451 болып тіркелген, 2015 жылғы 3 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған ):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр станцияларының, жылу жəне электр желілерінің
жабдықтарына, ғимараттары мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді жəне оларды
жөндеуді ұйымдастыру қағидаларында:
4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Энергия өндіруші жəне энергия беруші ұйымдар тұрақты негізде тиісінше электр жəне
(немесе) жылу энергиясын өндіру жəне (немесе) беру үшін пайдаланылатын жабдықтың,
ғимараттар мен құрылыстардың жарамды күйін мынадай жұмыс кешенін ұйымдастыру жəне
жүргізу жолымен қамтамасыз етеді:».
2. «Техникалық жаңғыртылудан кейін электр станцияларының, электр жəне жылу
желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 13 ақпандағы № 90 бұйрығында
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10453 болып тіркелген, 2015
жылғы 2 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Техникалық жаңғыртылудан кейін электр станцияларының,
электр жəне жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу қағидаларында:
3-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) энергетикалық жабдық – электр жəне жылу энергиясын өндіруге, түрлендіруге,
трансформациялауға жəне беруге арналған машиналардың, қондырғылардың, аппараттардың,
электр беру желілерінің, құбырлардың жəне қосалқы жабдықтардың кешені.».
3. «Электр энергиясының көтерме нарығын ұйымдастыру мен оның жұмыс iстеу
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20
ақпандағы № 106 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 10531 болып тіркелген, 2015 жылғы 9 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясының көтерме нарығын ұйымдастыру
мен оның жұмыс iстеу қағидаларында:
37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Жүйелік жəне қосалқы көрсетілетін қызметтер нарығы электр энергиясын жəне
қуатын беру, диспетчерлендіру, реттеу жəне резервтеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді
қамтиды, электр энергиясын өндіру, беру, тұтыну ерекшеліктеріне негізделеді жəне Заңға
сəйкес белгіленген тəртіпте жұмыс істейді. Жүйелік жəне қосалқы көрсетілетін қызметтерді
тиісті қызметтерді көрсетуге жасалатын шарттар негізінде электр энергиясының көтерме сауда
нарығы субъектілері көрсетеді жəне алады.».
4. «Электр энергиясының бөлшек сауда нарығын ұйымдастыру жəне оның жұмыс істеуі,
сондай-ақ осы нарықта қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 111 бұйрығында (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10533 болып тіркелген, 2015 жылғы 9 сəуірде
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясының бөлшек сауда нарығын
ұйымдастыру жəне оның жұмыс істеуі, сондай-ақ осы нарықта қызмет көрсету қағидаларында:
2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) өңiрлiк деңгейдегi электр желiлерi – өңірлік деңгейдегі электр желілерін пайдаланатын энергия беруші ұйымның, не басқа желінің меншік иесі – электр энергиясының бөлшек
сауда нарығы субъектілерінің теңгерімінде тұрған электр энергиясын беруге арналған
шағын станциялардың, тарату құрылғыларының жəне оларды жалғастыратын электр беру
желiлерiнiң жиынтығы;»;
37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Электр энергиясын беру жөнiндегi нақты көрсетiлген қызметтер үшiн қаржылық өзара
есеп айырысулар табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті
орган бекiткен тарифтер мен есептік бір ай ішінде электр энергиясының нақты теңгеріміне
енгізілген, тұтынылған электр энергиясының мөлшерi бойынша жүргiзiледi.».
5. «Электр қуатының нарығын ұйымдастыру жəне оның жұмыс істеу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 152
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10612 болып
тіркелген, 2016 жылғы 13 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде №29 (28757) жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр қуатының нарығын ұйымдастыру жəне оның
жұмыс істеу қағидаларында:
2-тармақтың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«14) уəкілетті орган – электр энергетикасы саласында басшылықты жүзеге асыратын
мемлекеттік орган.»;
2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қағидаларда пайдаланылған өзге де ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан
Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;
22 жəне 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Жеткізуші электр қуатының əзірлігін ұстап тұру бойынша қызмет көрсетуге шартпен
белгіленген орта сағаттық қуаты электр қуатының əзірлігін ұстап тұру жиынтық шамасынан төмен электр энергиясын көтерме сауда нарығына жеткізу кезінде жоспарлы, жоспардан тыс, авариялық жөндеуде немесе резервтен тыс жағдайда тұрған генерациялайтын
қондырғылардың қуатын шегеріп тастағанда, электр қуатының қалған бөлігіне жеткізуші
Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасында белгіленген
тəртіппен теңгерімдеуші нарықта арттыруды реттеуге қатысу үшін өтінімді күн сайын
қалыптастырады жəне береді. Аталған норма тек жылыту режимі бойынша жұмыс істейтін
генерациялайтын қуат бірліктеріне қолданылмайды.
23. Жеткізуші Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасында белгіленген тəртіппен технологиялық минимумдар ведомостында көрсетілген генерациялайтын қондырғылардың технологиялық минимумының тиісті шамасына сəйкес келетін
шамаға дейін теңгерімдеуші нарықта операциялық тəуліктің əрбір сағатына төмендетуді реттеуге қатысуға өтінімді күн сайын қалыптастырады жəне береді.».
6. «Электр қондырғыларын орнату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығында (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген, 2015 жылғы 5 маусымда
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр қондырғыларын орнату қағидаларында:
2-тармақтың 1) тармақшасының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1) электр қондырғылары – электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, трансформациялауға
жəне беруге, оны энергияның басқа түріне түрлендіруге арналған машиналардың, аппараттардың, желілер мен қосалқы құралдардың (олар орнатылған құрылыстар мен үй-жайларымен
бірге) жиынтығы.».
7. «Электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектілері үшін электр энергиясын
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 248
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10957 болып
тіркелген, 2015 жылғы 20 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясының көтерме сауда нарығының
субъектілері үшін электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған
жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында:
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) техникалық электр энергиясын есепке алу кешені – деректері бойынша субъектінің
жеке энергия объектілерімен жəне электр қондырғыларымен электр энергиясын тұтынуының
бақылауы жүргізілетін электр энергиясын есепке алу кешені;».
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. ЭКЕАЖ электр энергиясының көтерме жəне теңгерімдеуші сауда нарығында өзара есеп
айырысу үшін есептік кезеңде, əрі электр энергиясын өндіруде жəне тұтынуда оның сағаттық
деректерін қалыптастыру кезінде электр энергиясын есепке алу бойынша сенімді жəне заңды
деректерді алуға арналған негізгі құрал болып табылады. Субъектілерде ЭКЕАЖ-ның болуы
Қазақстан Республикасының электр энергиясы көтерме сауда нарығына қол жеткізуі үшін
шарт болып табылады.»;
4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Электр энергиясын өңдіру, беру жəне тұтыну кезінде оны есепке алу бойынша бірыңғай
техникалық саясатын жүзеге асыру мақсатында жəне Заңның 10-бабы 1-тармағының 10)
тармақшасын орындау үшін ЭҚЕАЖ-дың тəжірибелік-өнеркəсіптік сынақтарының жобалауға
техникалық тапсырмасы, техникалық жобасы жəне бағдарламасы Жүйелік оператормен
келісіледі.».
8. «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10907 болып
тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік
техникасы қағидаларында:
3-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) жоғары өрмелеу жұмыстары – монтаждау немесе жөндеу кезінде тікелей конструкциялармен немесе жабдықпен жұмыстар жүргізілетін жердің, аралық жабынның немесе жұмыс
төсемі бетінен 2 метрден (бұдан əрі – м) астам биіктікте орындалатын жұмыстар. Бұл ретте
жұмыс істеушілерді құлап кетуден сақтандыратын негізгі құралдар – сақтандыру арқаны жəне
оны бекіту тəсілі болып табылады;»;
3-тармақтың 35) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«35) электр қондырғысы – электр энергиясы өндірілетін, түрлендірілетін, берілетін,
тұтынылатын қондырғы;».
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 9 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16191
болып енгізілді.

Астана қаласы

Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын
энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші
ұйымдармен, шартты тұтынушылармен және басым
шартты тұтынушылармен жасалатын шарттарының
үлгілік нысандарын бекiту туралы
«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 10)тармақшасына сəйкес бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын
энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын аукциондық
бағалар бойынша сатып алуы шартының үлгілік нысаны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын
энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын шартты тұтынушыларға
сатуы шартының үлгілік нысаны;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын
энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар өндірген электр энергиясын басым
шартты тұтынушыларға сатуы шартының үлгілік нысаны бекітілсін.
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын
энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын тіркелген тарифтер жəне жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісін салу жобасының уəкілетті немесе жергілікті атқарушы орган бекіткен жəне олармен келісілген техникалық-экономикалық негіздемесінде белгіленген
босату бағасының деңгейінен аспайтын тарифтер бойынша сатып алуы, қаржы-есеп айырысу
орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын шартты тұтынушыларға сатуы шарттарының үлгі нысандарын бекiту туралы» Қазақстан
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 163 бұйрығы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10780 болып тіркелген, 2015 жылғы 18
тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);
2) «Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін
атқарушының 2016 жылғы 14 желтоқсандағы № 533 бұйрығымен бекітілген Қазақстан
Республикасы Энергетика министрінің өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
бұйрықтары тізбесінің 3-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14760 тіркелген, 2017 жылғы 10 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған).
3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын энергия көздері
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі
департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
Энергетика вице-министріне жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрi Т. Сүлейменов ______________
2017 жылғы 27 желтоқсан

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің кейбір бұйрықтарына
өзгерістер енгізу туралы
бұйырамын:
1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасы жəне көмір
өнеркəсібі департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін
мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі
департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының
энергетика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

№480

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №480 бұйрығына 1-қосымша
Үлгілік нысан
Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін
пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын аукциондық бағалар
бойынша сатып алуы шарты
№ ________
Бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатын, Қазақстан Республикасы
__________________________________ мекенжайы бойынша тіркелген
(заңды мекенжайы көрсетілсін)
БСН:_____, бұдан əрі «Сатып алушы» деп аталатын _____________________
______________________________________________________________ атынан
(қаржы-есеп айырысу орталығының толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
(өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
_________________________________________________________ бір тараптан
(лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
жəне Қазақстан Республикасы __________________________ мекенжайы бойынша
(орналасқан жері көрсетілсін)
тіркелген, БСН:_____, бұдан əрі «Сатушы» деп аталатын
______________________________________________________________ атынан
(толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
(өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
______________________________________________________ екінші тараптан
(лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
мыналарды:
1) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі
№ 165-VI Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан əрі – Заң);
2) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10662 болып
тіркелген) бекітілген Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр
энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату
қағидаларын (бұдан əрі – Қағидалар);
3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 271 қаулысымен
бекітілген Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидалары;
4) Сатушының осы шартты жасасуға берілген өтінімін (20__ жылғы «___»_____ кіріс №
___) (Қағидаларға қосымша);
5) Сатушының енгізген Шарт талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз етуі __________
(______________) теңге көлемінде (құжаттың атын, күнін жəне нөмірін көрсету);
6) Сатушының Сатып алушыға аукциондық баға бойынша жаңартылатын энергия көздерін
(бұдан əрі – ЖЭК) пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын сату ниетін назарға
ала отырып, төмендегілер туралы осы электр энергиясын сатып алу шартын (бұдан əрі –
Шарт) жасасты.
