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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 19 желтоқсан           №937
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі 

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» 
акционерлік қоғамының активтерінен 

алынатын комиссиялық сыйақының 
пайыздық мөлшерлемесінің 2020 жылға 
арналған шекті шамасын бекіту туралы 

«Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сəуірдегі 
 Қазақстан Республикасы Заңының 8-1-бабының 1) тармақшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының 
(бұдан əрі – Қор) активтерінен алынатын комиссиялық сыйақының 
пайыздық мөлшерлемесінің 2020 жылға арналған шекті шамасы Қор шо-
тына түскен активтер мөлшерінің 0,74 пайызынан асырылмай бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап, бірақ ерте 
дегенде 2020 жылғы 1 қаңтарда қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 19 желтоқсан         №938
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу және Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші 

жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне 

ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы №938 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар 

1. «Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
есептен шығару жəне кəдеге жарату (жою) қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі №859 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №48, 
491-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік материалдық резервтің 
материалдық құндылықтарын есептен шығару жəне кəдеге жарату (жою) 
қағидаларында: 

2-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жұмылдыру резервi – мемлекеттiк материалдық резервтiң құрамдас 

бөлiгi болып табылатын, жұмылдыру, соғыс жағдайы кезiнде жəне соғыс 
уақытында жұмылдыру тапсырысын орындау, табиғи, техногендік жəне 
əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарының 
алдын алу жəне оларды жою жөнiндегi шараларды қолдану, бейбіт уақытта 
гуманитарлық көмек көрсету үшін қажетті шектеулi номенклатура бойынша 
материалдық құндылықтар запасы, сондай-ақ арнайы құралымдардың 
материалдық-техникалық құралдары;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мемлекеттік материалдық резерв – жұмылдыру мұқтаждарына, 

табиғи, техногендік жəне əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар мен 
олардың салдарының алдын алу жəне оларды жою жөнiндегi шараларды 
қолдануға, нарыққа реттеушiлік ықпал етуге, босқындарға көмек жəне 
гуманитарлық көмек көрсетуге арналған материалдық құндылықтар 
запасы;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) мемлекеттік резервтің одан əрі қолдануға жарамсыз материалдық 

құндылықтары – «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңына, «Халық денсаулығы жəне денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы 
Кодексінің талаптарына сай келмейтін, табиғи, техногендік жəне əлеуметтік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарынан зақымдалған, жарамдылық 
мерзімі өтіп кеткен материалдық құндылықтар.».

2. «Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарымен 
операциялар жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі №860 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №48, 492-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік материалдық резервтің 
материалдық құндылықтарымен операциялар жүргізу қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықта-

ры мен операциялар жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Төтенше 
жағдай туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына, «Қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 
туралы» 2019 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына 
жəне «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік материалдық 
резервтің (бұдан əрі – мемлекеттік резерв) материалдық құндылықтарын 
жеткізу, сақтау жəне шығару тəртібін айқындайды.»;

2-тармақта:
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс – қорғаныс мұқтаждары, 

мемлекеттегі қауіпсіздікті жəне құқықтық тəртіпті, Қазақстан Республика-
сының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының қызметін, 
мемлекеттік резервті, жұмылдыруды, ғарыш қызметін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттар мен 
міндет темелерді орындауы үшін сатып алынатын əскери мақсаттағы 
тауарлардың (өнімнің), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарлар-
дың (өнімнің), əскери мақсаттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы 
көрсетілетін қызметтердің тізбесін (номенклатурасын) бекітетін Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің құқықтық актісі;»;

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарының номен-

клатурасы жəне сақтау көлемдері – уəкілетті органның алдына қойылған 
міндеттерді орындау үшін қажетті мемлекеттік резервтің материалдық 
құндылықтарының тізбесі мен көлемдері;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі 

комиссия – азаматтық қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты 
қалыптастыру жəне жүргізу жөнінде ұсыныстар əзірлеу мақсатында 
азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің республикалық жəне аумақтық 
деңгейлерінде құрылатын консультациялық-кеңесші орган;»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс құрамына кіретін мемле кеттік 

резервтің материалдық құндылықтарын жеткізу Қазақстан Республика-
сының қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 
туралы заңнамасында белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстың құрамына кірмейтін мемлекеттік 
резервке материалдық құндылықтарды жеткізіп беруге тапсырыстар 
оларды жеткізіп берушілер арасында Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында айқындалған тəртіппен 
бюджет қаражатының есебінен орналастырылады.»;

14-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14-1. Материалдық құндылықтарды сақтау шығыстарының сомасы 

сақтауда тұрған мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарының 
нақты көлемі ескеріле отырып жəне шығындарды растайтын құжаттарды 
қоса бере отырып, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес сақтау пункттері 
жыл сайын ұсынатын материалдық құндылықтарды сақтау бойынша 
шығындар есептері негізінде есептеледі. Шығындар есебі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Мемлекеттік материалдық 
резервтің материалдық құндылықтарының бар-жоғы жəне қозғалысы 
туралы есептерді дайындау жəне ұсыну қағидаларына сəйкес 10 қаңтардан 
кешіктірілмейтін мерзімде есеппен бірге ұсынылады.»;

мынадай мазмұндағы 19-1, 19-2 жəне 19-3-тармақтармен толықтырылсын:
«19-1. Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындаушылар болып 

табылатын сақтау пункттері жəне жұмылдыру тапсырыстары белгіленген 
ұйымдар жаңарту мақсатында мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты 
орындау үшін мемлекеттік материалдық резервтің материалдық 
құндылықтарын пайдаланады.

Бұл ретте мемлекеттік резервтің пайдаланылған материалдық құнды-
лықтарының жалпы көлемі сақтауға берілген материалдық құндылық-
тардың нақты қолда барының отыз пайызынан аспауы тиіс.

Мемлекеттік резервке материалдық құндылықтарды кейіннен салуды 
сақтау пункттері жəне жұмылдыру тапсырыстары белгіленген ұйымдар 
мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау үшін материалдық 
құндылықтар осы Қағидалардың 10-тармағында көзделген талаптарға 
сəйкес пайдаланылған күннен бастап он екі ай ішінде мемлекеттік 
материалдық резервтің материалдық құндылықтарының номенклатура-
сына жəне оларды сақтау көлемдеріне сəйкес жүзеге асырады.

19-2. Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау мақсатында 
мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын пайдалану үшін сақтау 
пункті немесе жұмылдыру тапсырысы белгіленген ұйым ведомствоға 
шығару ұсынылған материалдық құндылықтардың атауы, саны, өлшем 
бірлігі, сомасы жəне болжалды кейіннен салу мерзімі туралы мəліметтер 
қамтылған өтінімді ұсынады.

Өтінімге мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауға арналған 
шарттың көшірмесі қоса беріледі.

19-3. Ведомство өтінімді түскен күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қарайды жəне мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау үшін 

мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын шығаруды келіседі 
немесе келісуден бас тартады.

Келісуден бас тартқан жағдайда, мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты 
орындау үшін мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын 
шығаруға жол берілмейді.

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау үшін мемлекеттік 
резервтің материалдық құндылықтарын шығарудан: 

1) осы Қағидалардың 19-2-тармағында көрсетілген мəліметтер мен 
құжаттардың көшірмелері толық көлемде ұсынылмаған;

2) өтінім осы Қағидалардың 19-1-тармағында көрсетілген талаптарға 
сəйкес келмеген;

3) өшіріп тазартылған не қосып жазылған сөздер немесе оларда өзге 
де келісілмеген түзетулер, қарындашпен орындалған құжаттар, сондай-ақ 
мазмұнын біржақты түсінуге мүмкіндік бермейтін түзетулерімен құжаттар 
бар болған;

4) «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес материалдық құндылықтарды пайдалану 
қажет болған жағдайларда бас тартылады.

Өтінім келісілген жағдайда ведомство мемлекеттік қорғаныстық тап-
сырысты орындау үшін мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын 
шығаруды сақтау пунктімен немесе жұмылдыру тапсырысы белгіленген 
ұйыммен шарт жасасу жолымен жүзеге асырады.»;

27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«27. Мемлекеттік резерв номенклатурасы өзгерген кезде броньнан 

шығару тəртібімен мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды 
шығаруды Қазақстан Республикасы Үкіметінің материалдық құндылықтарды 
броньнан шығару туралы шешімдерінің негізінде ведомство жүзеге 
асырады.

Броньнан шығару тəртібімен табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу жəне оларды жою 
жөніндегі шараларды қабылдау кезінде мемлекеттік резервтен материал-
дық құндылықтарды шығару уəкілетті органмен келісу бойынша азаматтық 
қорғау саласындағы уəкілетті органның шешімімен жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы 27-2-тармақпен толықтырылсын:
«27-2. Əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай мен оның салдарының 

алдын алу жəне оны жою жөніндегі шараларды қабылдау үшін броньнан 
шығару тəртібімен мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды 
шығару уəкілетті органмен келісу бойынша əлеуметтік сипаттағы төтенше 
жағдайдың алдын алу жəне оны жою жөніндегі мемлекеттік органның 
шешімімен жүзеге асырылады.

Əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың алдын алу жəне оны жою 
жөніндегі шараларды қабылдау үшін мемлекеттік резервтің материалдық 
құндылықтарын шығару қажет болған кезде əлеуметтік сипаттағы төтенше 
жағдайдың алдын алу жəне оны жою жөніндегі мемлекеттік орган уəкілетті 
органға əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың құқықтық режимін 
енгізу туралы шешімнің көшірмесін қоса бере отырып, шешімнің жобасын 
келісуге жібереді.

Əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай мен оның салдарының алдын 
алу жəне оны жою жөніндегі шараларды қабылдау үшін броньнан шығару 
тəртібімен мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын шығару 
туралы шешім жобасында шығарылатын материалдық құндылықтардың 
атауы, саны, өлшем бірлігі, материалдық құндылықтарды алушы көрсе-
тіледі.

Уəкілетті органның əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай мен оның 
салдарының алдын алу жəне оны жою жөніндегі шараларды қабылдау 
үшін броньнан шығару тəртібімен мемлекеттік резервтің материалдық 
құндылықтарын шығару туралы шешім жобасын қарауы жəне келісуі 
ол келіп түскен күннен бастап бір тəуіліктің ішінде жүзеге асыралады.»;

32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті орган əлеуметтік 

маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасына мониторинг жүргізеді.
Агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы уəкілетті орган 

азық-түлік тауарлары, оның ішінде əлеуметтік маңызы бар азық-түлік та-
уарлары бағаларына мониторинг жүргізеді.