1. Терминдер мен анықтамалар
1. Осы шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) шарт – Сатушы мен Сатып алушының арасында жасалған осы электр энергиясын сатып алу-сату шарты;
2) ЖЭК электр станциясы – берілетін электр энергиясын өндіретін ЖЭК пайдалану объектісі;
3) берілетін электр энергиясы – беру нүктесіне берілген, Қазақстан Республикасы
заңнамасының нормалары мен талаптарына сəйкес келетін, электр станциясы өндірген
барлық электр энергиясы;
4) беру нүктесі – электр станциясын энергия беруші ұйымның электр желілеріне қосу нүктесі;
5) коммерциялық есепке алу аспабы – электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын
коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;
6) берілетін ай – тиісті айдың бірінші күні сағат 00.00-де басталатын жəне тиісті айдың соңғы
күні сағат 00.00-де аяқталатын ЖЭК-ті пайдалану объектілерінен берілетін электр энергиясын
іс жүзінде беретін күнтізбелік ай, оның нəтижелері бойынша берілетін электр энергиясының
сатып алу-сату көлемінің түпкілікті есебі жүргізіледі;
7) жұмыс күні – Сатып алушы үшін жұмыс күні болып табылатын күн;
8) электр станциясын коммерциялық пайдалану басталған күн – электр станциясының
электр қондырғыларын кешенді сынау басталған күн;
9) Жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы (бұдан əрі – ЖО ҰДО) – электр
энергиясын теңгерімдеу мен оның сапасын қамтамасыз етуді қоса алғанда, Қазақстанның
БЭЖ жедел басқаруға жəне оның жұмысының сенімділігіне жауапты, Жүйелік оператордың
құрылымына кіретін бөлімше;
10) жүйелік оператор – орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды, басқа
мемлекеттердің энергия жүйелерімен қатарлас жұмысты қамтамасыз етуді, энергия жүйесіндегі
теңгерімді ұстап тұруды, жүйелік қызметтер көрсетуді жəне электр энергиясының көтерме
нарығы субъектілерінен қосалқы қызметтерді сатып алуды, сондай-ақ электр энергиясын
ұлттық электр желісі бойынша жеткізуді, оған техникалық қызмет көрсетуді жəне пайдалану
дайындығында ұстап тұруды жүзеге асыратын ұлттық компания;
11) электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (бұдан əрі
ЭКЕАЖ) - электр энергиясын есепке алу деректерін өлшеуге, жинауға, өңдеуге, сақтауға жəне
жіберуге арналған өлшеу құралдары мен аппараттық-бағдарламалық кешендер жиынтығы;
12) аукциондық баға – аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша айқындалған жəне
тиісті шекті аукциондық баға деңгейінен аспайтын, ЖЭК пайдалану объектісі өндіретін электр
энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының сатып алуына арналған баға.
Осы Шарттарда пайдаланылған өзге де ұғымдар Қазақстан Республикасының ЖЭК-ті пайдалануды қолдау жəне электр энергетикасы саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.
2. Шарттың нысанасы
2. Шартқа сəйкес Сатушының электр станциясында өндірілген жəне беру нүктесіне
берілген электр энергиясының барлық көлемін Сатушы сатады, ал Сатып алушы сатып алады. Сатушы электр энергиясын ЖЭК-тің мынадай электр станциясында (бұдан əрі – электр
станциясы) өндіретін болады:
1) атауы – __________ ;
2) электр станциясының түрі (пайдаланылатын ЖЭК түріне байланысты) – _________ (күн
электр станциялары үшін қосымша фотоэлектрлік модуль типі мен қолданылатын кремнийдің
өндіруші-елі көрсетіледі);
3) электр станциясы орналасатын алаңдар – кадастрлық нөмірі:– _________, жер учаскесінің
жалпы ауданы – __________ гектар;
4) электр станциясының генерациялайтын жабдығының белгіленген жиынтық қуаты (МВт);
5) электр станциясының белгіленген қуатын пайдаланудың болжамдық коэффициенті ___;
6) электр желісіне қосылу нүктесі - _____________________________.
3. Қосымша құн салығын есепке алмағанда, электр энергиясының 1 (бір) киловатт-сағатына
_____ (__________) құрайтын аукциондық баға - шарт бойынша электр энергиясының бағасы
болып табылады. Аукциондық бағаны жыл сайын индекстеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің
______________№_____ қаулысымен бекітілген Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық
бағаларды айқындау қағидаларымен белгіленген тəртіпте жүргізіледі.
4. Индекстеу нəтижесінде аукциондық бағаның шамасын не Сатушымен келісілген
аукциондық бағаны индекстеу тəртібін өзгерту Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық
бағаларды айқындау қағидаларына сəйкес айқындалатын тиісті өзгерістерді қолдану басталған
күн көрсетіле отырып, осы Шартқа қосымша келісімге қол қою арқылы ресімделеді.
3. Электр энергияның көлемін есепке алу жəне төлеу
5. Жеткізетін электр энергиясының көлемін есепке алу беру нүктесінде орнатылған
Сатушының коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде жүргізіледі.
6. ЭКЕАЖ-дің өз объектісінде жұмыс істеуін қамтамасыз еткеннен кейін, Сатып алушы Сатушы жеткізетін электр энергиясының көлемдерін жəне Сатушы мен Сатып алушы
арасындағы коммерциялық өзара есеп айырысуларды есепке алу жəне анықтау үшін ЭКЕАЖ
деректерін пайдалануға құқылы.
7. Электр станциясын қоса алғанда, ЖЭК пайдалану объектілерінен алынатын электр
энергиясы теңгерімсіздігін қаржылық реттеуді Сатып алушы Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Электр
энергиясының теңгерімдеуші нарығының жұмыс істеу қағидаларына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10532 болып тіркелді) сəйкес жүзеге асырылады.
8. Даулы жағдайларда ЖОҰДО беретін, Қазақстан Республикасының көтерме электр
энергиясы нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі Тараптар
арасында өзара есеп айырысу үшін түпкілікті құжат болып табылады.
9. Коммерциялық есепке алу аспаптары болмаған немесе беру нүктесінде орнатылған
коммерциялық есепке алу аспаптары жарамсыз болған кезеңде электр станциясы өндірген
жəне энергия беруші ұйымның желісіне берілген электр энергиясына Сатып алушы ақы
төлемейді жəне Тараптардың өзара есеп айырысулары кезінде ескерілмейді. Бұл ретте
Сатушының коммерциялық есепке алу аспаптарының болмауы немесе олардың жарамсыз
болуы фактілері мен кезеңі желілеріне электр станциясы қосылған энергия беруші ұйымның
тиісті актісімен расталуы тиіс.
10. Сатушымен ұсынылған шот-фактурасы жəне көлемдерін салыстырып-тексеру актісі
негізінде шартты тұтынушылар үшін бекітілген төлем мерзімі аяқталған кезден бастап, электр
энергияның төлемі он бес жұмыс күн ішінде Сатып алушымен жасалады.
4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
11. Сатушы:
1) ай сайын, беру айынан кейінгі айдың бесінен кешіктірмей электр энергиясын
коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде анықталған, беру айында
электр энергиясын өндірудің, энергия беруші ұйымның желісіне жіберудің іс жүзіндегі тəулік
сайынғы сағатпен есептегендегі көлемі туралы ақпаратты Сатып алушыға беруге;
2) ай сайын беру айынан кейінгі айдың бесінен кешіктірмей Сатып алушыға электр
энергиясының электр желілеріне берілген іс жүзіндегі көлемі үшін шот-фактураны жəне салыстырып-тексеру актісін ұсынуға;
3) жыл сайын 1 - 31 қаңтар аралығындағы кезеңде өткен қаржы жылына өзара есеп айырысуларды салыстырып-тексеруді жүргізуге;
4) ай сайын қаржы-есеп айырысу орталығына, беру айы басталғанға дейін күнтізбелік он
күн бұрын электр энергиясын шығарудың, оны желілерге жіберудің болжамды көлемі туралы
ақпаратты беруге;
5) жыл сайын жиырмасыншы желтоқсанға қарай айларға бөле отырып, электр энергиясын шығарудың, желілерге жіберудің алдағы жылға арналған болжамды көлемдері туралы
ақпаратты жолдауға;
6) егер өз бастамасы бойынша Шартты бұзса, ол болжамды бұзу күніне дейін бір ай бұрын
Сатып алушыны жазбаша хабардар етуге;
7) өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан жерінің жəне шарттың талаптарын орындау үшін қажетті өзге де деректемелердің өзгергені туралы Сатып алушыны дереу
хабардар етуге;
8) электр станциясының коммерциялық пайдаланылуына дейін өзінің ЖЭК пайдалану объектісінде ЭКЕАЖ-нің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. ЭКЕАЖ-нің Жүйелік
оператордың өңірлік диспетчерлік орталықтарына деректерді қашықтан беру мүмкіндігі
болуға тиіс;
9) электр энергиясын коммерциялық есепке алу схемасын қабылдау актісіне қол қойылған
күннен бастап жəне ЖЭК-ті пайдалану объектісін кешендік сынау басталғанға дейін 10 (он)
жұмыс күні ішінде Қаржы-есеп айырысу орталығына оған қатысты осы сатып алу шарты
жасалған ЖЭК пайдалану объектісі үшін Өтініш беруші мен энергия беруші ұйым арасында
қол қойылған, ЖЭК-ті пайдалану объектісінде коммерциялық жəне техникалық есепке алу
аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын, электр энергиясын коммерциялық есепке алу
схемасын қабылдау актісінің көшірмесін ұсынуға;
10) ЖЭК объектісінің энергия қондырғылары пайдалануға кезең-кезеңмен енгізілген
жағдайда, ЖЭК объектісінің энергия қондырғыларын кешенді сынаудың аралық актісінің
көшірмесін оған қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, бірақ кешендік сынау
өткізілген беру айы аяқталғанға дейін кешіктірмей ұсынуға;
11) кешендік сынауды өткізу басталар алдында 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүйелік
оператормен келісілген кешендік сынаулар бағдарламасының көшірмесін жəне ЭКЕАЖ-ні
пайдалануға енгізу актісінің көшірмесін ұсынуға;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес электр энергиясы өндірісінің тəуліктік
кестелерінің сақталуын қамтамасыз етуге;
13) егер электр станциясының белгіленген қуаты кемінде бір мегаватт болса, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес электр станцияларының генерациялайтын қондырғыларының жүйелік оператор белгілеген жұмыс режимдерін сақтауға;
14) ЖЭК пайдалану объектісі мен электр желілеріне ЖЭК пайдалану объектісі қосылған

энергия беруші ұйым арасында қол қойылған электр энергиясын коммерциялық есепке алу
аспаптарының көрсеткіштерін алу актісінің көшірмесін қаржы-есеп айырысу орталығымен
келісілген нысан бойынша – беру айынан кейінгі айдың жетінші күнінен кешіктірмей беруге;
15) Шартқа қол қойылған күннен бастап, 12 (он екі) ай ішінде мемлекеттік сəулет-құрылыс
бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға жолданған, Шартқа қол қойылған ЖЭК пайдалану объектісінің құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғаны туралы хабарландырудың
көшірмесін қаржы-есеп айырысу орталығына ұсынуға;
16) Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы
заңнамасында анықталған тəртіпте бекітілген, оған қатысты Шарт жасалған ЖЭК пайдалану
бойынша объектіні пайдалануға қабылдап алу актісінің көшірмесін – күн электр станциялары
үшін Шартқа қол қойылған күннен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде, жел жəне биогазды электр
станциялары үшін Шартқа қол қойылған күннен бастап 36 (отыз алты) ай ішінде, су электр
станциялары үшін Шартқа қол қойылған күннен бастап 48 (қырық сегіз) ай ішінде Қаржы-есеп
айырысу орталығына ұсынуға;
17) оған қатысты Шарт жасалған ЖЭК пайдалану объектілері үшін энергия беруші ұйым
мен Сатушы арасында қол қойылған тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен пайдалану
жауапкершілігін ажырату актісінің көшірмесін - тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен пайдалану жауапкершілігін ажырату актісіне қол қойылған күннен бастап жəне ЖЭК пайдалану
объектілерін кешенді сынаудан өткізу басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Қаржы-есеп
айырысу орталығына ұсынуға;
18) оған қатысты Шарт жасалған ЖЭК пайдалану объектілері үшін энергия беруші ұйым
мен Сатушы арасында қол қойылған, ЖЭК пайдалану бойынша объектілердегі коммерциялық
жəне техникалық есепке алу аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын, электр энергиясын коммерциялық есепке алу схемасын қабылдау актісінің көшірмесін - электр энергиясын
коммерциялық есепке алу схемасын қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап жəне ЖЭК
пайдалану объектілерін кешенді сынаудан өткізу басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күні ішінде
Қаржы-есеп айырысу орталығына ұсынуға;
19) Қаржы-есеп айырысу орталығының сұранысы бойынша ЖЭК пайдалану бойынша
объекті құрылысының барысы туралы ақпарат жолдауға міндетті.
12. Сатып алушы:
1) Сатушыдан орындалған жұмыстар актісін алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес)
күн ішінде оған қол қоюға немесе егер ол Сатушының электр энергиясының берілген көлемі
туралы деректерімен келіспесе, сол мерзімде Сатушыға бас тартудың негізділігін растайтын
құжаттарды міндетті түрде қоса бере отырып, өзінің жазбаша дəлелді бас тартуын жіберуге;
2) тұтынушылар үшін белгіленген төлем мерзімі өткен соң он бес жұмыс күні ішінде тиісті
көлемдерді салыстырып-тексеру актісінде көрсетілген электр энергиясының беру айында
берілген барлық көлемі үшін Сатушыға ақы төлеуге;
3) жыл сайын 1-31 қаңтар аралығындағы кезеңде өткен қаржы жылына өзара есеп айырысуларды салыстырып-тексеруді жүргізуге;
4) өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан жерінің жəне шарттың талаптарын орындау үшін қажетті өзге де деректемелердің өзгергені туралы Сатушыны дереу
хабардар етуге;
5) Шарттың 11-тармағының 16)тармақшасында көрсетілген мерзімде ЖЭК пайдалану
объектісін іске қосқан жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде Шарттың жағдайларын қаржылық
қамтамасыз ету сомасын немесе оның бөліктерін қайтаруға міндетті.