Нарыққа реттеушілік ықпал ету орынды болатын баға деңгейіне 
жеткен жағдайда көрсетілген мемлекеттік органдар уəкілетті органмен 
келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне шығарылатын 
материалдық құндылықтарды алушыларды – сауда қызметінің 
субъектілерін, сауда үстемесінің көлемін, бағасын жəне мөлшерін көрсете 
отырып, нарыққа реттеушілік ықпал ету үшін мемлекеттік резервтен 
материалдық құндылықтарды шығару қажеттігі туралы ұсыныс енгізеді.»; 

мынадай мазмұндағы 34-1-тармақпен толықтырылсын:
«34-1. Мемлекеттiк резервтi жұмылдыру мұқтаждары үшiн пайдалану 

Қазақстан Республикасының тиісті жұмылдыру дайындығы мен 
жұмылдыру жоспарлары негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекіткен жұмылдыру кезеңінде, соғыс жағдайында жəне соғыс уақытында 
мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
пайдалану тəртібіне сəйкес жүзеге асырылады.»;

35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар мен 

олардың салдарының алдын алу жəне жою жөнінде шаралар қабылдау 
үшін мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды шығару қажет 
болған кезде материалдық құндылықтардың атауын, санын төтенше 
жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі аумақтық комиссия 
айқындайды.»;

мынадай мазмұндағы 36, 37, 38 жəне 39-тармақтармен толықтырылсын:
«36. Төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою жөніндегі аумақтық 

комиссияның шешімі негізінде жергілікті атқарушы орган бір тəулік ішінде 
азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті органға табиғи жəне техногендiк 
сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу немесе 
жою жөнінде шаралар қабылдау үшін мемлекеттік резервтен материалдық 
құндылықтарды шығару туралы өтінішхат жолдайды.

Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
бойынша шаралар қабылдау үшін мемлекеттік резервтің материалдық 
құндылықтарын шығару туралы өтінішхатта:

1) төтенше жағдайдың ықтимал аймағы туралы мəліметтер;
2) төтенше жағдайдың ықтимал аймағындағы адамдардың саны;
3) зақымдануы/қирауы мүмкін тұрғын үйлердің, тіршілікті қамтамасыз 

ету объектілерінің, көлік инфрақұрылымының болжамды саны;
4) мемлекеттік резервтен шығарылуы тиіс материалдық құндылықтардың 

атауы мен саны көрсетіледі.
Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жəне олардың 

салдарларын жою бойынша шаралар қабылдау үшін мемлекеттік резервтің 
материалдық құндылықтарын шығару туралы өтінішхатта:

1) төтенше жағдай аймағы туралы мəліметтер;
2) қаза болған жəне зардап шеккен адамдардың саны;
3) зақымданған/қираған тұрғын үйлердің, тіршілікті қамтамасыз ету 

объектілерінің, көлік инфрақұрылымының саны;
4) мемлекеттік резервтен шығарылуы тиіс материалдық құндылықтардың 

атауы мен саны көрсетіледі.
Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың 

салдарының алдын алу немесе жою жөнінде шаралар қабылдау үшін 
мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы 
өтінішхатқа төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою жөніндегі 
аумақтық комиссиялар шешімдерінің тиісті көшірмелері қоса беріледі.

37. Азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті орган табиғи жəне 
техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарының 
алдын алу немесе жою жөнінде шаралар қабылдау үшін мемлекеттік 
резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы өтінішхатты түскен 
күнінен бастап бір тəулік ішінде қарайды.

38. Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың 
салдарының алдын алу немесе жою жөнінде шаралар қабылдау үшін 
мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы 
өтінішхатқа теріс қорытынды болған кезде азаматтық қорғау саласындағы 
уəкілетті орган жүгінген жергілікті атқарушы органға тиісті хат жолдайды.

39. Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың 
салдарының алдын алу немесе жою жөнінде шаралар қабылдау үшін 
мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы 
өтінішхатқа оң қорытынды болған кезде азаматтық қорғау саласындағы 
уəкілетті орган табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу жəне жою жөніндегі аумақтық комиссия шешімінің көшірмелерін 
жəне өтінішхатты қоса бере отырып, табиғи жəне техногендiк сипаттағы 
төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу жəне оларды жою 
жөнінде шаралар қабылдау үшін броньнан шығару тəртібімен мемлекеттік 
резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы шешімнің жобасын 
уəкілетті органға келісуге жолдайды.

Төтенше жағдай жарияланған жағдайда табиғи жəне техногендiк 
сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы тиісті шешімнің көшірмесі 
қоса беріледі.

Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың 
салдарының алдын алу жəне оларды жою жөнінде шаралар қабылдау 
үшін броньнан шығару тəртібімен мемлекеттік резервтің материалдық 
құндылықтарын шығару туралы шешімнің жобасында шығарылатын 
материалдық құндылықтардың атауы, саны, өлшем бірлігі, материалдық 
құндылықтарды алушы көрсетіледі.

Табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың 
салдарының алдын алу жəне оларды жою жөнінде шаралар қабылдау 
үшін броньнан шығару тəртібімен мемлекеттік резервтің материалдық 
құндылықтарын шығару туралы шешімнің жобасын уəкілетті органда қарау 
жəне келісу келіп түскен күннен бастап бір тəуліктен аспауы тиіс.

Шешім жобасына келісім алынғаннан кейін азаматтық қорғау сала-
сындағы уəкілетті орган бір тəулік ішінде оны бекітеді жəне заңнамада 
белгіленген тəртіппен мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын 
шығару үшін уəкілетті органға жолдайды.»;

көрсетілген Қағидаларға 2-қосымша осы өзгерістер мен толықтыруларға 
1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

3. «Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
сақтау пункттеріне шығындарды өтеу, сондай-ақ мемлекеттік материалдық 
резервтің төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу жəне 
оларды жою, нарыққа реттеушілік ықпал ету, босқындарға көмек көрсету 
жəне гуманитарлық көмек көрсету үшін пайдаланылған материалдық 
құндылықтары үшін шығындарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі №865 қаулы-
сында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №48, 497-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік материалдық резервтің 
материалдық құндылықтарын сақтау пункттеріне шығындарды өтеу, 
сондай-ақ мемлекеттік материалдық резервтің төтенше жағдайлар мен 
олардың салдарының алдын алу жəне оларды жою, нарыққа реттеушілік 
ықпал ету, босқындарға көмек көрсету жəне гуманитарлық көмек көрсету 
үшін пайдаланылған материалдық құндылықтары үшін шығындарды өтеу 
қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылық-

тарын сақтау пункттеріне шығындарды өтеу, сондай-ақ мемлекеттік 
материалдық резервтің төтенше жағдайлар мен олардың салдарының 
алдын алу жəне оларды жою, нарыққа реттеушілік ықпал ету, босқындарға 
көмек көрсету жəне гуманитарлық көмек көрсету үшін пайдаланылған 
материалдық құндылықтары үшін шығындарды өтеу қағидалары (бұдан əрі 
– Қағидалар) «Төтенше жағдай туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына жəне «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 
11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне 

мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтау 
пункттеріне шығындарды өтеу, сондай-ақ мемлекеттік материалдық 
резервтің төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу жəне 
оларды жою, нарыққа реттеушілік ықпал ету, босқындарға көмек көрсету 
жəне гуманитарлық көмек көрсету үшін пайдаланылған материалдық 
құндылықтары үшін шығындарды өтеу тəртібін айқындайды.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік материалдық резервтің төтенше жағдайлар мен 

олардың салдарының алдын алу жəне оларды жою, нарыққа реттеушілік 
ықпал ету, босқындарға көмек көрсету жəне гуманитарлық көмек көрсету 
үшін пайдаланылған материалдық құндылықтары үшін шығындарды өтеу 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті атқарушы органдардың резерв-
терін пайдалану тəртібіне сəйкес жүргізіледі.».

4. «Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
есепке алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 4 наурыздағы №108 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №12, 60-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік материалдық резервтің 
материалдық құндылықтарын есепке алу қағидаларында:

2-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік материалдық резерв (бұдан əрі – мемлекеттік резерв) – 

жұмылдыру мұқтаждарына, табиғи, техногендік жəне əлеуметтік сипаттағы 
төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу жəне оларды 
жою жөнінде шаралар қабылдауға, нарыққа реттеушілік ықпал етуге, 
босқындарға көмек көрсетуге жəне гуманитарлық көмек көрсетуге арналған 
материалдық құндылықтар запасы;»;

7) тармақша алып тасталсын;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) сақтау пункттері мен ведомстволық бағынысты ұйымда сақтауда 

тұрған мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын түгендеу 
(бұдан əрі – түгендеу) – материалдық құндылықтардың нақты бар-жоғының 
бухгалтерлік есеп деректеріне сəйкестігін тексеру;»;

9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«9. Орны ауыстырылғандарын қоспағанда, сақтау пункттері мен 

ведомстволық бағыныстағы ұйымға салу кезінде материалдық құнды-
лықтар есепке қойылады. Бұл ретте салу осы Қағидаларға 1-қосымшаға 
сəйкес салу актісі жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес қабылдау-
беру актісі негізінде жүзеге асырылады.

Актілер салу күні жасалады, оларға сақтау пункті мен ведомстволық 
бағынысты ұйымның басшысы, бас бухгалтері, материалдық жауапты 
адамы, жұмылдыру бөлімшесінің қызметкері (ұйымда жұмылдыру 
бөлімшесі бар болса) қол қояды, елтаңбалы мөрмен бекітіледі жəне 
актілердің бір данасы 5 (бес) жұмыс күні ішінде мемлекеттік резервтің 
материалдық құндылықтарын есепке қою үшін ведомствоға жіберіледі.

Актілерге материалдық құндылықтардың Қазақстан Республикасының 
техникалық реттеу саласындағы заңнамасы талаптарына сəйкестігін рас-
тайтын құжаттар (сертификаттар, өнім паспорттары, сынақ хаттамалары 
немесе тауардың сапасын растайтын басқа да құжаттар) қоса беріледі.

10. Ведомство осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген актілерді 
қарайды жəне оларды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
материалдық құндылықтарды мемлекеттік резервке есепке қоюды жүзеге 
асырады не актілерді пысықтауға қайтарады.

Актілер пысықтауға: 
1) актілер осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген талаптарға жəне 

осы Қағидаларға 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес келмеген;
2) өшіріп тазартылған не қосып жазылған сөздер немесе оларда өзге 

де келісілмеген түзетулер, қарындашпен орындалған құжаттар, сондай-ақ 
мазмұнын біржақты түсінуге мүмкіндік бермейтін түзетулері бар құжаттар 
болған;

3) акт жеткізу шартына сəйкес келмеген (жеткізу шарты бар болған 
жағдайда) жағдайларда қайтарылады.

Қайтарылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сақтау пункттері 
жəне ведомстволық бағынысты ұйым мемлекеттік резервтің материалдық 
құндылықтарын есепке қою үшін ведомствоға пысықталған актілерді 
жібереді.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Шығарылған мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтары 

осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес шығару актісінің жəне осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес қабылдау-беру актісінің негізінде есептен 
шығарылады.

Актілер шығару күні жасалады, оларға сақтау пункті мен ведомстволық 
бағынысты ұйымның басшысы, бас бухгалтері, материалдық жауапты адамы, 
жұмылдыру бөлімшесінің қызметкері (ұйымда жұмылдыру бөлімшесі бар 
болса) қол қояды, елтаңбалы мөрмен бекітіледі жəне актілердің бір данасы 
5 (бес) жұмыс күні ішінде мемлекеттік резервтің материалдық құндылық-
тарын есептен шығару үшін ведомствоға жіберіледі.»;

мынадай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:
«15-1. Ведомство осы Қағидалардың 15-тармағында көзделген актілерді 

қарайды жəне 5 (бес) жұмыс күні ішінде материалдық құндылықтарды 
есептен алуды жүзеге асырады не актілерді пысықтауға қайтарады.

Актілер пысықтауға: 
1) акт осы Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген талаптарға жəне 

осы Қағидаларға 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес келмеген;
2) өшіріп тазартылған не қосып жазылған сөздер немесе оларда өзге 

де келісілмеген түзетулер, қарындашпен орындалған құжаттар, сондай-ақ 

мазмұнын біржақты түсінуге мүмкіндік бермейтін түзетулері бар құжаттар 
болған;

3) акт мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды шығару на-
рядына сəйкес келмеген жағдайларда қайтарылады.

Қайтарылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сақтау пункттері 
жəне ведомстволық бағынысты ұйым мемлекеттік резервтің материалдық 
құндылықтарын есептен шығару үшін ведомствоға жібереді.»;

мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:
«16-1. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы 

заңнамасының талаптарына сəйкестігі тұрғысынан зертханалық зерт-
теулер, сынақтар, талдаулар жүргізу үшін іріктелген мемлекеттік резерв тің 
материалдық құндылықтарын есептен шығару мемлекеттік орган дар мен 
лауазымды тұлғалардың актілері негізінде жүзеге асырылады.»;

19 жəне 20-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын бір сақтау 

пунктінен/ведомстволық бағынысты ұйымнан басқа сақтау пунктіне/ведом-
стволық бағынысты ұйымға ауыстырған кезде материалдық құндылықтар 
есептен шығарылмайды. Мемлекеттік резервтің материалдық құндылық-
тары туралы есептік деректерге материалдық құндылықтардың қозғалысы 
туралы тиісті белгілер бастапқы құжаттардың негізінде енгізіледі. 

Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарының орнын ауыстыр-
ған кезде орны ауыстырылатын материалдық құндылықтардың техникалық 
реттеу саласындағы талаптарға сəйкестігін қарау жүргізіледі, оның нəтижесі 
бойынша осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес орны ауыстырылуға тиіс 
мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын қарап-тексеру актісі 
жасалады.

Қарап-тексеруді ведомство басшысының бұйрығымен құрылған комис-
сия жүргізеді. Комиссия құрамына ведомствоның, сақтау пунктінің/ведом-
ство лық бағынысты ұйымның қабылдаушы/беруші тарапының өкілдері 
кіреді.

Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарының сапалық жəне 
сандық жай-күйінің сəйкессіздігі анықталған кезде материалдық құнды-
лықтардың орнын ауыстыру сəйкессіздік жойылғаннан кейін Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады.

20. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде басқа мемле-
кеттік органдардың балансына беру кезінде мемлекеттік резервтің 
жаңартуға жататын материалдық құндылықтары қабылдау-беру актісіне 
жəне шығару актісіне сəйкес есептен шығарылады.»;

мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:
«20-1. Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау үшін жаңарту 

мақсатында шығару кезінде мемлекеттік резервтің материалдық құндылық-
тары шығару актісі негізінде есептен шығарылады. 

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау үшін жаңарту мақсатында 
шығарылған мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын кейіннен 
салу қабылдау-тапсыру актісі жəне салу актісі негізінде жүзеге асырылады.

Салуды ведомство басшысының бұйрығымен құрылған комиссия 
жүргізеді. Комиссия құрамына ведомствоның, сақтау пунктінің, жұмыл-
дыру тапсырмасын орындайтын немесе жұмылдыру тапсырмасы алын ған 
мемлекеттік органның (жұмылдыру резервiнің материалдық құндылық-
тарын салу кезінде) өкілдері кіреді.»; 

21 жəне 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Салу кезінде есепке алынған мемлекеттік резервтің материалдық 

құндылықтары ведомствоның балансына алынады.
22. Мынадай:
1) шығару (броньнан шығару, жаңарту, қарызға беру, сараптама жүргізу);
2) мұнай жəне мұнай өнімдері жетіспеушіліктерін табиғи кему норма-

лары шегінде есептен шығару;
3) дебиторлық берешекті есептен шығару;
4) кəдеге жарату;
5) басқа мемлекеттік органдардың балансына беру жағдайларында 

есептен шығарылған мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтары 
ведомствоның балансынан шығарылады.»; 

көрсетілген Қағидаларға 1 жəне 2-қосымшалар осы өзгерістер мен то-
лық  тыруларға 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

осы өзгерістер мен толықтыруларға 4-қосымшаға сəйкес 8-қосымшамен 
толықтырылсын.

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті атқарушы 
органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды 
деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 
сəуірдегі №325 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 
ж., №27-28, 168-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
жəне жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағида-
ларында:

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Басқа мемлекеттердiң аумағындағы əлеуметтік, əскери, эколо-

гиялық, табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою 
мақсатында тиісті орталық мемлекеттік орган комиссия ұсынымдарының 
негiзiнде ақшалай немесе тауар нысанында Қазақстан Республикасының 
ресми гуманитарлық көмек көрсетуіне арналған Қазақстан Республикасының 
Үкіметі шешiмiнiң жобасын əзiрлейдi жəне заңнамада белгiленген тəртiппен 
оны Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгiзедi.

Қазақстан Республикасының ресми гуманитарлық көмек көрсетуі Қазақ-
стан Республикасының Үкіметі айқындаған тəртіппен жүзеге асырылады.»;

16, 16-1 жəне 17-тармақтар алып тасталсын.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға 1-қосымша

Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарымен операциялар жүргізу қағидаларына 2-қосымша

___________________________________жөнелтіледі 
  (алушының атауы жəне мекенжайы)
__________________________________ сақтау пункті
                 (атауы)
Министрлік (ведомство)  _______________________________       Сақтау пунктінің мекенжайы  ______________________________

_____ жылдарға арналған  материалдық құндылықтарды сақтау шығындарының есеп-қисабы

Р/с
№

Шығындардың атауы Шығыстарды есептеу 
Шығындардың 

бірлігі 
Саны Шығыстардың 

сомасы
Негіздеме Растайтын құжаттар

1 2 3 4 5 6 7
1 Жалақы адам Жалақы төлеу бойынша жиынтық 

есеп ведомосі
2 Əлеуметтік салық адам Жалақы төлеу бойынша жиынтық 

есеп ведомосі
3 Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын 

сақтау мəселелері бойынша іссапарлар
адам Бұйрық,

аванстық есеп
4 Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын 

сақтау жүзеге асырылатын алаңдар мен үй-жайларда 
коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу

шаршы метр Шарт, шот фактура, төлем 
тапсырмасы

5 Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын 
сақтау жүзеге асырылатын үй-жайларды күтіп-ұстау 
жəне ағымдағы жөндеу

шаршы метр Шарт, орындалған жұмыстар актісі, 
шот фактура, төлем тапсырмасы 

6 Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын 
тасылмалдау кезіндегі көлік шығыстарына ақы төлеу

көрсетілетін 
қызмет

Шарт, көрсетілген қызметтер актісі, 
шот фактура, төлем тапсырмасы

7 Мемлекеттiк резервтiң материалдық 
құндылықтарының сапасы мен саны жағынан 
сақталуын қамтамасыз етуге қажетті өзге де 
тауарларды сатып алу 

тауар Шарт, қабылдау-беру актісі, шот 
фактура, төлем тапсырмасы

8 Мемлекеттiк резервтiң материалдық 
құндылықтарының сапалық жəне сандық сақталуын 
қамтамасыз етуге қажетті өзге де ағымдағы шығыстар 

көрсетілетін 
қызмет

Шарт, орындалған жұмыстар актісі/ 
көрсетілген қызметтер актісі, шот 
фактура, төлем тапсырмасы

Шығындардың жиыны:

Мөр орны

Сақтау пунктінің басшысы ___________________________________          Бас бухгалтер _____________________________________________
                                            (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)                                             (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

Орындаушының телефоны 

Арнайы бөлім бастығы немесе жұмылдыру жұмыскері/материалдық құндылықтардың
сақталуына жауапты адам __________________________________________________
                                                            (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға 2-қосымша

Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын есепке алу қағидаларына 1-қосымша 

____________________________
     (құпиялық белгісі)
            №__ дана

20__жылғы «__» _______ ____________________________________ жөнелтілді
                                                                        (ұйымның атауы мен мекенжайы)

Тексерілді ______________________________________                       Қолы ______________________________

(Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің өкілі)
________________________________________________

(салу, шығару)
20___ жылғы «__» ________ №__ АКТ

_______________________________________________________________ тəртібімен 
    (жеткізу, жаңарту, қарызға беру, қайтару, орнын ауыстыру жəне т.б.)

Негіздеме ________________________________________________
                                     (құжаттың атауы, күні жəне №)
Есептік 

позициялар 
№(шифрі)

Материалдық 
құндылық-

тардың атауы 
(сұрыпы, 
өлшемі, 

маркасы) Ө
лш

ем
 б

ір
лі

гі

Салынды Шығарылды Жүргізілген операциядан 
кейінгі бар-жоғы

Са
ны

Бірлігі үшін 
бағасы

Сома-
сы

Мем СТ 
нөмірі, 

сериясы, 
сертифи-
кациясы

Мемтір-
кеудің 
нөмірі, 
жылы Са

ны

Бірлігі 
үшін 

бағасы

Сома-
сы

Мем СТ 
нөмірі, 

сериясы, 
сертифи-
кациясы

Мемтір-
кеудің 
нөмірі, 
жылы Са

ны

Бірлігі үшін 
бағасы

Сома-
сы

теңге теңге теңге теңге теңге теңге

Мөр орны

Ұйым басшысы_____________________________________________________
                                    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)
Бас бухгалтер ______________________________________________________
                                    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)
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(Соңы. Басы 11-бетте) 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін
өзгерістер мен толықтыруларға 3-қосымша

Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
есепке алу қағидаларына 2-қосымша 

Қызмет бабында пайдалану үшін
(толтырылған соң) 

№__ дана 
______________________ жөнелтіледі

(алушының атауы мен мекенжайы)

Ұйым____________________________
(атауы мен мекенжайы)

Материалдық құндылықтарды қабылдау-беру
АКТІСІ

20___ жылғы «__» ________

Біз, төменде қол қоюшылар, комиссия құрамы ___________________,

 комиссия мүшелері ________________________________________

__________________________________________________ өнім беруші
          (алушы) (өнім берушінің (алушының) атауы) 
өкілінің қатысуымен №____ шартқа сəйкес мемлекеттік резервтің 

төменде тізбеленген материалдық құндылықтарын қабылдап алуды 
(беруді) жүргіздік.
Р/с№ Материалдық құндылықтардың атауы Өлшем бірлігі Саны

ЖИЫНЫ:

кестенің жалғасы
Бірлігі үшін бағасы Сомасы Жасалған күні Өндіруші Ескертпе

__________________________________________________________
                                              (сомасы жазбаша)

Қабылдады (тапсырды):
Комиссия төрағасы: _________________________________________
                                   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы, басшы)
Мөр орны

Комиссия мүшелері:_________________________________________
                                    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

(бас бухгалтер, материалдық жауапты адам жəне т.б.)____________
                                            (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)
Мөр орны

Тапсырды (қабылдады):
 Өнім берушінің 
(алушының) уəкілетті адамы _________________________________
                                                тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін
өзгерістер мен толықтыруларға 4-қосымша

Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
есепке алу қағидаларына 8-қосымша

Орны ауыстырылуға тиіс мемлекеттік резервтің 
материалдық құндылықтарын қарап-тексеру 

АКТІСІ

20____жылғы «___»_____________ 

_____________________бұйрықпен құрылған комиссия мына құрамда:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
      (сақтау пунктінің/ведомстволық бағынысты ұйымның атауы)
орын ауыстырылуы тиіс мемлекеттік резервтің мынадай материалдық 

құндылықтарын қарап-тексеруді жүргізді:
Р/с
№

Материалдық 
құндылықтардың 

атауы

МЕМСТ, ТШ, 
артикулы, 

сериясы, талдау

Өлшем 
бірлігі

Саны Дайын-
далған 

күні
1 2 3 4 5 6

кестенің жалғасы
Салынған 

күні
Жарам-
дылық 
мерзімі

Сақтау 
мерзімі

Бір 
бірлігінің 
бағасы

Құны 
(теңге)

Техника-
лық жай-

күйі

Ескер-
ту 

7 8 9 10 11 12 13

Комиссияның қарап-тексеруі барысында мыналар анықталды: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Қарап-тексеру нəтижесі бойынша комиссияның қорытындысы: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Комиссия мүшелері:
__________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)
__________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 19 желтоқсандағы №938 қаулысына қосымша 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

1. «Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
сақтау пункттерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі №857 қаулысы (Қазақстан Респуб-
ликасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №48, 489-құжат).