13. Сатушы:
1) Сатып алушыдан осы Шарттың ережелерін орындауды талап етуге;
2) осы Шартта көрсетілген, электр станциясының генерациялайтын жабдығының белгіленген жиынтық қуатын ұлғайтпау шартымен электр станциясына ағымдағы немесе күрделі
жөндеуді, оның ішінде негізгі генерациялайтын жабдықты ауыстыра отырып жүзеге асыруға;
3) Сатып алушыны талаптарды басқаға беру туралы тиісті шарт жасасқанға дейін хабардар ете отырып, осы Шарттан туындайтын өзінің қолда бар жəне болашақтағы құқықтары мен
талаптарын Сатып алушыға беруге құқылы;
4) электр станциясы үшінші тұлғаға иеліктен шығарылған жағдайда, осы Шарт бойынша
өз құқықтары мен міндеттерін нақ осы тұлғаға толықтай беруге құқылы. Мұндай жағдайда,
осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер электр станциясына арналған құқықтармен бір
мезгілде үшінші тұлғаға өтеді.
14. Сатып алушы:
1) Сатушыдан осы Шарттың ережелерін орындауды талап етуге;
2) егер электр энергиясының беру айында берілген көлемі туралы Тараптар арасындағы
келіспеушіліктерді реттеудің қорытындылары бойынша Сатып алушының Сатушыға артық
сома төлеу фактісі анықталатын болса, болашақ төлемдерде Сатушыға тиесілі сомалардан
артық төленген соманы ұстап қалуға;
3) Шартқа жəне Қазақстан Республикасының жаңартылатын энерия көздері жəне электр
энергетикасы саласындағы заңнамасына сəйкес Сатушының басқа міндеттемелерін орындауды талап етуге құқылы.
5. Тараптардың жауапкершілігі
15. Егер Сатушы Шарттың 11-тармағының 15)тармақшасына сəйкес ЖЭК пайдалану
объектісінің құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастау туралы хабарламаның көшірмесін ұсыну
бойынша мерзімді бұзса, Сатып алушы Шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз
ету сомасының 30% көлемінде ұстайды жəне ол туралы Сатушыны жазбаша хабардар етеді.
16. Егер Сатушы Шарттың 11-тармағының 16)тармақшасына сəйкес ЖЭК пайдалану объектісін пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесін ұсыну бойынша мерзімді бұзса,
Сатып алушы Шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасының 100%
көлемінде ұстайды жəне ол туралы Сатушыны жазбаша хабардар етеді. Бұл ретте осы
Шарттың 15-тармағына сəйкес Шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету
сомасының бөлігін ұстаған жағдайда, Шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз
етудің 70% көлемінде ұстайды.
17. Шартта көзделген төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін Сатып алушы Сатушының
талап етуі бойынша оған мерзімін өткізіп алған əрбір күнтізбелік күн үшін мерзімін өткізіп алған
соманың 0,1 %-ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ мерзімін өткізіп алған соманың
10 %-нан (он пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.
18. Тараптар Шартпен көзделген міндеттемелерді бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына жəне Шарттың талаптарына сəйкес жауапты болады.
19. Осы Шарттың талаптары Тараптардың өзара келісімі бойынша ғана өзгертілуі жəне
жазбаша нысанда ресімделуі мүмкін.
6. Форс-мажорлық мəн-жайлар
20. Егер Шарт талаптарының орындалмағаны жəне (немесе) тиісінше орындалмағаны
форс-мажор мəн-жайларының салдарынан болса, Тараптар ол үшін жауапты болмайды.
21. Осы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін, Тараптардың бақылауына бағынбайтын,
олардың жаңылуына немесе ұқыпсыздығына байланысты емес жəне күтпеген жерден болатын
сипаты бар оқиға форс-мажорлық мəн-жай деп танылады.
22. Қандай да бір себеппен Сатып алушыда жеткілікті ақшаның болмауы форс-мажорлық
мəн-жай болып табылмайды жəне Сатып алушыны төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін
жауаптылықтан босатпайды.
23. Форс-мажорлық мəн-жай əсеріне ұшыраған Тарап бұл туралы екінші Тарапты форсмажорлық мəн-жайдың сипатын, туындау себебін жəне растайтын құжаттарды ұсынып, олардың
болжамды ұзақтығын көрсете отырып, күнтізбелік он күн ішінде хабардар етуге міндетті.
7. Дауларды шешу
24. Осы Шарттан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
шешілуге жатады.
25. Тараптар осы Шарт бойынша дауларды тікелей келіссөздер арқылы шешуге тырысуға
тиіс.
26. Тараптардың əрқайсысы осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына,
өзгертілуіне, тоқтатыла тұруына жəне бұзылуына байланысты дауды шешу, сондай-ақ осы
Шартқа байланысты өзге де дауларды шешу үшін сотқа жүгінуге құқығы бар.
27. Осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, өзгертілуіне, тоқтатыла
тұруына жəне бұзылуына байланысты, сондай-ақ осы Шарт бойынша өзге де мəселелерге байланысты барлық даулар Сатып алушының орналасқан жері бойынша соттың қарауына жатады.
8. Шарттың жəне аукциондық бағаның қолданылу мерзімі
28. Осы Шарт Тараптармен қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
29. Осы Шарт жəне онда көрсетілген аукциондық баға шығарылған электр энергиясы энергия беруші ұйымның электр желісіне берілген электр станциясының электр қондырғыларын
кешенді сынау басталған күннен бастап он бес жыл өткен соң өз қолданысын тоқтатады.
9. Қорытынды ережелер
30. Шарт:
1) егер Шарттың 11-тармағы 16)тармақшасында қарастырылған ЖЭК пайдалану бойынша
объектісін іске қосу мерзімін бұзса;
2) егер Сатушы Шарттың қолданылу мерзімінде өндірілген электр энергияны Қазақстан
Республикасы электр энергетикасы туралы заңнамасына сəйкес қол қойылған тұтынушылармен
екіжақты шартқа сəйкес келіскен бағамен іске асыратын болса өз қолданысын тоқтатады.
31. Шарттың барлық өзгерістері мен толықтырулары тек қана жазбаша түрінде жасалған
жəне Тараптардың уəкілетті өкілдерімен қол қойылған жағдайда жарамды болып табылады.
32. Тараптар арасындағы барлық хат алмасу қағаз нұсқасындағы хатты жіберу жолымен
жазбаша түрде орындалуы тиіс.
33. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, қазақ жəне орыс тілдерінде жасалды.
34. Осы Шарт Астана қаласында жасалды, оған екі Тарап та қол қойды жəне Сатып алушы
оны 20__ жылғы «_____»_________ № _____ жасалған шарттар тізіліміне тіркеді.
35. Осы Шарттың барлық талаптары тұрақты болып табылады, Қазақстан Республикасы
заңнамаларының өзгеруіне тəуелді емес жəне тек Сатып алушымен келісім бойынша ғана
өзгертілуі мүмкін.
10. Тараптардың деректемелері жəне қолтаңбалары
Сатып алушы
________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:________________
Нақты мекенжайы:________________
Тел./факс:______________________
БСН_____________________________
БСК_____________________________
ЖСК ____________________________
________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Сатушы
_________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:_________________
Нақты мекенжайы:_________________
Тел./факс:_______________________
БСН______________________________
БСК______________________________
ЖСК______________________________
_________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №480 бұйрығына 2-қосымша
Үлгілік нысан
Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
объектілері өндірген электр энергиясын шартты тұтынушыларға сатуы шарты
№ ______
Бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатын, Қазақстан Республикасы
__________________________________ мекенжайы бойынша тіркелген
(заңдық мекенжайы көрсетілсін)
БСН:_____, бұдан əрі «Сатушы» деп аталатын,
____________________________________ атынан
_______________________________________негізінде
(өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
əрекет ететін ______________________________________________ бір тараптан
(лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
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(Соңы. Басы 22-бетте)
5) электр энергиясының дау айтылып отырған көлеміне қатысты Сатушы мен Сатып
алушы арасындағы осы көлемге қатысты дау реттелгеннен кейін, 15 (он бес) жұмыс күнінен
кешіктірмей дау реттелгеннен кейін келесі айда электр энергиясының Тараптармен келісілген
көлеміне ақы төлеуге;
6) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесіне) дейін тоқсан сайын келіспеушіліктерді
көрсете отырып немесе онсыз салыстырып-тексеру жүргізуге міндетті;
7) Жаңартылатын энергия көздері объектілерінен алынатын электр энергиясын берудің
есепті айынан кейінгі айдың бесіне дейін, ай сайын Сатушыға электр энергиясын шығарудың,
желіге босатудың немесе электр энергиясын Қазақстан Республикасының шегінен тыс
қабылдаудың нақты көлемдері туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.
4. Тараптардың жауапкершілігі
6. Шартта көзделген төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін Сатып алушы Сатушының
талап етуі бойынша оған мерзімін өткізіп алған əрбір күнтізбелік күн үшін мерзімін өткізіп алған
соманың 0,1 %-ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ мерзімін өткізіп алған соманың
10 %-нан (он пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.
7. Тараптар осы Шартта көзделген міндеттемелерді бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауапты болады.
5. Дауларды шешу
8. Осы Шарттан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
шешіледі.
9. Есепті айда берілген электр энергиясының көлемі туралы дау айтылған кезде Тараптар
есепті айда берілген электр энергиясының көлеміне қатысты жазбаша қарсылықтарды Сатушы
Сатып алушыдан алған кезден бастап күнтізбелік отыз күні ішінде осы дауды келіссөздер
арқылы шешуге күш-жігерін салуға міндетті. Егер тараптар есепті айда берілген электр
энергиясының көлемі туралы дау бойынша келісімге келе алмаса, дау сот тəртібімен түпкілікті
шешуге жатады. Əрбір Тараптың осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына,
өзгертілуіне, тоқтатыла тұруына жəне бұзылуына байланысты дауды шешу, сондай-ақ осы
Шартқа байланысты өзге де дауларды шешу үшін сотқа жүгінуге құқығы бар.
10. Даулы жағдайларда ЖОҰДО беретін, Қазақстан Республикасының электр энергиясының
көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі Тараптар
арасында өзара есеп айырысу үшін түпкілікті құжат болып табылады.
11. Осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, өзгертілуіне жəне
бұзылуына, сондай-ақ осы Шартқа өзге де мəселелерге байланысты барлық даулар Сатушының
орналасқан жері бойынша соттың қарауына жатады.
6. Форс-мажорлық мəн-жайлар
12. Егер Шарт талаптарының орындалмағаны жəне (немесе) тиісінше орындалмағаны
форс-мажор мəн-жайларының салдарынан болған болса, Тараптар ол үшін жауапты болмайды.
13. Осы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін, Тараптардың бақылауына бағынбайтын,
олардың жаңылуына немесе ұқыпсыздыққа байланысты емес жəне күтпеген жерден болатын
сипаты бар оқиға форс-мажорлық мəн-жай деп танылады.
14. Форс-мажорлық мəн-жай əсеріне ұшыраған Тарап бұл туралы екінші Тарапты форсмажорлық мəн-жайдың сипатын, туындау себебін жəне растайтын құжаттарды ұсынып, олардың
болжамды ұзақтығын көрсете отырып, күнтізбелік он күн ішінде хабардар етуге міндетті.
7. Шарттың қолданылу мерзімі
15. Осы Шарт ____ жылғы «___» __________ бастап күшіне енеді.
16. Осы Шарттың қолданылу мерзімі 20__ жылғы «__» ______ бастап 20___ жылғы 31
желтоқсанды қоса.
17. Осы шарт кез келген Тараптың бастамасы бойынша, осы Шартта көзделген
жағдайларды қоспағанда, осы Шартқа қосымша келісім жасасу арқылы өзгертілуі мүмкін.
18. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жасалды.
19. Осы Шарт Астана қаласында жасалды, оған екі Тарап та қол қойды жəне Сатушы оны
20 __ жылғы «__»_________№ _____ жасалған шарттар тізіліміне тіркеді.