2. «Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
сақтау пункттерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі №857 қаулысына өзгеріс енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 наурыздағы №165 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №19, 103-құжат).

3. «Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 
сақтау пункттерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі №857 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 желтоқсандағы №844 
қаулысы (2018 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау 
банкі).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 19 желтоқсан             №940
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік 
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын 

ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық 
кәсіпорындардың қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1193 қаулысына толықтырулар енгізу 

туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 

ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кəсіпорындардың 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 87-88, 631-құжат) мынадай 
толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулыға 6-қосымша: 
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 3-жолмен толықтырылсын:
«

3. Психоэмоциялық 
жəне дене 
жүктемесі үшін 
қосымша ақы

1) Жұмыстың күрделілігі мен 
жоғары қауырттылығы үшін:
Стационарлық жəне жарты-
лай стационарлық үлгідегі 
медициналық-əлеуметтік меке-
мелерде (паллиативтік көмек 
көрсету бөлімшелерін 
(палаталарын) қоспағанда):
басқарушы персоналға;
негізгі персонал қызметкерлеріне 
(əлеуметтік қызметкерді 
қоспағанда);
əлеуметтік қызметкерлерге;
санитарларға

ЛА-дан 
30 %
ЛА-дан 
35 %

ЛА-дан 
40 %
ЛА-дан 
40 %

Стационарлық жəне жарты-
лай стационарлық үлгідегі 
медициналық-əлеуметтік 
мекемелердегі паллиативтік 
көмек көрсету бөлімшелерінде 
(палаталарында):
тəрбиешілерге, барлық маман-
дықтағы мейіргерлерге, 
санитарларға

ЛА-дан 
60 %

Үйде қызмет көрсету, уақытша 
болу ұйымдарындағы 
қызметкерлерге:
басқарушы персоналға;
негізгі персонал қызметкерлеріне 
(əлеуметтік қызметкерді 
қоспағанда);
əлеуметтік қызметкерлерге;
санитарларға

ЛА-дан 
15 %
ЛА-дан 
20 %

ЛА-дан 
35 %
ЛА-дан 
20 %

 »;

көрсетілген қаулыға 7-қосымшада:
реттік нөмірі 1-жол мынадай мазмұндағы 7) жəне 8) тармақшалармен 

толықтырылсын: 
«

7) Республикалық ұйымдарда:
басқарушы жəне негізгі персонал 
қызметкерлеріне:
театрларда, концерттік ұйымдарда:
шығармашылық туындылар мен 
шығармашылық идеяларды тікелей іске 
асыруға байланысты жұмыстар үшін; 
музейлерде (көркем галереяларда (салондар-
да), студияларда, шеберханаларда жəне т.б.), 
музей-қорықтарда, мəдениет саласындағы зерт-
теу орталықтарында (зерттеу институттарында);
тарихи-мəдени мұра объектілерін сақтауды 
жəне танымал етуді тікелей қамтамасыз етуге 
байланысты жұмыстар үшін;
кітапханаларда, кітап палатасында:
кітап қорының қолжетімділігін қамтамасыз ету 
бойынша халыққа тікелей қызмет көрсетумен 
байланысты жұмыстар үшін, оның ішінде 
электрондық кітапхана арқылы;
мемлекеттік архивтерде: 
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив 
қорын сақтауды, жинақтауды жəне танымал 
етуді тікелей қамтамасыз етуге байланысты 
жұмыстар үшін

ЛА-дан 
50 % 

8) Жергілікті атқарушы органның ұйымдарында:
басқарушы жəне негізгі персонал 
қызметкерлеріне:
театрларда, концерттік ұйымдарда, цирктерде:
шығармашылық туындылар мен 
шығармашылық идеяларды тікелей жүзеге 
асыруға байланысты жұмыстар үшін;
музейлерде (көркем галереяларда 
(салондарда), студияларда, шеберханаларда 
жəне т.б.), музей-қорықтарда, тарихи-мəдени 
мұра объектілерінің сақталуын қамтамасыз 
ету жөніндегі ұйымдарда (мəдени-тарихи 
орталықтар, мəдениет саласындағы зерттеу 
орталықтарында (зерттеу институттарында), 
қалпына келтіру орталықтарында жəне т. б.):
тарихи-мəдени мұра объектілерін сақтауды 
жəне танымал етуді тікелей қамтамасыз етуге 
байланысты жұмыстар үшін; 
кітапханаларда:
кітап қорының халыққа 
қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша тікелей 
қызмет көрсетумен байланысты жұмыс тар үшін, 
оның ішінде электрондық кітапхана арқылы;
мəдени-демалыс ұйымдарында:
(клубтарда, мəдениет жəне демалыс 
парктерінде, мəдениет үйлері мен сарайлар-
да, халық шығармашылығы орталықтарында 
(үйлерінде), жəне т.б.):
халық шығармашылығын, этномəдени 
дəстүрлер мен əдет-ғұрыптарды сақтауға, 
насихаттауға, оларды осы заманғы тарихи 
жəне əлеуметтік-экономикалық жағдайларға 
бейімдеу жəне халыққа қолжетімділігін 
қамтамасыз ету бойынша тікелей қызмет 
көрсетуге байланысты жұмыстар үшін; 
кинематографиялық ұйымдарда:
фильмді прокаттау жəне көрсету, киномате-
риал дарды дайындау, фильмді шығару 
жөніндегі жұмыстарды орындау жəне тікелей 
қызмет көрсетуге байланысты халыққа 
қолжетім ділігін қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстар үшін;
мемлекеттік архивтерде: 
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив 
қорын сақтауды, жинақтауды жəне танымал 
етуді тікелей қамтамасыз етуге байланысты 
жұмыстар үшін

ЛА-дан 
35 % 

 
».

2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

 
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 19 желтоқсан             №944
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы 

мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және 
олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын 
қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1095 

қаулысына өзгерістер енгізу туралы
 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайы-

зынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес 
тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1095 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж. № 72-73-74, 
551-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды 
тұлғалар жəне олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет 
түрлерінің тізбесінде:

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан 
астамы мемлекетке тиесілі республикалық меншіктегі заңды тұлғалар мен 
олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінде реттік 
нөмірлері 1, 5, 7, 9, 22, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 44, 49 жəне 52-жолдар алып 
тасталсын;

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан 
астамы мемлекетке тиесілі ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің жəне өзге де заңды тұлғалардың еншілес, тəуелді заңды 
тұлғалары жəне олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет 
түрлерінде реттік нөмірлері 1, 2, 3, 4, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 28, 30, 34, 35, 
36, 40, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 
82, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 111, 112, 125, 135, 136, 137, 145, 151, 153, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 171, 209, 215, 228, 229, 230, 231, 240, 
245, 252, 255, 261, 263, 264, 266, 268 жəне 269-жолдар алып тасталсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МА МИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 20 желтоқсан           №945
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Батыс Қазақстан облысының кейбір білім 
беру ұйымдарына 

атау беру және қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 
1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 
10-бабының 4-1) тармақшасына, «Қазақстан Республикасының аумағын-
дағы əуежайларға, порттарға, темiржол вокзалдарына, темiржол 
стан саларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, 

автостан саларға, физикалық-географиялық жəне мемлекет меншiгiндегi 
басқа да объектiлерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олар-
дың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемле-
кеттiк заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке 
адамдардың есiмiн беру қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Орал қаласының білім беру бөлімінің № 44 мектеп-гимназия» ком-
муналдық мемлекеттік мекемесіне Дінмұхамед Қонаевтың есімі берілсін.

2. Мынадай білім беру ұйымдары:
1) Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы білім бөлімінің 

«Болдырев негізгі жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі – Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы білім бөлімінің 
«Үштөбе негізгі жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі;

2) Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы білім бөлімінің 
«Горячкин негізгі жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі – Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы білім бөлімінің 
«Мойылды негізгі жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі;

3) Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы білім бөлімінің «Кале-
ный бастауыш жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі – Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы білім бөлімінің 
«Ақбұлақ бастауыш жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемле-
кеттік мекемесі;

4) Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы білім бөлімінің 
«Краснояр орта жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі – Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданы білім бөлімінің 
«Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін орта мектеп» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

5) Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы білім бөлімінің «Харькин 
орта жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
– Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы білім бөлімінің «Хиуаз 

Доспанова атындағы жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі; 

6) «Казталов ауданының білім беру бөлімінің Богатырев орта жалпы 
білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі – «Казталов 
ауданы білім беру бөлімінің Ахмет Байтұрсынұлы атындағы жалпы білім 
беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі; 

7) «Казталов ауданының білім беру бөлімінің Мирон негізгі жалпы 
білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі – «Казталов 
ауданы білім беру бөлімінің Жаңатаң жалпы білім беретін негізгі мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі; 

8) «Казталов ауданы əкімдігі Казталов ауданының білім беру бөлімінің 
Никонор бастауыш жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі – «Казталов ауданы əкімдігі Казталов ауданы білім беру бөлімінің 
Қособа жалпы білім беретін бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі; 

9) Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы білім беру бөлімінің «Григо-
рьев жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
– Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы білім беру бөлімінің «Кеңтүбек 
жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі; 

10) «Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының білім беру бөлімінің 
Киров мектеп-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі – 
«Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы білім беру бөлімінің Қарағанды 
 мектеп-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі; 

11) «Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының білім беру бөлімінің 
Тихонов мектеп-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
«Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының білім беру бөлімінің Қарақұдық 
мектеп-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып 
қайта аталсын.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 24 желтоқсан            №965           Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Экспорттық бақылау саласында рұқсат беру құжаттарын берудің кейбір мәселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1083 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы

 Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Экспорттық бақылау саласында рұқсат беру құжаттарын берудің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы          

28 жел тоқсандағы № 1083 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 72-73-74, 542-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулыға 1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 2-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №965 қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1083 қаулысына 1-қосымша

 Экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспорты мен импортына лицензиялар, экспорттық бақылауға жататын өнімнің
кері экспортына рұқсаттар беруді келісетін мемлекеттік органдар

Р/с
№

Экспорттық бақылауға жататын
өнім түрлері

Экспорт (кері экспорт) 
кезiнде лицензиялануға 

жататын тауардың
ЕАЭО СЭҚ ТН
бойынша коды

Импорт кезiнде 
лицензиялануға жататын 

тауардың 
ЕАЭО СЭҚ ТН
бойынша коды

Өнімнің импортына (экспортына) 
лицензиялар жəне кері экспортына 

рұқсаттар беруді келісетін 
Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдары

1 2 3 4 5
1. «Экспорттық бақылауға жататын өнiмнiң 

номенклатурасын (тiзiмiн) бекiту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 
жылғы 5 ақпандағы № 104 қаулысына 
сəйкес экспорттық бақылауға жататын өнім: 
əскери мақсатта қолданылатын (мақсаттағы) 
тауарлар мен технологиялар

Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігі

2. «Экспорттық бақылауға жататын өнiмнiң 
номенклатурасын (тiзiмiн) бекiту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 
жылғы 5 ақпандағы 
 № 104 қаулысына сəйкес экспорттық 
бақылауға жататын өнім: 200-299 сілтемесі 
бар 0-санат бойынша өнім, 1-9-санаттар бо-
йынша өнім («ядролық жеткізушілер тобы»)

Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен 
бақылау комитеті

3. Радионуклидті көздер, радиоактивті заттар, 
изотоптар жəне олардың қосындылары 
немесе жоғарыда аталғандардың бірін 
қамтитын, гигиеналық нормативтерде, 
техникалық регламенттерде көзделген алып 
қою деңгейлерінен асатын радиациялық 
сипаттамалары бар ие кез келген басқа 
материал*

2844
2845

2844
2845

Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен 
бақылау комитеті

4. Азаматтық ядролық емес мақсаттар үшін 
арнайы жасалған «Азайтылған уран»:
Қорғау.
Орау.
Балласттар.
Қарсы салмақтар.

2844 30 2844 30 Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен 
бақылау комитеті

5. Қорғаныш ретінде құрамында азайтылған 
уран бар радиоактивті материалдарды 
тасымалдауға немесе сақтауға арналған 
радиацияға қарсы қорғасын жабыны бар 
контейнерлер

7806 0010 00 7806 0010 00 Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен 
бақылау комитеті

6. «Азайтылған уран» түріндегі қорғанышы бар 
радиоизотоптық аспаптар, қондырғылар не-
месе жабдықтар (стационарлық жəне жыл-
жымалы медициналық жəне медициналық 
емес мақсаттағы жабдық)

9022 9022 Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен 
бақылау комитеті
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті (тек медициналық 
бұйымдарды импорттау кезінде)

7. Радионуклидті көздерді, радиоактивті 
заттарды, изотоптарды жəне олардың 
қосындыларын қамтитын радиоизотоптық 
аспаптар, қондырғылар немесе жабдық 
(стационарлық жəне жылжымалы, 
медициналық жəне медициналық емес 
мақсаттағы) немесе жоғарыда
көрсетілгендердің бірін қамтитын кез келген 
басқа материал, олардың радиациялық 
сипаттамалары гигиеналық нормативтерде, 
техникалық регламенттерде көзделген алып 
қою деңгейінен асады*

9022,
радионуклидті көздерді, 
радиоактивті заттар-
ды, изотоптарды жəне 
олардың қосындыларын 
немесе кез келген басқа 
материалды қамтымайтын 
радиоизотопты аспаптар-
ды, құрылғыларды немесе 
жабдықты (стационарлық
жəне жылжымалы) 
қоспағанда

9022,
радионуклидті көздерді, 
радиоактивті заттарды, изо-
топтарды жəне олардың 
қосындыларын немесе кез 
келген басқа материалды 
қамтымайтын радиоизотопты 
аспаптарды, құрылғыларды 
немесе жабдықты 
(стационарлық
жəне жылжымалы) қоспағанда

Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен 
бақылау комитеті
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті 
(тек медициналық бұйымдарды 
импорттау кезінде)

8. Иондаушы сəулені шығаратын немесе 
шығаруға қабілетті электрофизикалық аппа-
раттар немесе құрылғылар (стационарлық 
жəне жылжымалы): циклотрондарды қоса 
алғанда, медициналық жəне медициналық 
емес мақсаттағы рентген жабдықтары, 
жылдамдатқыштар жəне иондаушы сəуле 
шығаратын басқа да генераторлар

экспорттау жəне кері экс-
порттау кезінде рұқсат 
құжаттарын алу талап 
етілмейді

8543 10 000 0
8705 90 900 0 (тек рентгендік 
қондырғылары бар 
автомобильдер); 9022,
рентген жабдығына арналған 
қосалқы бөлшектер мен керек-
жарақтардың (жоғары кернеулі 
генераторлар, рентген түтік -
шелері, басқару қалқан дары 
жəне пульттері, экрандар, 
үстелдер, орындықтар жəне 
тексеру немесе емдеуге арнал-
ған осыған ұқсас бұйым дар, 
сондай-ақ шығыс мате риал -
дары) импортын қоспағанда

Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Атомдық 
жəне энергетикалық қадағалау мен 
бақылау комитеті

9. «Экспорттық бақылауға жататын өнiмнiң 
номенклатурасын (тiзiмiн) бекiту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 
жылғы 5 ақпандағы № 104 қаулысына 
сəйкес экспорттық бақылауға жататын өнім:
1-санат бойынша өнім – «Материалдар, хи-
микаттар, микроорганизмдер» мен «уыттар»

Қазақстан Республикасы Бiлiм 
жəне ғылым министрлiгi, Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті, 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлiгi

10. «Экспорттық бақылауға жататын өнiмнiң 
номенклатурасын (тiзiмiн) бекiту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 
жылғы 5 ақпандағы № 104 қаулысына 
сəйкес экспорттық бақылауға жататын 
өнім: 9-санаттағы өнім – «Қозғалтқыш 
қондырғылары, ғарыш аппараттары мен 
қосалқы жабдықтар»

Қазақстан Республикасы 
Цифрлық даму, инновация-
лар жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің Аэроғарыш комитеті

11. Азаматтық мақсаттағы пиротехника 3604 10 000 0 3604 10 000 0 Қазақстан Республикасы Iшкi 
iстер министрлiгi (кері экспортты 
қоспағанда)

Ескертпе:
* тауарлар номенклатурасы тауарлардың кодымен де, атауларымен де айқындалады.

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №965 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1083 қаулысына 2-қосымша

 Өнімнің транзитіне рұқсаттар беруді келісетін мемлекеттік органдар
Р/с 
№ Экспорттық бақылауға жататын өнімнің түрлері Транзитке рұқсаттар беруді келісетін Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдары

1 2 3
1. Жай қару-жарақ пен əскери техника, шикiзат, материалдар, 

арнайы жабдықтар мен технологиялар, оларды өндiруге 
байланысты жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлік комитеті 

(Соңы 13-бетте) 
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1 2 3
2. Ядролық жəне арнайы ядролық емес материалдар, жабдықтар, 

қондырғылар, технологиялар, иондаушы сəуле шығаратын 
көздер, екіұдай қолданылатын (мақсаттағы) жабдықтар жəне 
тиiстi тауарлар мен технологиялар, оларды өндiруге байланысты 
жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне 
энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлік комитеті 

3. Экспорттық бақылаудың халықаралық режимдерiнде 
белгiленетiн тiзiмдер, тiзбелер бойынша химиялық қару жасау 
кезiнде пайдаланылуы мүмкiн химикаттар, екіұдай қолданылатын 
тауарлар мен технологиялар

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
(тек мұнай-химия өнеркəсібінің өнімдеріне қатысты)

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлік комитеті 

4. Тiзiмдерi, тiзбелерi экспорттық бақылаудың халықаралық 
режимдерiнде белгiленетiн бактериологиялық (биологиялық) 
жəне уытты қару жасау кезiнде пайдаланылуы мүмкiн ауру 
қоздырғыштар, олардың генетикалық жағынан өзгерген нысанда-
ры мен генетикалық материалдың фрагменттерi

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлік комитеті 

5. Тiзiмдерi, тiзбелерi экспорттық бақылаудың халықаралық 
режимдерiнде белгiленетiн зымырандық техника, қозғалтқыштар, 
олардың компоненттерi, зымырандық техника жасау кезiнде 
қолданылатын жабдықтар, материалдар мен технологиялар

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлік комитеті

6. Əскери мақсаттағы өнiмге жəне екіұдай қолданылатын 
(мақсаттағы) технологияларға байланысты ғылыми-техникалық 
ақпарат, көрсетiлетiн қызметтер жəне зияткерлiк қызметтiң 
нəтижелерi 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлік комитеті 

7. Жарылғыш заттар жəне жарғыш құралдар Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі (тек əскери мақсаттағы)

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлік комитеті 

(Соңы. Басы 12-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 24 желтоқсан          №967
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі 

Оралмандар мен қоныс аударушыларды 
қабылдаудың 2020 жылға арналған өңірлік 

квотасын белгілеу туралы

«Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 8-бабының 5-1) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  

1. Мынадай: 
1) оралмандарды қабылдаудың 2020 жылға арналған өңірлік квотасы 

1 378 адам; 
2) қоныс аударушыларды қабылдаудың 2020 жылға арналған өңірлік 

квотасы 4 750 адам болып белгіленсін.
2. Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі 2020 жылғы 1 тамызға жəне 2021 жылғы 1 ақпанға қарай 
Қазақстан Республикасының Үкіметіне осы қаулының орындалуы тура-
лы есеп берсін. 

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 25 желтоқсан              №975
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасында бақылауға 
жататын есірткі, психотроптық заттар мен 

прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда 
жүргені анықталған есірткі, психотроптық 

заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды 
шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу 

туралы жиынтық кестені, Есірткі, 
психотроптық заттардың құрылымдық 

формулаларындағы сутегі, галогендер және 
(немесе) гидроксильді топтар атомдарын 

алмастырғыштар тізімін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2019 жылғы 3 шілдедегі № 470 қаулысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроп-

тық заттар мен прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда жүргені анық-
талған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсор-
ларды шағын, ірі жəне аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестені, 
Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, 
галогендер жəне (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастыр-
ғыштар тізімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 
жылғы 3 шілдедегі № 470 (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 
25, 230-құжат) қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында бақылауға 
жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тізімінде:

«Медициналық мақсатта пайдаланылатын жəне қатаң бақылаудағы 
есірткі жəне психотроптық заттардың тізімі» деген ІІ кестеде:

«А. Есірткі заттар» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 
20-1-жолмен толықтырылсын:

«
20-1. МЕТАДОН

»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Заңсыз айналымда жүргені анықталған 

есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды 
шағын, ірі жəне өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестеде: 

«Есірткі заттар» деген І кестеде:
мына:
«

Марихуана:
кептірілген
кептірілмеген 

0,5-50,0 
5,0-200,0

50,0-1000 
200,0-5000

1000 
5000

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

Марихуана (каннабис) 
(cannabis), Каннабис 
өсімдігі (көкнəр):
кептірілген
кептірілмеген

0,5-50,0 
5,0-200,0 

50,0-1000 
200,0-5000

1000 
5000

»;
мына:
«

Метазоцин 0-0,01 0,01-1,0 1,0

»
деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

Метадон (негіз жəне тұздар) 0-0,01 0,01-1,0 1,0

»;
мына:
«

Каннабис (көкнəр) өсімдігі 5-500 500-100000 100000

»
деген жол алып тасталсын; 
көрсетілген қаулымен бекітілген Есірткі, психотроптық заттардың 

құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер жəне (немесе) 
гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімінде:

«Бір валентті алмастырғыштар» деген 1-бөлім мынадай мазмұндағы 
реттік нөмірі 1.2-2, 1.2-3-жолдармен толықтырылсын:

 «
1.2-2 ацетил (этаноил)

1.2-3 ацетокси (ацетилокси)

». 
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік  он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 25 желтоқсан              №976
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп 
берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік 

меншіктің бір түрінен екіншісіне беру 
қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
1 маусымдағы № 616 қаулысына толықтыру 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік 

мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы 
№ 616 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 41, 
521-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп 
берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне 
беру қағидаларында:

3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кəсіпорындардың тұрғын 

үй қорынан тұрғын үй түріндегі мүлік мемлекеттік меншіктің бір түрінен 
екіншісіне берілген жағдайда, тұрғын үйді қабылдау-беру актісі мемлекеттік 
мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті орган жəне жергілікті атқарушы орган 
шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік он бес күннен аспайтын мерзімде 
ресімделеді.».