10.Тараптардың деректемелері мен қолы
Сатушы
_________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:_________________
Нақты мекенжайы:_________________
Тел./факс:_______________________
БСН______________________________
БСК______________________________
ЖСК______________________________
_________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Сатып алушы
________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:________________
Нақты мекенжайы:________________
Тел./факс:______________________
БСН_____________________________
БСК_____________________________
ЖСК ____________________________
________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №480 бұйрығына 3-қосымша
Үлгілік нысан
Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
объектілері өндірген электр энергиясын басым шартты тұтынушыларға сатуы шарты
№ ________
_________________
шартты келісу орны

11) осы актіге қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сəулет, қала құрылысы
жəне құрылыс қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған
бекітілген тəртіпте ЖЭК пайдалану бойынша объектіні пайдалануға қабылдап алу актісінің
көшірмесін Сатушыға ұсынуға;
12) осы шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде энергия беруші ұйым
мен энергия өндіруші ұйым арасында қол қойылған тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен пайдалану жауапкершілігін ажырату актісінің көшірмесін Сатушыға ұсынуға;
13) осы шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде энергия беруші
ұйым мен энергия өндіруші ұйым арасында қол қойылған ЖЭК пайдалану объектісінде
коммерциялық жəне техникалық есепке алу аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын
электр энергиясының коммерциялық есепке алу схемасын қабылдау актісінің көшірмесін
Сатушыға ұсынуға міндетті.
10. Сатушы Сатып алушыдан Шарттың ережелерін орындауды талап етуге құқылы.
11. Сатып алушы:
1) Сатушыдан Шарттың ережелерін орындауды талап етуге;
2) осы Шартта көрсетілген, ЖЭК пайдалану бойынша объектілерінің генерациялайтын
жабдығының белгіленген жиынтық қуатын ұлғайтпау шартымен ЖЭК пайдалану бойынша
объектісіне ағымдағы немесе күрделі жөндеуді, оның ішінде негізгі генерациялайтын жабдықты
ауыстыра отырып жүзеге асыруға құқылы.
4. Тараптардың жауапкершілігі
12. Шартта көзделген төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін Сатып алушы Сатушының
талап етуі бойынша оған мерзімін өткізіп алған əрбір күнтізбелік күн үшін мерзімін өткізіп алған
соманың 0,1 %-ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ мерзімін өткізіп алған соманың
10 %-нан (он пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.
13. Тараптар осы Шартта көзделген міндеттемелерді бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауапты болады.
14. ЖЭК пайдалану бойынша объектісі беретін электр энергиясының көлемін есепке
алу беру нүктесінде орнатылған коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері
негізінде жүргізіледі.
15. ЭКЕАЖ-нің ЖЭК пайдалану бойынша объектісінде жұмыс істеуін қамтамасыз еткеннен кейін, ЖЭК пайдалану бойынша объектісі беретін электр энергиясының көлемдерін жəне
Сатушы мен Сатып алушы арасындағы коммерциялық өзара есеп айырысуларды есепке алу
жəне анықтау үшін ЭКЕАЖ деректерін пайдалануға Сатушы құқылы.
16. Осы Шарттың талаптары Тараптардың өзара келісімі бойынша ғана өзгертілуі жəне
жазбаша нысанда ресімделуі мүмкін.
17. Электр энергиясының тиісті үлесін Сатып алушыға қайта есептеу мен қайта бөлу тəртібі
Қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады.
5. Дауларды шешу
18. Осы Шарттан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
шешілуге жатады.
19. Тараптар осы Шарт бойынша дауларды тікелей келіссөздер арқылы шешуге тырысуға
тиіс.
20. Күнтізбелік жылда берілген электр энергиясының көлемі туралы дау болған кезде
Тараптар есепті айда берілген электр энергиясының көлеміне қатысты жазбаша наразылықтарды алған сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде осы дауды келіссөздер арқылы
шешуге күш-жігерін салуға міндетті. Егер Тараптар есепті айда берілген электр энергиясының
көлемі туралы дау бойынша келісімге келе алмаса, дау сот тəртібімен түпкілікті шешуге жатады.
21. Даулы жағдайларда ЖОҰДО беретін, Қазақстан Республикасының электр энергиясының
көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі Тараптар
арасында өзара есеп айырысу үшін түпкілікті құжат болып табылады.
22. Тараптардың əрқайсысының осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, өзгертілуіне, тоқтатыла тұруына жəне бұзылуына байланысты дауды шешу, сондай-ақ осы
Шартқа байланысты өзге де дауларды шешу үшін сотқа жүгінуге құқығы бар.
23. Осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, өзгертілуіне, тоқтатыла
тұруына жəне бұзылуына байланысты, сондай-ақ осы Шарт бойынша өзге де мəселелерге
байланысты барлық даулар Сатушының орналасқан жері бойынша соттың қарауына жатады.
6. Форс-мажорлық мəн-жайлар
24. Егер Шарт талаптарының орындалмағаны жəне (немесе) тиісінше орындалмағаны
форс-мажор мəн-жайларының салдарынан болса, Тараптар ол үшін жауапты болмайды.
25. Осы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін, Тараптардың бақылауына бағынбайтын,
олардың жаңылуына немесе ұқыпсыздығына байланысты емес жəне күтпеген жерден болатын
сипаты бар оқиға форс-мажорлық мəн-жай деп танылады.
26. Форс-мажорлық мəн-жай əсеріне ұшыраған Тарап бұл туралы екінші Тарапты форсмажорлық мəн-жайдың сипатын, туындау себебін жəне растайтын құжаттарды ұсынып, олардың
болжамды ұзақтығын көрсете отырып, күнтізбелік 10 (он) күн ішінде хабардар етуге міндетті.
7. Шарттың қолданылу мерзімі
27. Осы Шарт ЖЭК пайдалану объектілерін орналастыру жоспарына енгізілген ЖЭК-ті
пайдалану объектісінің электр қондырғыларын кешенді сынау басталған күннен бастап күшіне
енеді жəне 20 ___жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.
8. Шартты өзгерту жағдайлары
28.Осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Шартқа қосымша келісім жасасу
арқылы осы Шарт кез келген Тараптың бастамасымен өзгертілуі мүмкін.
9. Шарттың өзге жағдайлары
29. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, қазақ жəне орыс тілдерінде жасалды.
30. Осы Шарт Астана қаласында жасалды жəне Сатып алушы оны 20__ жылғы
«_____»_________ № _____ жасалған шарттар тізіліміне тіркеді.
10. Тараптардың деректемелері жəне қолтаңбалары

__ __________20___ж.

Бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатын, Қазақстан Республикасы
__________________________________ мекенжайы бойынша тіркелген
(заңды мекенжайы көрсетілсін)
БСН:_____, бұдан əрі «Сатушы» деп аталатын
_____________________________________________________ атынан
(қаржы-есеп айырысу орталығының толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
(өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
_________________________________________________________ бір тараптан
(лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
жəне Қазақстан Республикасы __________________________ мекенжайы бойынша
(орналасқан жері көрсетілсін)
тіркелген, БСН:_____, бұдан əрі «Сатып алушы» деп аталатын
___________________________________________________ атынан
(БШТ болып табылатын ұйымның толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
(өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
______________________________________________________ екінші тараптан
(лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
мыналарды:
1) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі
№ 165-VI Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан əрі – Заң);
2) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10662
болып тіркелген) Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр
энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату
қағидаларын (бұдан əрі – Қағидалар);
3) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 118
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
10622 болып тіркелген) Жаңартылатын энергия көздерін қолдауға арналған тарифті айқындау
қағидаларын (бұдан əрі – ЖЭК-ті қолдауға арналған тарифті айқындау қағидалары);
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 271 қаулысымен
бекітілген Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидаларын
(бұдан əрі – Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидалары)
назарға ала отырып, төмендегілер туралы осы электр энергиясын сатып алу-сату шартын
жасасты.
1. Терминдер мен анықтамалар
1. Осы шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) шарт - Сатушы мен Сатып алушы арасында жасалған электр энергиясын сатып алусатудың осы шарты;
2) жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйым – жаңартылатын
энергия көздерін пайдалана отырып, электр жəне (немесе) энергиясын өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлға;
3) жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясын шартты тұтынушылар
(бұдан əрі - шартты тұтынушылар) – көмірді, газды, құрамында күкірт бар шикізатты, мұнай
өнімдері мен ядролық отынды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар;
Қазақстан Республикасынан тысқары жерден электр энергиясын сатып алатын электр
энергиясы нарығының субъектілері;
2016 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілгендерді қоспағанда, жиынтық қуаты
отыз бес мегаваттан асатын, бір гидроторапта орналасқан қондырғылары бар су электр
станциялары;
4) басым шартты тұтынушылар (бұдан əрі – БШТ) – жұмыс істеп тұрған (2018 жылғы 1
қаңтардан кейін пайдалануға берілген жəне уəкілетті орган Жаңартылатын энергия көздерін
пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесіне енгізбеген) жаңартылатын энергия көздерін
пайдалану объектілерін меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде иеленетін, өндіріп
шығарған электр энергиясын осы аталған тұлға немесе тұлғалар тобы толық көлемде тұтынатын
не жасалған екіжақты шарттарға сəйкес уағдаласқан бағалар бойынша тұтынушыларға өткізетін
тұлға немесе құрамына шартты тұтынушылар жəне жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар кіретін тұлғалар тобы;
5) берілетін электр энергиясы – Қазақстан Республикасында қолданылатын нормалар мен
талаптарға сəйкес келетін жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші
ұйымдар өндірген электр энергиясы;
6) коммерциялық есепке алу аспабы – электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын
коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;
7) күнтізбелік жыл – тиісті жылдың бірінші күні сағат 00.00-ден бастап тиісті жылдың соңғы
күні сағат 24.00-ге дейін берілетін электр энергиясын іс жүзінде беретін жыл;
8) жұмыс күні – ҚЕАО үшін жұмыс күні болып табылатын күн;
9) Қазақстан Республикасының көтерме электр энергиясы нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі (бұдан əрі – іс жүзіндегі теңгерім) –
орталықтандырылмаған жəне орталықтандырылған сауда нарықтарында, есепті кезең ішінде
электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында өндірілген, берілген жəне тұтынылған электр
энергиясының көлемдерін мекенжай бойынша бөлуді белгілейтін жүйелік оператор жасаған
құжат. Іс жүзіндегі теңгерім Қазақстан Республикасының электр энергиясының көтерме сауда
нарығы субъектілерінің арасында өзара есеп айырысуларды жүргізу үшін негіз болып табылады;
10) электр станциясын коммерциялық пайдалану басталған күн –ЖЭК электр станциясының
электр қондырғыларын кешенді сынау басталған күн;
11) Жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы (бұдан əрі – ЖО ҰДО) – электр
энергиясын теңгерімдеу мен оның сапасын қамтамасыз етуді қоса алғанда, Қазақстанның
БЭЖ жедел басқаруға жəне оның жұмысының сенімділігіне жауапты, Жүйелік оператордың
құрылымына кіретін бөлімше;
12) жүйелік оператор – орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды, басқа
мемлекеттердің энергия жүйелерімен қатарлас жұмысты қамтамасыз етуді, энергия жүйесіндегі
теңгерімді ұстап тұруды, жүйелік қызметтер көрсетуді жəне электр энергиясының көтерме
нарығы субъектілерінен қосалқы қызметтерді сатып алуды, сондай-ақ электр энергиясын
ұлттық электр желісі бойынша жеткізуді, оған техникалық қызмет көрсетуді жəне пайдалану
дайындығында ұстап тұруды жүзеге асыратын ұлттық компания;
13) электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (бұдан əрі
ЭКЕАЖ) - электр энергиясын есепке алу деректерін өлшеуге, жинауға, өңдеуге, сақтауға жəне
жіберуге арналған өлшеу құралдары мен аппараттық-бағдарламалық кешендер жиынтығы.
Осы Шартта пайдаланылған өзге де ұғымдар Қазақстан Республикасының ЖЭК-ті пайдалануды қолдау жəне электр энергетикасы саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.
2. Шарттың нысанасы
2. Осы Шарт бойынша ЖЭК-ті қолдауға арналған тарифті айқындау қағидаларына сəйкес
айқындалатын жаңартылатын энергия көздерін қолдауға арналған тариф бойынша, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын Сатушы сатады,
ал Сатып алушы сатып алады.