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МА МИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 26 желтоқсан                  №979
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамын қайта атау туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 11-бабының 4) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Кəсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы «Talap» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы болып қайта аталсын. 

2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
өкімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін. 

3. Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын.

4. «Кəсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
2012 – 2021 жылдарға арналған даму стратегиясын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1751 
қаулысының күші жойылды деп танылсын.

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 26 желтоқсандағы №979 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне 

енгізілетін өзгерістер

 1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түр-
лері жəне ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сəуірдегі № 405 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері 
мен үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен 
шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

«Нұр-Сұлтан қаласы» деген бөлімде:
реттік нөмірі 21-129-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«21-129. «Talap» КеАҚ».
2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік 

пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету жəне пайдалану жөніндегі 
құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 
27 мамырдағы № 659 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету жəне пайдалану құқығы 
салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін 
республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік 
пакеттерінің жəне қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

«Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» деген бөлімде:
реттік нөмірі 222-33-7-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«222-33-7. «Talap» КеАҚ».
3. «Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайтын немесе онымен 

келiсiм бойынша тағайындалатын лауазымды адамдар бойынша кадр 
мəсе лелерiн шешу тетiгiн жетiлдiрудiң кейбiр мəселелерi туралы» Қазақ-
стан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16 шілдедегі № 784 қаулысында:

Премьер-Министрдің ұсынысы (ұсынымы) немесе оның келісімі бойын-
ша бірінші басшылары қызметке тағайындалатын немесе қызметтен боса-
тылатын ұлттық холдингтердің, компаниялардың, даму институттарының, 
мемлекеттік жоғары оқу орындарының тізімінде:

реттік нөмірі 29-жол алып тасталсын.
4. «Қазақстан Республикасы Бiлiм жəне ғылым министрлігінiң мəселе-

лерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы 
№ 1111 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігі туралы ережеде:

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің қарамағын-
дағы ұйымдардың тiзбесiнде:

реттік нөмірі 48-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«48. «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы.».
5. «Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 

компаниялардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің 2011 жылғы 6 сəуірдегі № 376 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың тізбесінде:

«Ұлттық компаниялар» деген бөлімде:
реттік нөмірі 36-жол алып тасталсын.
6. «Ұлттық ғылыми кеңестердің құрамын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 12 шілдедегі № 785 қаулысында:
көрсетілген қаулымен бекітілген ұлттық ғылыми кеңестердің құрамында:
«Мəңгілік ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдағы білім беру, гуманитарлық 

ғылымдар саласындағы іргелі жəне қолданбалы зерттеулер) деген 
бөлімде:

реттік нөмірі 17-жол алып тасталсын.
7. «Қазақстан Республикасында білім беруді жəне ғылымды дамытудың 

2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобасын 
əзірлеу жөніндегі жұмыс тобын құру туралы» Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің 2019 жылғы 29 маусымдағы № 116-ө өкімінде:

Қазақстан Республикасында білім беруді жəне ғылымды дамытудың 
2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобасын 
əзірлеу жөніндегі жұмыс тобының құрамында:

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Кəсіпқор» 
холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы 
(келісу бойынша) деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Talap» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (келісу 
бойынша)». 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 27 желтоқсан              №984
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

 
Қазақстан Республикасының аумағында 

еңбек қызметін жүзеге
асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға 

2020 жылға арналған квотаны белгілеу туралы

«Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 32-бабының 1 жəне 4-тармақтарына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асы-
ру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға 2020 жылға арналған квота жұмыс 
күшінің санына шаққанда проценттік қатынаста:

1) осы қаулыға қосымшаға сəйкес экономикалық қызмет түрлері бойынша;
2) еңбекші иммигранттарды тартуға 3,9 % мөлшерінде белгіленсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 27 желтоқсандағы №984 қаулысына  қосымша

Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге
асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға

2020 жылға арналған 
квота

Р/с
№ Экономикалық қызмет түрі Жұмыс күшіне 

шаққанда %
1 Құрылыс 0,1174 %
2 Тау-кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу 0,0284 %
3 Өңдеу өнеркəсібі 0,0302 %
4 Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа-

ны баптау
0,0018 %

5 Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтарды 
жинауды жəне бөлуді бақылау

0,0004 %

6 Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы 0,0217 %
7 Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдер 

мен мотоциклдерді жөндеу
0,0086 %

8 Көлік жəне қоймаға жинау 0,0057 %
9 Тұру жəне тамақтану бойынша көрсетілетін 

қызметтер
0,0072 %

10 Ақпарат жəне байланыс 0,0025 %
11 Қаржы жəне сақтандыру қызметі 0,0017 %
12 Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операци-

ялар
0,0008 %

13 Кəсіптік, ғылыми жəне техникалық қызмет 0,0272 %
14 Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 

саласындағы қызмет
0,0528 %

15 Білім беру 0,0020 %
16 Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік көрсетілетін 

қызметтер
0,0022 %

17 Өнер, ойын-сауық жəне демалыс 0,0006 %
18 Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну 0,0070 %
19 Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; міндетті 

əлеуметтік қамсыздандыру
0,00001 %

Жиыны 0,32 %

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 27 желтоқсан             №987
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

 «Инвестицияларды мемлекеттік қолдауды 
іске асырудың кейбір мәселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 

жылғы 14 қаңтардағы № 13 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. «Инвестицияларды мемлекеттік қолдауды іске асырудың кейбір 

мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 
14 қаңтардағы № 13 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2016 ж., № 3-4, 14-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген инвестицияларды жүзеге асыруды 
жəне инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық 
жобаны іске асыруға арналған модельдік келісімшартта:

«Астана қаласы ________ (күні, айы, жылы)» деген жол «Нұр-Сұлтан 
қаласы ______ (күні, айы, жылы)» деген жолмен ауыстырылсын;

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 

преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға 
арналған келісімшарт бұдан əрі Тараптар деп аталатын, _____________
__________________________________ негізінде əрекет ететін 

     (ереже немесе бұйрық)
________________________________ (бұдан əрі - уəкілетті орган) атынан 

   (уəкілетті органның атауы)
__________________________________________________________ мен

(басшының немесе оның міндетін атқарушы адамның тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болса)

 ___________________ негізінде əрекет ететін, инвестициялық жобаны іске 
 (жарғы немесе сенімхат)
асыратын ____________________________________________________,

                  (Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының атауы,
                                        мемлекеттік тіркеу нөмірі, күні)

атынан _____________________________________________________
(басшының немесе өзге уəкілетті адамның тегі, аты,

əкесінің аты (бар болса)
(бұдан əрі – инвестор) арасында жасалды.
Мыналарды:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген, бағыт-

тарының бірі экономиканы дамыту үшін қолайлы инвестициялық жағдай 
жасау жəне заманауи технологияларды қолданып инвестицияларды 
жаңа өндірістерді құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге жəне 
жаңартуға салуды ынталандыру, қазақстандық кадрлардың біліктілігін 
арттыру, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау болып табылатын Қазақстан 
Республикасының кəсіпкерлік саласындағы заңнамасын;

2) уəкілетті органға тікелей инвестициялық келісімшартты жасасумен 
жəне орындалуын бақылаумен байланысты құқықтар берілгенін;

3) уəкілетті орган мен инвестор инвестициялық келісімшарттың ___
________________________________(инвестициялық жобаның атауы)
іске асыру кезінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні 
туралы уағдаласқандарын назарға ала отырып, уəкілетті орган мен ин-
вестор мыналар туралы осы инвестициялық келісімшартты жасасты.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Форс-мажорға еңсерілмейтін күш мəн-жайлары, яғни төтенше 

жəне осы жағдайлар кезiнде тойтаруға болмайтын мəн-жайлар (дүлей 
құбылыстар, соғыс қимылдары жəне т.б.) жатады.»;

30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Тараптар кез келген Тараптың екінші Тарапқа жазбаша өтінімі 

алынған күннен бастап екі ай ішінде келісімге қол жеткізбеген жағдайда 
дауларды шешу «Астана» халықаралық қаржы орталығының сотында, 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының Халықаралық төрелік орталы-
ғында немесе Қазақстан Республикасының сот органдарында, сондай-ақ 
Тараптардың келісімімен айқындалатын төрелiктерде жүргізілуі мүмкін.»;

35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «35. Инвестициялық келісімшарт жəне инвестициялық келісімшарт 

негізінде қол қойылған басқа да келісімдер үшін «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
құқығы қолданылады.»;

50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«50. Хабарламалар мен есептер тікелей қолға беріледі немесе төменде 

көрсетілген мекенжайға хабарламалы поштамен жіберіледі:
уəкілетті орган: ___________________________________________;
                                   (атауы, заңды мекенжайы, телефондары) 
уəкілетті органның басшысы:____________________________________;
                                                    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
инвестор: ________________________________________________;
                    (атауы, заңды жəне нақты мекенжайы, телефондары,
                                                 электрондық мекенжайы)
инвестордың басшысы:_____________________________________»;
                                                (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«53. Осы инвестициялық келісімшартқа_________жылғы ____ 

_________ Қазақстан Республикасының Нұр-Сұлтан қаласында Тарап-
тардың уəкілетті өкілдері қол қойған.

 
Уəкілетті орган:  Инвестор:

Қолы_________М.О.  Қолы __________»;
инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық преференциялар 

беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған модельдік 
келісімшартқа 1, 2, 3, 4, 5, 6 жəне 7-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 
6 жəне 7-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №987 қаулысына 1-қосымша

Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 
преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске 

асыруға арналған модельдік келісімшартқа 
1-қосымша

Инвестициялық жоба бойынша жұмыс бағдарламасы
_________________________________________________

(атауы)
Инвестордың атауы:__________________

Тіркелген активтерге инвестициялар, мың теңге

Р/с 
№

Шығын-дар 
баптары

Тіркелген 
активтер 

пайдалануға 
енгізілген күн

Күнтізбелік жыл Бар-
лығы1-жарты-

жылдық
2-жарты-
жылдық

Жыл 
бойынша 
жиыны

Жиыны:
 

Уəкілетті орган:   Инвестор:

 Қолы_________М.О.  Қолы __________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №987 қаулысына 2-қосымша

Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 
преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске 

асыруға арналған модельдік келісімшартқа 
2-қосымша

______ жылғы «__» ____ бастап____жылғы «__» _______ аралығында
кедендік баждар салудан босатылатын импортталатын 

технологиялық жабдық пен оның жиынтықтауыштарының тізімі 
жəне көлемі

Р/с
№

Атауы КО СЭҚ ТН коды Өлшем бірлігі Саны

1.
2.
Жиыны

 
Барлығы _____ парақтағы _____ атау.

Уəкілетті орган:   Инвестор:

Қолы_________М.О.  Қолы __________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №987 қаулысына 3-қосымша

Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 
преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске 

асыруға арналған модельдік келісімшартқа 3-қосымша

Кедендік баждар салудан босатылатын импортталатын 
технологиялық жабдықтардың қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың 

жəне (немесе) материалдардың тізімі жəне көлемі

Р/с 
№

Атауы КО СЭҚ ТН коды Өлшем 
бірлігі

Саны Преференция 
мерзімі

I. Қосалқы бөлшектер
1.
2.
II. Шикізат жəне материалдар
1.
2.

 Барлығы _____ парақта _____ атау.

 Уəкілетті орган:   Инвестор:

 Қолы_________М.О.  Қолы __________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №987 қаулысына 4-қосымша

Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 
преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске 

асыруға арналған модельдік келісімшартқа 4-қосымша

___жылғы «__» ______ бастап __ жылғы «__»_______аралығында
қосылған құн салығын салудан босатылатын импортталатың 
шикізаттың жəне (немесе) материалдардың тізімі жəне көлемі

Р/с № Атауы КО СЭҚ ТН 
коды

Өлшем 
бірлігі

Саны

1.
2.
Жиыны

 
Барлығы _____ парақтағы _____ атау.
 
 Уəкілетті орган:   Инвестор:

 Қолы_________М.О.  Қолы __________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №987 қаулысына 5-қосымша

Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 
преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске 

асыруға арналған модельдік келісімшартқа 
5-қосымша

Инвестициялық субсидияны төлеу графигі мен жылдық көлемі

Жылдар Тауарлардың, жұмыстар 
мен көрсетілетін 
қызметтердің атауы

Өндірістің заттай 
көріністегі көлемі

Инвестициялық 
субсидия, мың 
теңге

Жиыны

Уəкілетті орган:   Инвестор:

Қолы_________М.О.  Қолы __________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №987 қаулысына 6-қосымша

Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 
преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске 

асыруға арналған модельдік келісімшартқа 
6-қосымша

Кепілдік берілген тапсырыс
1-тарап болып табылатын инвестор жəне 2-тарап болып табылатын 

заңды тұлға
1-тараптың мыналарды əкелетіні, ал 2-тараптың сатып алатыны ту-

ралы уағдаласты:

Р/с
№

Тауарлардың, 
жұмыстардың, 
көрсетілетін 
қызметтердің атауы

Жылдар 
бо йынша 
өндіріс көлемі

Бір 
бірлігінің 
бағасы

Жылдар бой-
ынша сатып 
алу көлемі

 1-тарап:  Бірінші басшы: 
 ________________  __________________________________ 
 (атауы)   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы) 

 2-тарап:  Бірінші басшы: 
 ________________ __________________________________
 (атауы)   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы) 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №987 қаулысына 7-қосымша

Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 
преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске 

асыруға арналған модельдік келісімшартқа 
7-қосымша

Инвестициялық басым жобаны іске асыру кезінде тартылатын
мамандықтар тізбесі жəне шетелдік жұмыс күшінің саны

 адам саны

Т.А.Ə.,
мамандық атауы

Күнтізбелік жыл Барлығы
1-жарты-
жылдық

2-жарты-
жылдық

жыл бойынша 
жиыны

1. Басшылар:

2. Жоғарғы білімі бар мамандар:

3. Білікті жұмысшылар:

 Уəкілетті орган:   Инвестор:

 Қолы_________М.О.  Қолы __________
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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 27 желтоқсан                 
№995

Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Оралмандар мен қоныс 
аударушыларды қабылдаудың 

2019 жылға арналған өңірлік 
квотасын белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2018 жылғы
29 желтоқсандағы №916 

қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 8-бабының 
5-1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Оралмандар мен қоныс аударушыларды 
қабылдаудың 2019 жылға арналған өңірлік квотасын 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 29 желтоқсандағы №916 қаулысына мына-
дай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мынадай:
1) оралмандарды қабылдаудың 2019 жылға арналған 

өңірлік квотасы 2031 адам;
2) қоныс аударушыларды қабылдаудың 2019 жылға 

арналған өңірлік квотасы 6962 адам деп белгіленсін.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 

кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2019 жылғы 13 қараша   №1256   Нұр-Сұлтан қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 29 қараша    №228    Алматы қаласы 

БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ және БҰЙРЫҚ

«Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, 
болмаған залалдар, мәлімделген, бірақ 

реттелмеген залалдар, болған, бірақ 
мәлімделмеген залалдар бойынша сақтандыру 

резервтері мөлшерінің Қазақстан 
Республикасының сақтандыру және 

сақтандыру қызметі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы 

қорытындыны ұсыну қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2018 жылғы 6 ақпандағы №130 
және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2018 жылғы 26 ақпандағы №23 
бірлескен бұйрығына және қаулысына өзгерту 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі БҰЙЫРАДЫ жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, мəлім-
делген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залалдар 
бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының 
сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 6 ақпандағы № 130 
жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 26 
ақпандағы № 23 бірлескен бұйрығына жəне қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу реестрінде № 16569 тіркелген, нормативтік 
құқықтық актілердің Эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 26 наурызда 
жарияланған) келесі өзгерту енгізілсін:

аталған бірлескен бұйрық жəне қаулымен бекітілген Еңбекпен табыл-
маған сыйлықақылар, болмаған залалдар, мəлімделген, бірақ реттелмеген 
залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша сақтандыру 
резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтан-
дыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəй кестігі туралы 
қорытындыны ұсыну қағидалары осы бірлескен бұйрығының жəне қаулының 
қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бірлескен бұйрық жəне қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бірлескен бұйрық жəне қаулыны Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

3) осы бірлескен бұйрық жəне қаулының Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрық жəне қаулы 2020 жылғы 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануына жатады.   

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары –

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Ə.СМАЙЫЛОВ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы Е.ДОСАЕВ

Бірлескен Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2019 жылғы 13 қарашадағы № 1256 бұйрығына жəне 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2019 жылғы 29 қарашадағы № 228 қаулысына қосымша

Бірлескен Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2018 жылғы 6 ақпандағы № 130 бұйрығымен 

жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 26 ақпандағы № 23 қаулысымен бекітілген

 
Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, 

мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ 
мəлімделмеген залалдар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің 

Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі 
туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы 

қорытындыны ұсыну қағидалары

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, 

мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залал-
дар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Респуб ликасының 
сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны ұсыну қағидалары (бұдан əрі – 
Қағидалар) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Респуб ликасының Кодексі 
(Салық кодексі) 22-бабының 8-тармағына жəне 26-бабының 9-тармағына сəйкес 
əзірленді жəне еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, 
мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залал-
дар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының 
сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны ұсыну тəртібін айқындайды.

 2. Осы Қағидалардың шеңберінде пайдаланылатын ұғымдар «Сақтан дыру 
қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Респуб лика сының 
Заңына сəйкес қолданылады.

 2-тарау. Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған 
залалдар, мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ 

мəлімделмеген залалдар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің 
Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі 

туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы 
қорытындыны ұсыну тəртібі

 3. Мемлекеттік кірістер органдары салықтық тексеру барысында Салық 
кодексінің 250-бабының 5-тармағына сəйкес корпоративтік табыс салығы 
(бұдан əрі – КТС) бойынша сомаларды айқындау үшін тексерілетін салық 
төлеушіге қатысты еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, 
мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залал-
дар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының 
сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны алу бойынша қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орга-
нымен (бұдан əрі – уəкілетті орган) өзара іс-қимыл жасайды.

 4.  Уəкілетті органға мемлекеттік кірістер органдары жіберген сұрау салуда 
мынадай мəліметтер:

1) Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының деректемелері (атауы, 
бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН);

2) тексерілетін салық кезеңі;
3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бастапқы бухгалтерлік құжаттарда 

жəне КТС бойынша декларацияларда көрсеткен есепті салық кезеңінің 
соңындағы жəне өткен жылдың есепті салық кезеңінің соңындағы еңбек 
сіңірілмеген сыйлықақылар, болмаған залалдар, мəлімделген, бірақ реттел-
меген залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша сақтандыру 
резервтерінің сомалары қамтылады.

5. Уəкілетті орган мемлекеттік кірістер органдарының сұрау салуы бойынша 

осындай сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде 
Салық кодексіне сəйкес мыналарды:

Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша еңбекпен табылмаған 
сыйлықақылар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан 
Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңна масында 
белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны;

Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша болмаған залалдар 
бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының 
сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны;

Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мəлімделген, бірақ 
реттелмеген залалдар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан 
Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны;

Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша болған, бірақ мəлім-
делмеген залалдар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан 
Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңна масында 
белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны ұсынады.

6. Уəкілетті органның қорытындысында сақтандыру резервтерінің мөл -
шерлері сомаларының сəйкестігі (сəйкес еместігі) туралы себептері көрсетіле 
отырып, еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залал дар, мəлім-
делген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ мəлімдел меген залал-
дар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерлерінің сомалары бойынша 
мəліметтер қамтылады, оның нəтижелері мемлекеттік кірістер органдарының 
салықтық тексеруі барысында қолданылады.

Уəкілетті органның қорытындысы басшы орынбасарының қолы қойыл ған 
ілеспе хатпен мемлекеттік кірістер органдарына жіберіледі. 

7. Қағидаларға сəйкес мемлекеттік кірістер органдарының сұрау салуы 
бойынша уəкілетті орган ұсынған ақпаратты жəне мəліметтерді мемлекеттік 
кірістер органдары қандай да бір үшінші тарапқа жария етпейді. Мемлекеттік 
кірістер органдарының лауазымды адамдары мен қызмет керлері Қағидаларға 
сəйкес алынған ақпаратты жəне мəліметтерді салықтық тексерулерді жүзеге 
асыру мақсатында ғана пайдаланады.

 3-тарау. Қорытындыны толтыру жөніндегі түсіндірме
 8. Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар бойынша сақтандыру резерв-

тері (бұдан əрі – ЕТСР) мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру 
жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға 
сəйкестігі туралы қорытынды Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша төмендегідей толтырылады:

1) 1-бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;
2) 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының БСН көрсетіледі;
3) 3-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы көрсе тіледі;
4) 4-бағанда жылдарға қатысты тексерілетін салық кезеңі көрсетіледі (КТС 

бойынша салық кезеңі – 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралы ғындағы 
күнтізбелік жыл);

5) 5-бағанда тексерілетін салық төлеушінің деректері бойынша есепті 
кезеңнің соңындағы ЕТСР сомасы көрсетіледі;

6) 6-бағанда тексерілетін салық төлеушінің деректері бойынша өткен жылғы 
есепті кезеңнің соңындағы ЕТСР сомасы көрсетіледі;

7) 7-бағанда КТС бойынша шегерімге жатқызылған салық төлеушінің 
деректері бойынша салық кезеңі үшін ЕТСР бойынша айырма сомасы 
көрсетіледі;

8) 8-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша есепті кезеңнің 
соңындағы ЕТСР сомасы көрсетіледі;

9) 9-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша өткен жылғы есепті 
кезеңнің соңындағы ЕТСР сомасы көрсетіледі;

10) 10-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша салық кезеңі үшін 
ЕТСР бойынша айырма сомасы көрсетіледі;

11) 11-бағанда салық төлеушінің деректерімен сəйкессіздік болған 
жағдайда, себептерін көрсете отырып, ЕТСР сомалары бойынша уəкілетті 
органның қорытындысы көрсетіледі.