3. Сатып алушыға сатып алуға жататын электр энергиясының көлемі Қағидаларға сəйкес
есептеледі.
4. Сатып алушы электр энергиясын төмендегі ЖЭК пайдалану бойынша объектілерде
өндіретін болады (ЖЭК пайдалану бойынша əрбір объект туралы ақпарат көрсетіледі):
1) атауы – __________;
2) ЖЭК пайдалану бойынша объектінің түрі (пайдаланылатын ЖЭК түріне байланысты) ________ (күн электр станциялары үшін қосымша фотоэлектрлік модуль типі мен қолданылатын
кремнийдің өндіруші-елі көрсетіледі);
3) ЖЭК пайдалану бойынша объектінің орналасатын алаңдары – кадастрлық нөмірі:–
_________, жер учаскесінің жалпы ауданы – __________ гектар;
4) пайдаланылатын ЖЭК түрлері бойынша бөле отырып, ЖЭК пайдалану бойынша
объектінің генерациялайтын жабдығының белгіленген жиынтық қуаты (МВт);
5) ЖЭК пайдалану бойынша объектінің электр станциясының белгіленген қуатын
пайдаланудың болжамдық коэффициенті ___.
6) электр желісіне қосылу нүктесі - _____________________.
5. Сатып алушы электр энергиясын мынадай электр станцияларында (əрбір шартты
тұтынушы бойынша ақпарат көрсетіледі) өндіреді:
1) атауы – __________;
2) шартты тұтынушының электр станциясының түрі - _________;
3) шартты тұтынушының генерациялайтын жабдығының белгіленген жиынтық қуаты _____ (МВт);
6. Коммерциялық есепке алу аспаптары болмаған немесе беру нүктесінде орнатылған
коммерциялық есепке алу аспаптары жарамсыз болған кезеңде Сатып алушымен өндірген
жəне энергия беруші ұйымның желісіне берілген электр энергиясы Тараптардың өзара есеп
айырысулары кезінде ескерілмейді. Бұл ретте Сатып алушы коммерциялық есепке алу
аспаптарының болмауы немесе олардың жарамсыз болуы фактілері мен кезеңі желілеріне ЖЭК
пайдалану бойынша объектісі қосылған энергия беруші ұйымның тиісті актісімен растауға тиіс.
7. ЖОҰДО беретін Қазақстан Республикасының көтерме электр энергиясы нарығында
электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі Тараптар арасында өзара есеп
айырысуға арналған түпкілікті құжат болып табылады.
3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
8. Сатушы:
1) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесіне) дейін тоқсан сайын келіспеушіліктерді
көрсете отырып немесе онсыз салыстыру жүргізуге;
2) көлемдерді салыстырып-тексеру актісі негізінде электр энергиясын берудің есепті айынан
кейінгі айдың 20 (жиырмасы күнінен) кешіктірмей Сатып алушыға шот-фактураны жіберуге;
3) өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан жерінің жəне шарттың талаптарын орындау үшін қажетті өзге де деректемелердің өзгергені туралы Сатып алушыны дереу
хабардар етуге міндетті.
9. Сатып алушы:
1) ай сайын ЖЭК объектілерінен электр энергиясы берілген айға дейін күнтізбелік 10 күн
бұрын электр энергиясын шығарудың, энергия беруші ұйымдардың желісіне жіберудің болжамды көлемдері немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерден қабылдау туралы
ақпаратты Сатушыға беруге;
2) жыл сайын 1 қарашаға дейін электр энергиясын шығарудың, энергия беруші ұйымдардың
желілеріне жіберудің энергия беруші ұйымдарға жəне тұтынушыларға берудің алдағы жылға
арналған болжамды көлемдері туралы ақпаратты Сатушыға беруге;
3) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесіне дейін ЖЭК объектілерінен электр энергиясы берілген айға дейін электр энергиясын шығарудың, энергия беруші ұйымдардың желісіне
жіберудің нақты көлемдері немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерден қабылдау
туралы ақпаратты Сатушыға беруге;
4) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесіне) дейін тоқсан сайын келіспеушіліктерді
көрсете отырып немесе онсыз салыстыру жүргізуге;
5) өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан жерінің жəне шарттың талаптарын орындау үшін қажетті өзге де деректемелердің өзгергені туралы Сатушыны дереу
хабардар етуге;
6) Сатып алушы іске қосқан тиісті сынау басталғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын
ЖЭК пайдалану бойынша объектінің электр қондырғыларының кешендік сынау өткізілетін күніне
дейін ағымдағы жылдың аяғына дейінгі мерзімде айларға бөле отырып, электр энергиясын
желіге шығарудың болжамды көлемдері туралы Сатушыны хабардар етуге;
7) тиісті шот-фактураны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сатушыны хабардар етуге жəне егер Сатып алушы берілген шот-фактураның дұрыстығына қарсы
болса,наразылықтарын жазып, Сатушыға жазбаша өтініш беруге;
8) дау реттелгеннен кейінгі келесі айда 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей электр
энергиясының Тараптармен келісілген көлеміне ақы төлеуге;
9) есептік ай аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей қаржы-есеп айырысу орталығы айқындаған жəне бекіткен ЖЭК қолдауға арналған тариф бойынша берілген
электр энергиясы үшін қаржы-есеп айырысу орталығына төлеуге;
10) электр станциясының коммерциялық пайдаланылуына дейін өзінің ЖЭК пайдалану объектісінде ЭКЕАЖ-нің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. ЭКЕАЖ-нің Жүйелік
оператордың өңірлік диспетчерлік орталықтарына деректерді қашықтан беру мүмкіндігі
болуға тиіс;

Сатушы
_________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:_________________
Нақты мекенжайы:_________________
Тел./факс:_______________________
БСН______________________________
БСК______________________________
ЖСК______________________________
_________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Сатып алушы
________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:________________
Нақты мекенжайы:________________
Тел./факс:______________________
БСН_____________________________
БСК_____________________________
ЖСК ____________________________
________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 17 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16241
болып енгізілді.
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2017 жылғы 28 желтоқсан

№481

Астана қаласы

«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері
өндірген электр энергиясын қаржы-есеп айырысу
орталығының орталықтандырылған сатып алу және сату
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
бұйырамын:
1. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын
қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы №
164 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10662 болып
тіркелген, 2015 жылғы 18 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған)
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шiлдедегi
Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 5-3) жəне 10) тармақшаларына сəйкес
бұйырамын:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері
өндірген электр энергиясын орталықтандырылған сатып алуы жəне сатуы, қаржы-есеп айырысу орталығының басым шартты тұтынушыға күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша
электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу жəне қайта бөлу қағидаларын бекіту туралы»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері
өндірген электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып
алу жəне сату қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын
қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату, қаржы-есеп
айырысу орталығының басым шартты тұтынушыға күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша
электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу жəне қайта бөлу қағидалары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату, қаржыесеп айырысу орталығының басым шартты тұтынушыға күнтізбелік жылдың қорытындысы
бойынша электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу жəне қайта бөлу қағидалары (бұдан
əрі – Қағидалар) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы
4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес əзірленген жəне
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын қаржыесеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату тəртібін, сондай-ақ
қаржы-есеп айырысу орталығының басым шартты тұтынушылармен электр энергиясының
тиісті үлесін қайта есептеу жəне қайта бөлу тəртібін айқындайды.».
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
1) коммерциялық есепке алу аспабы – электр энергиясын коммерциялық есепке алуға
арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен қолдануға рұқсат
етілген техникалық құрылғы;
2) берілетін ай – тиісті айдың бірінші күні басталатын ЖЭК-ті пайдалану объектілерінен
берілетін электр энергиясын іс жүзінде беретін күнтізбелік ай;
3) жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы
(бұдан əрі – қаржы-есеп айырысу орталығы) – жүйелік оператор құратын жəне уəкілетті орган
айқындайтын, ЖЭК пайдалану объектілері өндірген жəне Қазақстан Республикасының бірыңғай
электр энергетикасы жүйесінің электр желілеріне берілген электр энергиясын Заңда көзделген
тəртіппен орталықтандырылған сатып алуды жəне сатуды жүзеге асыратын заңды тұлға;
4) тіркелген тариф – ЖЭК пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын Заңда
белгіленген тəртіппен қаржы-есеп айырысу орталығының сатып алуына арналған тариф;
5) жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясын шартты тұтынушылар
(бұдан əрі – шартты тұтынушылар) – көмірді, газды, құрамында күкірт бар шикізатты, мұнай
өнімдері мен ядролық отынды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар;
Қазақстан Республикасынан тыс жерден электр энергиясын сатып алатын электр энергиясы нарығының субъектілері;
2016 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілгендерді қоспағанда, жиынтық қуаты
отыз бес мегаваттан асатын, бір гидроторапта орналасқан қондырғылары бар гидроэлектр
станциялары;
6) газ – шикі, тауарлық, сұйытылған мұнай газы жəне сұйытылған табиғи газ;
7) гидроэлектрстанциясының гидроторабы (бұдан əрі – гидроторап) – гидроэлектрстанциясының гидротехникалық құрылыстарының орналасуына жəне жұмыс мақсатына қарай
біріктірілген, ЖЭК пайдаланудың дербес объектісі ретінде жұмыс істей алатын кешені;
8) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісі (бұдан əрі – ЖЭК пайдалану
жөніндегі объект) – ЖЭК пайдалана отырып, электр жəне (немесе) жылу энергиясын өндіруге
арналған техникалық құрылғылар жəне ЖЭК пайдалану объектісін игеру үшін технологиялық
тұрғыдан қажетті жəне ЖЭК пайдалану объектісі меншік иесінің балансындағы, олармен өзара
байланысты құрылыстар мен инфрақұрылым;
9) уəкілетті орган – ЖЭК пайдалануды қолдау саласындағы басшылықты жəне салааралық
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
10) жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйым (бұдан əрі –
өтініш беруші) – жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып, электр жəне (немесе)
жылу энергиясын өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлға;
11) электр энергиясын тұтыну аймағы – ЖЭК пайдалану объектісі өндірген электр
энергиясын тұтынуға кедергі келтіретін техникалық сипаттағы шектеулері жоқ Қазақстан
Республикасының бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің бір бөлігі;
12) басым шартты тұтынушылар – жұмыс істеп тұрған (2018 жылғы 1 қаңтардан кейін
пайдалануға берілген жəне уəкілетті орган Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын
энергия өндіруші ұйымдар тізбесіне енгізбеген) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
объектілерін меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде иеленетін, өндіріп шығарған
электр энергиясын осы аталған тұлға немесе тұлғалар тобы толық көлемде тұтынатын не
жасалған екіжақты шарттарға сəйкес уағдаласқан бағалар бойынша тұтынушыларға өткізетін
тұлға немесе құрамына шартты тұтынушылар жəне жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар кіретін тұлғалар тобы;
13) сауда-саттық шарты - қаржы-есеп айырысу орталығы мен басым шартты тұтынушы
арасында жасалған электр энергиясын сату туралы шарт;
14) аукциондық баға – аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша айқындалған
жəне тиісті шекті аукциондық баға деңгейінен аспайтын, жаңартылатын энергия көздерін
пайдалану объектісі өндіретін электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының сатып
алуына арналған баға;
15) аукциондық сауда-саттық – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы аукцион
негізінде электрондық жүйеде ұйымдастыратын жəне өткізетін жəне жаңартылатын энергия
көздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспары ескеріле отырып, жаңартылатын
энергия көздерін пайдаланудың жаңа объектілерін салу бойынша жобаларды іріктеуге жəне
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергиясының
аукциондық бағаларын айқындауға бағытталған процесс;
16) аукциондық сауда-саттықтың жеңімпаздарының тізілімі - аукциондық сауда-саттық
қорытындылары бойынша ұйымдастырушы қалыптастыратын жəне өткізілген сауда-саттықтың
нəтижелерін растайтын құжат.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. ЖЭК пайдаланатын барлық энергия өндіруші ұйымдарда өзінің ЖЭК пайдалану объектісінде коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі болады.
Коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінде деректерді өңірлік диспетчерлік
орталықтарға қашықтықтан беру мүмкіндігі болуға тиіс.
Электр энергиясын шоғырландыруға арналған құрылғылармен, дербес қоректендіру
көздерімен, сондай-ақ резервтік қоректендіруші электр желілерімен жабдықталған ЖЭК пайдалану объектілерінде электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған
жүйесі аталған құрылғылар босататын жəне (немесе) тұтынатын электр энергиясын
коммерциялық есепке алуды қамтамасыз етеді.
ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар ЖЭК пайдалану объектісінде əртүрлі ЖЭК
түрлерін пайдалана отырып, электр энергиясын өндіруге арналған техникалық құрылғыларды
пайдаланған жағдайда немесе бір ЖЭК түрін пайдаланудан, бірақ қаржы-есеп айырысу
орталығы əртүрлі тіркелген тарифтер немесе аукциондық бағалар бойынша сатып алуы тиіс
электр энергиясын өндіруге арналған техникалық құрылғыларды пайдаланған жағдайда, ЖЭК-ті
пайдалану объектісін коммерциялық есепке алу аспаптарымен өндірілген электр энергиясының
жеке түрде есепке алынуы қамтамасыз етілетіндей жабдықтайды.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. ЖЭК пайдалану объектілері мынадай түрлерге жіктеледі:
1) жаңадан енгізілетін (жаңа) ЖЭК пайдалану объектілері – 2013 жылғы 21 шілдеге дейін
ЖЭК пайдалану объектісінің құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін
ЖЭК пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі уəкілетті
орган немесе жергілікті атқарушы орган бекітпеген жəне онымен келісілмеген, 2013 жылғы 21
шілдеден кейін пайдалануға берілетін ЖЭК пайдалану объектілері;
2) қолданыстағы ЖЭК пайдалану объектілері – 2009 жылдың шілдесінен 2013 жылғы 21
шілдеге дейін пайдалануға берілген, өңірлік электр желісі компанияларымен жəне (немесе) жүйелік оператормен жасалған электр энергиясын сатып алу-сату шарттары бар, ЖЭК
пайдалану объектісінің құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін ЖЭК
пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган 2013 жылғы 21 шілдеге дейін бекіткен жəне онымен
келісілген объектілер;
3) техникалық экономикалық негіздемесі бар ЖЭК пайдалану объектілері – 2013 жылғы 21
шілдеден кейін пайдалануға берілген жəне ЖЭК пайдалану объектісінің құрылысы жобасының
техникалық-экономикалық негіздемесін ЖЭК пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган 2013 жылғы 21
шілдеге дейін бекіткен жəне онымен келісілген ЖЭК пайдалану объектілері;
4) қайта жаңартылған ЖЭК пайдалану объектілері – қайта жаңартылатын объектідегі
жаңадан енгізілетін жабдық құнының осы объектіні қайта жаңарту жөніндегі жұмыстар басталған
кездегі қайта жаңартылатын объектінің аудиторлық ұйым растаған теңгерімдік құнының кемінде

елу пайызын құрауы шартымен жұмыс істеп тұрған негізгі өндіруші жабдықты ауыстыра отырып,
2013 жылғы 21 шілдеден кейін қайта жаңартылған ЖЭК пайдалану объектілері;
5) жаңадан енгізілетін (жаңа) ЖЭК пайдалану объектілері аукциондық бағалар бойынша
- аукциондық сауда-саттықтың қорытындылары бойынша аукцион жеңімпаздары тізіліміне
енгізілген жəне аукциондық баға бойынша қаржы-есеп айырысу орталығымен сатып алу туралы шарт жасасқан ЖЭК пайдалану объектілері.»;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын
«23. ЖЭК пайдалану объектісінің электр қондырғыларын кешенді сынау аяқталғаннан кейін
сатып алу шартын жасаған өтініш беруші қаржы-есеп айырысу орталығына мынадай ақпаратты:
1) электр энергиясын өндірудің, желіге босатудың болжамды көлемі, электр энергиясын
жеткізудің алдағы жеткізу айына арналған бір айлық тəуліктік сағаттық кестелері - ай сайын,
жеткізу айына дейін күнтізбелік он күн қалғанда;
2) электр энергиясын өндірудің, желіге босатудың алдағы бір жылға арналған, айларға
бөлінген болжамды көлемі - жыл сайын, жиырмасыншы желтоқсанға қарай;
3) электр энергиясын жеткізудің алдағы тəулікке арналған тəуліктік болжамды кестелері күн сайын, Астана уақыты бойынша 11 сағат 00 минутқа дейін;
4) электр энергиясын желіге босатудың іс жүзіндегі бір айлық көлемі - жеткізу айынан кейінгі
айдың бесінші күнінен кешіктірмей;
5) электр энергиясын желіге босатудың іс жүзіндегі тəулік сайынғы сағаттық көлемі – күн
сайын Астана уақыты бойынша 10 сағат 00 минутқа дейін;
6) қаржы-есеп айырысу орталығымен келісілген нысан бойынша ЖЭК пайдалану объектісі
қосылған электр желілеріне ЖЭК пайдалану объектісі мен электр энергиясын беру ұйымы арасында қол қойылған электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсетуін
алу актісінің көшірмесін - жеткізу айынан кейінгі айдың жетінші күнінен кешіктірмей үнемі
жіберіп тұрады.»;
62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«62. ЖЭК пайдалануды қолдауға жұмсалатын шығындарды қаржы-есеп айырысу орталығы
электр энергиясын шартты тұтынушылар арасында олардың желіге жіберу үлесіне барабар
бөледі.
Бұл ретте жаңартылатын энергия көздерін пайдалануға қолдауға жұмсалатын шығындарды
осы Қағидалардың 84-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, есеп айырысу жəне
қаржы орталығы басым шартты тұтынушыға бөлмейді.».
мынадай мазмұндағы 7 жəне 8-тараулармен толықтырылсын:
«7. Қаржы-есеп айырысу орталығының басым шартты тұтынушыларға күнтізбелік
жылдың қорытындысы бойынша электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу
жəне қайта бөлу тəртібі
74. БШТ сату шартын жасасу үшін БШТ ЖЭК-ті пайдалануға енгізгенге дейін күнтізбелік 30
(отыз) күннен кешіктірмей қаржы-есеп айырысу орталығына мынадай құжаттарды ұсынады:
1) БШТ мүдделерін білдіретін уəкілетті заңды тұлғаның құрылтай құжаттары;
2) БШТ мүдделерін білдіру үшін заңды тұлғаның құқығын растайтын құжат;
3) БТШ пайдалануға енгізген ЖЭК пайдалану объектісіне құқық белгілеуші құжаттардың
көшірмелері;
4) ағымдағы жыл аяқталғанға дейін БШТ ЖЭК жəне БШТ ШТ бөлінісінде желіге босатуға
жоспарланған электр энергиясының көлемі туралы ақпарат;
5) Заңның 6-тармағының 5) тармақшасына сəйкес уəкілетті органмен бекітілетін ЖЭК
пайдалану объектілерін орналастыру жоспарына БШТ-ның қосылғаны туралы уəкілетті орган
хабарламасының көшірмесі.
75. Қаржы-есеп айырысу орталығы БШТ Өкілімен Заңның 6-бабы 10) тармақшасына сəйкес
уəкілетті орган бекітетін сату шартының үлгі нысанына сəйкес ЖЭК пайдаланатын электр
энергиясын өндіретін ұйымдармен өндірілген электр энергиясын сату шартын жасасады.
76. Екі данадағы сату шартына қаржы-есеп айырысу орталығының басшысы немесе шартқа
қол қоюға өкілетті өзге тұлға қол қойып, оны БШТ-дан құжаттардың толық топтамасын алғаннан
кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде БШТ-ға қол қоюға жібереді.
БШТ уəкілетті ұйымының бірінші басшысы немесе өзге тұлғасы екі данадағы сату шартына
қол қойып, қол қойылған сату шартының бір данасын оны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде қаржы-есеп айырысу орталығына жібереді.
77. Сату шарты ЖЭК пайдалану объектілерін орналастыру жоспарына енгізілген БШТ
ЖЭК электр қондырғыларын кешенді сынау басталған күннен бастап күшіне енеді, бұл ретте
БШТ шартты тұтынушысымен жасалған қолданыстағы шарттың көрсетілген күннен бастап
күші жойылады.
78. Сату шартына қол қойылғаннан кейін БШТ Өкілі қаржы-есеп айырысу орталығына
мынадай құжаттарды жібереді:
1) Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы
заңнамасымен анықталған жəне бекітілген тəртіпте ЖЭК пайдалану объектісін пайдалануға
қабылдау актінің көшірмесі – осы актіге қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
2) Энергия беруші ұйым мен БШТ қолданысқа енгізген ЖЭК пайдаланушы энергия
өндіруші ұйым арасында қол қойылған тараптардың теңгерімдік тиесілілігі мен пайдаланудағы
жауапкершілігінің аражігін ажырату актісінің көшірмесі - осы актіге қол қойылған күннен бастап
5 (бес) жұмыс күні ішінде;
3) Энергия беруші ұйым мен БШТ қолданысқа енгізген ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші
ұйым арасында қол қойылған, ЖЭК пайдалану объектісінде коммерциялық жəне техникалық
есепке алу аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын электр энергиясын коммерциялық
есепке алу схемасын қабылдап алу актісінің көшірмесі – осы актіге қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде.
79. БШТ ЖЭК-ті пайдалану басталғанға дейін БШТ өзінің ЖЭК пайдалану объектісінде
электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің (бұдан əрі ЭКЕАЖ) жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. ЭКЕАЖ-нің деректерді жүйелік оператордың өңірлік
диспетчерлік орталықтарына қашықтықтан беру мүмкіндігі болады.
80. БШТ жыл сайын 20 желтоқсанда қаржы есеп-айырысу орталығына алдағы жылға БШТ ЖЭК
жəне БШТ ШТ өндірген, желілерге босатылған, энергия беруші ұйымдарға жəне тұтынушыларға
берілген электр энергиясының болжамды көлемдері туралы ақпаратты жолдайды.
81. БШТ ЖЭК өндіретін электр энергиясы көлемінің нақты мəндері жəне БШТ ШТ желіге
босататын электр энергиясының көлемдері есепті айда жүйелік оператор қалыптастыратын
Қазақстан Республикасының электр энергиясының көтерме нарығындағы электр энергиясын
өндіру-тұтынудың нақты теңгерімімен анықталады.
82. БШТ өкілі қаржы-есеп айырысу орталығы есептеген ЖЭК пайдалануға қолдауға
жұмсалатын шығындарды шартты тұтынушылар арасында олардың желіге жіберу үлесіне
барабар бөледі.
83. БШТ өкілі қаржы-есеп айырысу орталығына ЖЭК қолдау тарифі бойынша жеткізілген
электр энергиясы үшін есеп айырысу кезеңі аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен
кешіктірмей төлейді. Қаржы-есеп айырысу орталығы жəне БШТ өкілі жылына кемінде бір рет
өзара есеп айырысуды салыстыруды жүргізеді.
84. БШТ пайдалануға берген жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісі өндіріп
шығарған электр энергиясының жылдық көлемінің (немесе электр энергиясын күнтізбелік бір
жылдан кем өндіріп шығарған кезде ең аз кезеңдегі көлемінің) шартты тұтынушы желіге жіберу
көлеміне арақатынасы төменде санамаланған екі көрсеткіштің əрқайсысынан:
1) электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде ЖЭК пайдалану объектілері өндіріп
шығаратын электр энергиясы көлемі үлесінің нақты көрсеткішінен;
2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген
нысаналы көрсеткіштен төмен болған жағдайда, қаржы-есеп айырысу орталығы уəкілетті
орган бекіткен тəртіппен электр энергиясын қайта есептейді жəне оның тиісті үлесін басым
шартты тұтынушыға қайта бөледі.
Бұл ретте бір күнтізбелік жыл ішінде электр энергиясын өндіруде қысқа мерзім бір ай
болып табылады.
85. Үбшт нақты - БШТ пайдалануға берген ЖЭК пайдалану объектісі өндіріп шығарған электр
энергиясының нақты жылдық көлемінің (немесе электр энергиясын күнтізбелік бір жылдан кем
өндіріп шығарған кезде ең аз кезеңдегі көлемінің) шартты тұтынушы желіге жіберу көлеміне
арақатынасы мына формула бойынша анықталады:
Үбшт нақты = Vжэк бшт нақты ж/ V шт бшт нақты ж*100%, мұндағы
V жэк бшт нақты ж – БШТ пайдалануға берген ЖЭК пайдалану объектісі өндіріп шығарған электр
энергиясының нақты көлемі;
V шт бшт нақты ж – шартты тұтынушы желіге жіберген электр энергиясының нақты жылдық көлемі;
Егер Үбшт нақты тең немесе Днақты ж немесе Қож үлкен болса, онда қаржы-есеп айырысу орталығы
қайта есептеу жəне қайта бөлуді жүргізбейді.
86. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергия
көлемінің электр энергия өндірісінің жалпы көлеміндегі үлесінің нақты көрсеткіштері олардың
электр энергиясын тұтыну аймақтары есепке алынып, мына формула бойынша анықталады:
Днақты ж = Vжэк нақты ж/ V бшт шт ж *100%, мұндағы
V жэк нақты ж – ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген электр
энергиясының нақты жылдық көлемі;
Vбшт шт ж - шартты тұтынушылармен желіге босатылған электр энергиясының нақты
жылдық көлемі.
87. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген
нысаналы көрсеткіш (Пцг), Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 7
қарашадағы 478 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№14489 болып тіркелген) бекітілген. Бұл ретте уəкілетті орган нысаналы көрсеткіштерді жылдар бойынша олардың электр энергиясын тұтыну аймақтарын есепке ала отырып анықтайды.
88. Қаржы-есеп айырысу орталығы:
1) БШТ жеткізу ай қорытындысы бойынша 84-тармақта көрсетілген көрсеткіштердің кез
келгеніне қол жеткізгенге дейін БШТ-ға ЖЭК пайдалануды қолдауға шығындарды келесі
формула бойынша бөледі:
VБШТ = (VЖЭК еқо нақты + VЖЭК БШТ нақты)/(Vшт еқо нақты +Vшт БШТ нақты) * Vшт БШТ нақты – VЖЭК БШТ нақты, мұнда
VБШТ – күнтізбелік айда қаржы-есеп айырысу орталығымен БШТ электр энергиясын сату
көлемі;
VЖЭК еқо нақты – ЖЭК пайдаланатын, энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген жəне қаржы-есеп
айырысулық орталыққа электр энергиясын тұтынудың сəйкес аймағы бойынша сатылатын
электр энергиясының нақты айлық көлемі;
Vшт еқо нақты – желіге БШТ шартты тұтынушылармен жіберілген электр энергиясының көлемін
есепке алусыз сəйкес тұтыну аймағында шартты тұтынушылармен желіге қойылған электр
энергиясының нақты айлық көлемі;
V шт БШТ нақты – электр энергиясын тұтынудың сəйкес аймағы бойынша желіге БШТ шартты
тұтынушылармен жіберілген электр энергиясының нақты айлық көлемі;
V ЖЭК БШТ нақты – электр энергиясын тұтынудың сəйкес аймағы бойынша БШТ пайдалануға
енгізілген, ЖЭК пайдалану бойынша объектімен өндірілген электр энергиясының нақты
айлық көлемі;
2) БШТ жеткізу ай қорытындысы бойынша 84-тармақта көрсетілген көрсеткіштердің
кез келгеніне қол жеткізгенге дейін əрбір шартты тұтынушыға ЖЭК пайдалануды қолдауға
шығындарды бөледі:
Vшт еқо i = (VЖЭК еқо нақты + VЖЭК БШТ нақты)/(Vшт еқо нақты +Vшт БШТ нақты) * Vшт i, мұнда
V шт еқо i – күнтізбелік айда ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген
шартты тұтынушыға электр энергиясын сату көлемі;
Vшт i – күнтізбелік ай үшін берілген шартты тұтынушымен желіге жіберілген электр
энергиясының көлемі;
3) БШТ жеткізу ай қорытындысы бойынша 84-тармақта көрсетілген көрсеткіштердің кез
келгеніне қол жеткізген соң ЖЭК пайдалануды қолдауға шығындар қаржы-есеп айырысу
орталығымен күнтізбелік жыл нəтижелері бойынша БШТ-ға бөлінеді.
89. Қаржы-есеп айырысу орталығы күнтізбелік жыл нəтижелері бойынша күнтізбелік жылдан
кейін басталатын айда БШТ үшін электр энергиясын сату көлемін келесі формула бойынша
бөледі:
Vшт БШТ ж = (VЖЭК еқо нақты ж + VЖЭК БШТ нақты ж)/(Vшт еқо нақты ж +Vшт БЩТ нақты ж) * Vшт БШТ нақты ж – VЖЭК БШТ нақты
∑Vшт БШТ (ай),
ж. мұнда
Vшт БШТ ж – күнтізбелік жыл үшін БШТ-ға қайтабөлінетін электр энергиясын сату көлемі;
∑Vшт БШТ (ай) – есептік жылда есептік айлар үшін БШТ үшін сатылған электр энергиясының
сомалық көлемі.
Vшт БШТ ж – теріс болған жағдайда қайта есептеу жүргізілмейді.
90. БШТ-ға қайта бөлінетін электр энергиясын сату көлемі қаржы-есеп айырысу орталығымен құжаттарды төлеуге беру сəтінде əрекет ететін ЖЭК пайдалануды қолдауға тариф
бойынша БШТ Өкілімен төленеді.
Электр энергиясының көлемін БШТ-ға қайта бөлген жағдайда қаржы-есеп айырысу
орталығы күнтізбелік жыл нəтижелері бойынша шартты тұтынушыларға жеткізілген электр
энергиясының көлемін келесі күнтізбелік жылда қайта есептеуді жыл бойында əрбір шартты
тұтынушы үшін ЖЭК пайдалану бойынша объектілермен өндірілген электр энергиясын сатып
алу көлемін электр энергиясын тұтыну аймағын есепке алумен күнтізбелік жылда желіге шығару
үлесіне пропорционал төмендету жолымен жүргізеді.
91. Осы Ережелердің 89-тармағына сəйкес есептелген сату көлемін БШТ-ға қайта бөлуді
есепке алумен əрбір шартты тұтынушы үшін күнтізбелік жыл үшін электр энергиясын тұтыну
сəйкес аймағы бойынша ЖЭК электр энергиясын қайта есептеу көлемі келесі формула бойынша жүзеге асырылады:
Vесеп. шт i = Vшт БШТ ж * Vшт i ж/ VЖЭК еқо нақты ж, мұнда
V есеп. шт i – шартты тұтынушы үшін күнтізбелік жыл үшін ЖЭК электр энергиясын қайта
есептеу көлемі;
Vшт i ж – есептік жылда ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген электр
энергиясын шартты тұтынушыға сату көлемі. 92. Шартты тұтынушы үшін электр энергиясын
сату көлемін төмендету жыл бойында күнтізбелік жылдан кейінгі келетін айда электр энергиясын қайта есептеу көлемін ағымдық жылда жеткізу айында шартты тұтынушы үшін есептелген ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген электр энергиясын сату
көлемінен шығару жолымен жүргізіледі.
Шартты тұтынушы үшін электр энергиясын қайта есептеу көлемі жеткізу айында шартты
тұтынушы үшін есептелген ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген электр
энергиясын сату көлемінің шамасынан асып түскен жағдайда, көрсетілген көлем жыл бойында
толық өзара есеп айырысқанға дейін келесі есептік айда шығарылуға жатады.
ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар өндірген, шартты тұтынушы үшін есептелген электр энергиясының сату көлемінің шамасы жеткізу айында нольге тең болса, шартты
тұтынушы үшін электр энергияны қайта есептеу көлемі келесі есеп айырысу айында толықтай
өзара есеп айырысу аяқталғанға дейін жыл ішінде кемітіліп отыруы тиіс.
8. ЖЭК пайдалану бойынша жаңадан іске қосылған объектілерде өндірілетін электр
энергияны қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырып аукциондық
бағалар бойынша сатып алу тəртібі.
93. Аукциондық сауда-саттық қорытындылары бойынша жеңімпаз болып танылған
Өтініш беруші оны жəне оның ЖЭК пайдалану бойынша сəйкес объектісін салу жобасын
уəкілетті органның интернет - ресурсында жарияланған ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші
ұйымдардың тізбесіне қосқаннан бастап күнтізбелік 60 күн ішінде қаржы-есеп айырысу
орталығымен электр энергиясын сатып алу туралы шарт жасауға Өтінім береді.
94. Өтінім беруші қаржы-есеп айырысу орталығымен сатып алу туралы шарт жасау
Өтінімімен бірге мынадай құжаттарды ұсынады:
1) құрылтай құжаттары;
2) сатып алу шартында көзделген міндеттемелерді белгіленген мерзімде орындауға кепілдік
ретінде сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету;
3) шартқа қол қоятын тұлғаның өкілеттігін куəландыратын құжат;
4) электр энергиясының жоспарланған жеткізу көлемдері туралы ақпарат;
5) өткен аукциондық сауда-саттықтың қорытындысы туралы жазбаша куəландыру көшірмесі.
95. Сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз етуді Өтінім беруші
төмендегі əдістердің бірімен ұсынады:
1) қаржы-есеп айырысу орталығының арнайы банктік шотына төленетін кепілді ақшалай
салым - теңгемен;
2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы
№ 21 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№14915 болып тіркелген) Екінші деңгейдегі банктердің банктік кепілдіктер мен кепілгерліктер
беру қағидаларына сəйкес ресімделген банк кепілдігі немесе SWIFT жүйесі бойынша
шығарылған резервтік аккредитив.
Банк кепілдігі немесе резервтік аккредитивті Өтінім беруші ұсынуы тиіс:
ҚР резидент банктерінен - оның шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік
рейтингі Standard&Poor’s бойынша «В» - дан немесе Fitch бойынша «В-» -тан немесе
Moody’sInvestorsService бойынша «В3»-тен төмен болмауы немесе бас ұйымының ( ҚР резидент банкі акцияларының 50% тиесілі) рейтингі Standard & Poor’s бойынша «ВВВ» деңгейінен
немесе «Fitch» бойынша «ВВВ» деңгейінен немесе Moody’sInvestorsService бойынша «Baa2»
төмен болуы тиіс;
ҚР резиденті емес банктерден - оның шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі
Standard & Poor’s бойынша «ВВВ» деңгейінен немесе «Fitch» бойынша «ВВВ» деңгейінен немесе Moody’sInvestorsService бойынша «Baa2» төмен болуы тиіс;
Бұл ретте, банк кепілдігі немесе Қазақстан Республикасының резиденті емес банктерден
резервтік аккредитив банк-резиденттердің контркепілдігімен осы тармақтың 1) тармақшасына
сай кепілдеме шығару жолымен расталуы тиіс.
Сатып алу туралы шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету көлемі ЖЭК
объектісінің Аукцион сауда-саттық жеңімпаздары тізілімінде көрсетілген белгіленген қуатына
көбейтілген қуаттың 1 (бір) кВт үшін белгіленген 10 000 (он мың) теңгені құрайды.
97. Банктік кепілдік немесе резервтік аккредитив қайтарылуға жатпайтын болуы жəне оларды сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап алушының (бенефициар) нұсқауы
бойынша толық немесе ішінара жүзеге асырылуын қамтамасыз ету қарастырылуы тиіс:
күн электр станциялары үшін –25 (жиырма бес) айдан кем емес;
жел жəне биогаз станциялары үшін –37 (отыз жеті) айдан кем емес;
гидроэлектр станциялары үшін – 49 (қырық тоғыз) айдан кем емес.
98. Банктік кепілдік немесе резервтік аккредитив қаржы-есеп айырысу орталығы мына
төмендегі құжаттарды ұсынған жағдайда банк тарапынан орындалады:
1) қаржы-есеп айырысу орталығының уəкілетті тұлғасы қол қойған жəне қаржы-есеп айырысу орталығының мөрімен куəландырылған, қағазда орындалған борышкердің міндеттемелерін
орындамауы туралы өтініш;
2) сатып алу шартына сəйкес ұстап қалу сомасы көрсетілген төлем жасау туралы талап.
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99. Барлық банктік комиссиялар мен қаржылық қамсыздандыруға байланысты, оның ішінде
алушы банкінінің (бенефициар) шығындарын да аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазы
(сатушы) төлейді.
100. Сатып алу туралы шарттың талаптарын немесе оның бір бөлігін орындауды қаржылық
қамтамасыз етуді қайтару ЖЭК пайдалану объектісін уақтылы пайдалануға берген жағдайда,
жазбаша өтініш берген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
101. Сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету осы
Қағидалардың 98-тармағымен белгіленген тəртіпте мынадай жағдайларда ұсталып қалады:
1) егер сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 12 ай ішінде сатып алу
шарты жасалған ЖЭК пайдалану объектісінің құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы
мемлекеттік - сəулеттік бақылауды іске асырушы мемлекеттік органға жіберілген хабарламаның
көшірмесі ұсынылмаса - сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз
ету сомасының 30% көлемінде;
2) егер Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі
саласындағы заңнамасына сəйкес бекітілген сатып алу шарты жасалған ЖЭК пайдалану
объектісін пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесі ұсынылмаса - сатып алу шартының
талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасының 100% көлемінде, ал осы
тармақтың 1) тармақшасына сəйкес сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық
қамтамасыз етуінің бір бөлігін ұстап қалған жағдайда - сатып алу шартының талаптарын
орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасының 70% көлемінде жəне мына мерзімдерде:
күн электр станциялары үшін –24 (жиырма төрт) ай ішінде;
жел жəне биогаз станциялары үшін –36 (отыз алты) ай ішінде;
гидроэлектр станциялары үшін –48 (қырық сегіз) ай ішінде.
102. Қаржы-есеп айырысу орталығы Өтінімді жəне ұсынылған құжаттарды алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оларды қарайды. Өтініш беруші осы Қағидалардың
94-тармағында көзделген құжаттарды толық көлемде ұсынбаған жағдайда, қаржы-есеп айырысу орталығы олар түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қайтару себептерін
көрсете отырып, өтінімді қайтарады.
Өтініш беруші Өтінімді қайтарған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
Өтінімді жетпейтін құжаттармен толтырады жəне/немесе қаржы-есеп айырысу орталығының
Өтінім мен оған қоса берілген құжаттарды осы Қағидалардың талаптарына жəне Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкестендіру мақсатындағы ескертулерін жояды.
103. Қаржы-есеп айырысу орталығы Өтініш берушімен электр энергиясын сатып алу шартын мына талаптар орындалған жағдайда жасасады:
1) өтініш беруші осы Қағадалардың 94-тармағында көзделген құжаттарды тапсырса;
2) ЖЭК пайдалану объектісі мен Өтініш беруші аукциондық сауда-саттық қорытындысы
бойынша тізбеге енгізілсе;
3) қаржы-есеп айырысу орталығы мен Өтініш беруші арасында Өтінімде көрсетілген
ЖЭК пайдалану объектісінде өндірілген электр энергиясын сатып алудың қолданыстағы
шарты болмаса;
4) Өтініш беруші өндірілген электр энергиясын сатуды Заңның 9-бабының 1-тармағына
сəйкес таңдаса;
5) Өтініш беруші осы Қағидалардың 93, 94 жəне102- тармақтарының талаптарын орындаса;
6) банктік кепілдік жəне резервтік аккредитив осы Қағидалардың 95- тармағына сəйкес
ұсынылса;
104. Сатып алу шарты Заңның 6-бабы 10) тармақшасына сəйкес уəкілетті органмен
бекітілген сатып алу шарттың типтік нысанына сəйкес ресімделеді. Сатып алу шартында
Өтініш беруші үшін жеңімпаздардың тізіліміне сəйкес аукционда сатылатын бағасы көрсетіледі.
Сатып алу шартында көрсетілген аукциондық баға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014
жылғы 27 наурыздағы №271 қаулысымен бекітілген Тіркелген жəне аукциондық бағаның шекті
тарифтерін айқындау қағидасына сəйкес 15 (он бес) жыл бойы, жыл сайын индекстелумен
энергияны жіберуші ұйымдардың электр желілеріне берілген электр станцияларының электрлі
қондырғыларын кешенді сынақтан өткізу басталған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
105. Қаржы-есеп айырысу орталығы Өтінімде көрсетілген мекенжай бойынша Өтініш
берушіге немесе қаржы-есеп айырысу орталығының орналасқан орны бойынша Өтініш
берушінің уəкілетті өкілінің қолына осы Қағиданың 94-тармағында көзделген қаржы-есеп айырысу орталығымен сатып алу шартын жасасу үшін қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап
10 (он) жұмыс күні ішінде сатып алу шартының екі данасын жолдайды.
106. Шартқа қол қойылғаннан кейін Өтініш беруші қаржы-есеп айырысу орталығына мынандай құжаттарды:
1) оған қатысты сатып алу шарты жасалатын ЖЭК пайдалану объектісінде құрылысмонтаждау жұмыстары басталғаны туралы мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылауын жүзеге
асыратын мемлекеттік органға жіберілген хабарламаның көшірмесін - Шартқа қол қойылған
күннен бастап 12 (он екі) ай ішінде;
2) Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы
заңнамасына сəйкес бекітілген, оған қатысты шарт жасалатын ЖЭК пайдалану объектісін
пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесін - күн электр станциялары үшін – шартқа қол қойылған
күннен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде, жел жəне биогаз электр станциялары үшін – шартқа
қол қойылған күннен бастап 36 (отыз алты) ай ішінде, гидроэлектр станциялары үшін – шартқа
қол қойылған күннен бастап 48 (қырық сегіз) ай ішінде;
3) оған қатысты шарт жасалатын ЖЭК пайдалану объектісі үшін энергия беруші ұйым мен
Өтініш беруші арасында қол қойылған тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен пайдаланудағы
жауапкершілігінің аражігін ажырату актісінің көшірмесін - тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен
пайдаланудағы жауапкершілігінің аражігін ажырату актісіне қол қойылған күннен бастап 10 (он)
жұмыс күні ішінде жəне ЖЭК пайдалану объектісінде кешенді сынақтар басталғанға дейін;
4) оған қатысты шарт жасалатын ЖЭК пайдалану объектісі үшін энергия беруші ұйым
мен Өтініш беруші арасында қол қойылған, ЖЭК пайдалану объектісінде коммерциялық жəне
техникалық есепке алу аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын электр энергиясын
коммерциялық есепке алу схемасын қабылдап алу актісінің көшірмесін - электр энергиясын
коммерциялық есепке алу схемасын қабылдап алу актісіне қол қойылған күннен бастап 10
(он) жұмыс күні ішінде жəне ЖЭК пайдалану объектісінде кешенді сынақтар басталғанға дейін;
5) қаржы-есеп айырысу орталығының сұрау салуы бойынша ЖЭК пайдалану объектісін
салу барысы туралы ақпаратты жібереді.
107. Осы Қағидалардың 106-тармағы 2) тармақшасына сəйкес ЖЭК пайдалану объектісін
пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесін ұсыну мерзімін бұзған жағдайда, сатып алу шарты
өзінің қолданысын тоқтатады.
108. Акциондық сауда-саттық қорытындылары бойынша сатып алу шартын жасасатын
Өтініш берушіге жəне қаржы-есеп айырысу орталығына осы Қағидалардың 14, 15, 18-19,
21-32-тармақтарындағы талаптар қолданылады.
109. Сатып алу шартына сəйкес ЖЭК пайдалану объектісі өндірген электр энергиясын
сатып алу басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл өткен соң сатып алу шарты мен тиісті
аукциондық баға өз қолданысын тоқтатады.».
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын энергия көздері
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
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Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды
материалдық қамтамасыз ету
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж
азаматтардың жекелеген топтарына əлеуметтік көмек
Ішкі əскерлер мен мерзімді қызметтегі əскери
қызметкерлерді əлеуметтік қолдау
Қалалық, қалааралық жəне жергілікті бағыттардағы
қоғамдық көліктің барлық түрлеріне (таксиден басқасына)
жүруге жеңілдіктер
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды əлеуметтік
бейімдеу
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Зейнеткерлер мен мүгедектерге əлеуметтiк қызмет көрсету
аумақтық орталығы
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес мұқтаж
мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз
ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге
жеке көмекшінің жəне есту бойынша мүгедектерге қолмен
көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету
салаларындағы өзге де қызметтер
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ əкімінің аппараты
Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды
қамтамасыз ету
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімінің аппараты
Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды
қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлік жөніндегі
іс-шараларды іске асыру
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк
қорғау министрлiгi
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, əлеуметтік қорғау жəне
көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
Еңбек, халықты жұмыспен қамту, əлеуметтік қорғау жəне
көші-қон саласындағы жөніндегі уəкілетті органның қызметін
қамтамасыз ету
Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне
консалтингтік қызметтер көрсету
Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне
мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз
ету
Əлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру
жөніндегі қызметтер
Əлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру
жөніндегі мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк
қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары
Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
Əлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сəйкес халықты
əлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру
Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру
есебінен
Грант есебінен
Əлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық
қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен
қамту саясатын жаңғырту
Əлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Экономиканың даму перспективаларын ескере отырып,
Қазақстан Республикасының еңбек нарығының жағдайын
шолу жəне жұмыспен қамту саясатын жаңғырту
Республикалық деңгейде халықты əлеуметтік қорғау
жəне көмек көрсету, сондай-ақ əлеуметтік қорғау жүйесін
жетілдіру жəне инфрақұрылымды дамыту
Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсету бойынша методологиялық қамтамасыз ету, соның ішінде
протездік-ортопедиялық көмек беру
Есту қабілеті бұзылған балалардың кохлеарлық имплантациядан кейін есту-сөйлеуін оңалту
Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының
бюджеттеріне арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының
бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік
əлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің
құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын
жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған ісшаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының
бюджеттеріне əлеуметтiк қамтамасыз ету объектілерін
салуға жəне реконструкциялауға берілетін нысаналы даму
трансферттері
Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының
бюджеттеріне кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру жəне теңшеу жөніндегі көрсетілетін
қызметтерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Республикалық деңгейдегі əлеуметтік қорғау ұйымдарының
күрделі шығыстары
Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының
бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін
арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің
шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Халықты əлеуметтік қорғау жүйесінің орнықты дамуы: əлеуметтік интеграция жəне инклюзия бойынша
бағдарламаларды ілгерілету
Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру
есебінен
Грант есебінен
Мемлекеттік əлеуметтік көрсетілетін қызметтер шеңберінде
əлеуметтік жұмыстың тиімді жүйесін дамыту үшін
техникалық қолдау
Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру
есебінен
Грант есебінен
Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне
жəрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске
асыру
Cыртқы қарыздар есебiнен
Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп
қаржыландыру есебінен
Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту
бағдарламасын іске асыру
Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының
бюджеттеріне еңбек нарығын дамытуға берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде ағымдағы
іс-шараларды өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар
өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты
есебінен соттардың шешімдері бойынша орталық
мемлекеттік органдардың міндеттемелерін орындау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік
бағдарламалар басқармасы
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету
жəне халық үшін əлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
Ақпараттық жүйелер құру
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді
есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты орналастыру
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға
бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын
жағдайларға тап болған тəуекелдер тобындағы адамдарға
қызметтер
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек
нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің
құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған ісшаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске
асыру
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Кохлеарлық импланттарға дəлдеп сөйлеу процессорларын
ауыстыру жəне келтіру бойынша қызмет көрсету
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік
əлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму
трансферттері
Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы
органдардың міндеттемелерін орындау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму
трансферттері
Облыстың ішкі саясат басқармасы
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске
асыру
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту
Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық
даму басқармасы
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту
Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары
басқармасы
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің
құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған ісшаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы
Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Ақпараттық жүйелер құру
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму
трансферттері
Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы
органдардың міндеттемелерін орындау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму
трансферттері
Облыстың кəсіпкерлік басқармасы
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту
Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту
Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль
жолдары басқармасы
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Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің
құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған ісшаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту
Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы
Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында
мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
Ақпараттық жүйелер құру
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму
трансферттері
Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы
органдардың міндеттемелерін орындау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму
трансферттері
Облыстың еңбек басқармасы
Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында
мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
Ақпараттық жүйелер құру
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму
трансферттері
Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы
органдардың міндеттемелерін орындау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму
трансферттері
Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы
Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында
мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
Ақпараттық жүйелер құру
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
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Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму
трансферттері
Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы
органдардың міндеттемелерін орындау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму
трансферттері
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске
асыру
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы
Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен
қамтуды қамтамасыз ету жəне əлеуметтік бағдарламаларды
іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді
есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
Ақпараттық жүйелер құру
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты орналастыру
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын
жағдайларға тап болған тəуекелдер тобындағы адамдарға
қызметтер
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске
асыру
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Кохлеарлық импланттарға дəлдеп сөйлеу процессорларын
ауыстыру жəне келтіру бойынша қызмет көрсету
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы
органдардың міндеттемелерін орындау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу
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трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
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жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске
асыру
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік
жəне өнеркəсіп басқармасы
Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі басқармасы
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын
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Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Алматы қаласының Мемлекеттік еңбек инспекциясы жəне
көші-қон басқармасы
Жергілікті деңгейде көші-қон жəне еңбек қатынастарын
реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
Ақпараттық жүйелер құру
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
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мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
Жергілікті атқарушы органы резерві қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы
органдардың міндеттемелерін орындау
Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен
іс-шаралар өткізу
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу
(Жалғасы бар)