9. Болмаған залалдар бойынша сақтандыру резервтері (бұдан əрі – БЗР) 
мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі 
туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытынды 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша төмендегідей толтырылады:

1) 1-бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;
2) 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының БСН көрсетіледі;
3) 3-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы көрсе тіледі;
4) 4-бағанда жылдарға қатысты тексерілетін салық кезеңі көрсетіледі 

(КТС бойынша салық кезеңі – 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығын-
дағы күнтізбелік жыл); 

5) 5-бағанда тексерілетін салық төлеушінің деректері бойынша есепті 
кезеңнің соңындағы БЗР сомасы көрсетіледі;

6) 6-бағанда тексерілетін салық төлеушінің деректері бойынша өткен жылғы 
есепті кезеңнің соңындағы БЗР сомасы көрсетіледі;

7) 7-бағанда КТС бойынша шегерімге жатқызылған салық төлеушінің де-
рек тері бойынша салық кезеңі үшін БЗР бойынша айырма сомасы көрсетіледі;

8) 8-бағанда есепті кезеңнің соңындағы уəкілетті органның деректері бой-
ынша БЗР сомасы көрсетіледі;

9) 9-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша өткен жылғы есепті 
кезеңнің соңындағы БЗР сомасы көрсетіледі;

10) 10-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша салық кезеңі үшін 
БЗР бойынша айырма сомасы көрсетіледі;

11) 11-бағанда салық төлеушінің деректерімен сəйкессіздік болған жағ-
дайда, себептерін көрсете отырып, БЗР сомалары бойынша уəкілетті органның 
қорытындысы көрсетіледі.

10. Мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар бойынша сақтандыру 
резервтері (бұдан əрі – МРЗР) мөлшерінің Қазақстан Республикасының 
сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкестігі туралы қорытынды Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша төмендегідей толтырылады:

1) 1-бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;
2) 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының БСН көрсетіледі;
3) 3-қорытынды нысанының 3-бағанында сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымының атауы көрсетіледі;
4) 4-бағанда жылдар бойынша тексерілетін салық кезеңі көрсетіледі (КТС 

бойынша салық кезеңі – 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығын дағы 
күнтізбелік жыл);

5) 5-бағанда тексерілетін салық төлеушінің деректері бойынша есепті салық 
кезеңінің соңындағы МРЗР сомасы көрсетіледі;

6) 6-бағанда тексерілетін салық төлеушінің деректері бойынша алдыңғы 
жылдың есепті кезеңінің соңындағы МРЗР сомасы көрсетіледі;

7) 7-бағанда салық төлеушінің деректері бойынша салық кезеңіндегі 
МРЗР бойынша айырманың КТС бойынша шегерімге жатқызылған сомасы 
көрсетіледі;

8) 8-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша есепті кезеңнің 
соңындағы МРЗР сомасы көрсетіледі;

9) 9-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша алдыңғы жылдың есепті 
кезеңінің соңындағы МРЗР сомасы көрсетіледі;

10) 10-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша салық кезеңіндегі 
МРЗР бойынша айырманың сомасы көрсетіледі;

11) 11-бағанда салық төлеушінің деректерімен сəйкес келмеген жағдайда 
себептерін көрсете отырып, МРЗР сомалары бойынша уəкілетті орган ның 
қорытындысы көрсетіледі.

11. Болған, бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша сақтандыру резервтері 
(бұдан əрі – БМЗР) мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру 
жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға 
сəйкестігі туралы қорытынды Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша төмендегідей толтырылады:

1) 1-бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;
2) 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының БСН көрсетіледі;
3) 3-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы көрсе тіледі;
4) 4-бағанда жылдар бойынша тексерілетін салық кезеңі көрсетіледі (КТС 

бойынша салық кезеңі – 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығын дағы 
күнтізбелік жыл);

5) 5-бағанда тексерілетін салық төлеушінің деректері бойынша есепті 
кезеңінің соңындағы БМЗР сомасы көрсетіледі;

6) 6-бағанда тексерілетін салық төлеушінің деректері бойынша алдыңғы 
жылдың есепті кезеңінің соңындағы БМЗР сомасы көрсетіледі;

7) 7-бағанда салық төлеушінің деректері бойынша салық кезеңіндегі 
БМЗР бойынша айырманың КТС бойынша шегерімге жатқызылған сомасы 
көрсетіледі;

8) 8-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша есепті кезеңнің 
соңындағы БМЗР сомасы көрсетіледі;

9) 9-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша алдыңғы жылдың есепті 
кезеңінің соңындағы БМЗР сомасы көрсетіледі;

10) 10-бағанда уəкілетті органның деректері бойынша салық кезеңіндегі 
БМЗР бойынша айырманың сомасы көрсетіледі;

11) 11-бағанда салық төлеушінің деректерімен сəйкес келмеген жағдай да 
себептерін көрсете отырып, БМЗР сомалары бойынша уəкілетті орган ның 
қорытындысы көрсетіледі.

 кестенің жалғасы

ЕТСР
Қаржы нарығы мен қаржы 

ұйымдарын реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі 

уəкілетті органының деректері 
бойынша есепті салық 

кезеңінің соңына (___ жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша)

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау 

жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органының деректері 

бойынша алдыңғы жылдың 
есепті салық кезеңінің соңына 
(___ жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша)

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне 

қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органының деректері бойынша 

салық кезеңі үшін ЕТСР бойынша 
айырма сомасы (8-баған – 

9-баған)

Салық төлеуші мен қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органы деректерінің 
сəйкестігі туралы қаржы нарығы мен қаржы 

ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органы қорытындысы (сəйкес 

келмеген жағдайда, сəйкес келмеу себебін 
көрсету)

 8 9 10 11

 ______________________________________________________________________________________________
                  (қорытынды жасауға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

Ескерту: 
БСН – бизнес – сəйкестендіру нөмірі;
ЕТСР – еңбекпен табылмаған сыйлықақылар бойынша резервтері.

Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша 
сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында

белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны ұсыну қағидаларына 2-қосымша

нысан
Болмаған залалдар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру

қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытынды
 № Сақтандыру ұйымының 

деректемелері
Кезең БЗР

БСН Атауы Салық төлеушінің деректері 
бойынша есепті салық 

кезеңінің соңына (___ жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша)

Салық төлеушінің деректері бойынша 
алдыңғы жылдың есепті салық 
кезеңінің соңына (___ жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша)

Салық төлеушінің деректері 
алдыңғы салық кезеңі үшін БЗР 

бойынша айырма сомасы (5-баған 
– 6-баған)

1 2 3 4 5 6 7
 

кестенің жалғасы
 БЗР

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау 

жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органының деректері 

бойынша есепті салық 
кезеңінің соңына (___ жылғы 

31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша)

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне 

қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органының деректері бойынша 
алдыңғы жылдың есепті салық 
кезеңінің соңына (___ жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша)

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау 

жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органының деректері 

бойынша салық кезеңі үшін 
БЗР бойынша айырма сомасы 

(8-баған – 9-баған)

Салық төлеуші мен қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органы деректерінің 
сəйкестігі туралы қаржы нарығы мен қаржы 

ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органы қорытындысы 

(сəйкес келмеген жағдайда, сəйкес келмеу 
себебін көрсету)

8 9 10 11

 ____________________________________________________________________  
 (қорытынды жасауға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы) 

Ескерту: 
БСН – бизнес – сəйкестендіру нөмірі;
БЗР – болмаған залалдар бойынша резервтері.

Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залалдар
бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында

белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытындыны ұсыну қағидаларына 3-қосымша

нысан

 Мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің
Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытынды
№ Сақтандыру ұйымының 

деректемелері
Кезең МРЗР

БСН Атауы Салық төлеушінің деректері 
бойынша есепті салық 

кезеңінің соңына (___ жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша)

Салық төлеушінің деректері бойынша 
алдыңғы жылдың есепті салық 
кезеңінің соңына (___ жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша)

Салық төлеушінің деректері 
алдыңғы салық кезеңі үшін 

МРЗР бойынша айырма 
сомасы (5-баған – 6-баған)

1 2 3 4 5 6 7

кестенің жалғасы

 МРЗР
Қаржы нарығы мен қаржы 

ұйымдарын реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі 

уəкілетті органының деректері 
бойынша есепті салық 

кезеңінің соңына (___ жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша)

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау 

жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органының деректері 

бойынша алдыңғы жылдың 
есепті салық кезеңінің соңына 
(___ жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша)

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау 

жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органының деректері 

бойынша салық кезеңі үшін 
МРЗР бойынша айырма 

сомасы (8-баған – 9-баған)

Салық төлеуші мен қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органы деректерінің сəйкестігі 
туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 

реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органы қорытындысы (сəйкес келмеген 

жағдайда, сəйкес келмеу себебін көрсету)

8 9 10 11

 
_____________________________________________________________________
  (қорытынды жасауға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

Ескерту: 
БСН – бизнес – сəйкестендіру нөмірі;
МРЗР – мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар бойынша резервтері.

Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған,
бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің 

Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға
сəйкестігі туралы қорытындыны ұсыну қағидаларына 4-қосымша

Нысан

 Болған, бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің
Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытынды
№ Сақтандыру ұйымының 

деректемелері
Кезең БМЗР

БСН Атауы Салық төлеушінің деректері 
бойынша есепті салық 

кезеңінің соңына (___ жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша)

Салық төлеушінің деректері бойынша 
алдыңғы жылдың есепті салық 
кезеңінің соңына (___ жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша)

Салық төлеушінің деректері 
алдыңғы салық кезеңі үшін 

БМЗР бойынша айырма 
сомасы (5-баған – 6-баған)

1 2 3 4 5 6 7

кестенің жалғасы
 БМЗР

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау 

жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органының деректері 

бойынша есепті салық 
кезеңінің соңына (___ жылғы 

31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша)

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне 

қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органының деректері бойынша 
алдыңғы жылдың есепті салық 
кезеңінің соңына (___ жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша)

Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау 

жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органының деректері 

бойынша салық кезеңі үшін 
БМЗР бойынша айырма 

сомасы (8-баған – 9-баған)

Салық төлеуші мен қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органы деректерінің 
сəйкестігі туралы қаржы нарығы мен қаржы 

ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органы қорытындысы 

(сəйкес келмеген жағдайда, сəйкес келмеу 
себебін көрсету)

8 9 10 11

 ____________________________________________________________________
 (қорытынды жасауға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

Ескерту: 
БСН – бизнес – сəйкестендіру нөмірі;
БМЗР – болған, бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша резервтері. 

Бірлескен бұйрық жəне қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 29 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19666 болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 6 желтоқсан   №426  Нұр-Сұлтан қаласы 

«Биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің 
мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті 

есептер ұсыну нысандары мен оларды биоотын 
өндірісі саласындағы уәкілетті органға ұсыну 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 9 шілдедегі № 4-4/631 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге 

асыру үшін қажетті есептер ұсыну нысандары мен оларды биоотын өндірісі 
саласындағы уəкілетті органға ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 9 шілдедегі 
№ 4-4/631 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12107 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 қарашада «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге асыру 

үшін қажетті есептер ұсыну нысандары мен оларды облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органына ұсыну 
қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес биоотын өндірушілердің облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органына биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептер 
ұсыну нысандары;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Биоотын өндірушілердің биоотын 
өндірісінің мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептерді облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органына ұсыну  қағидалары бекітілсін.»;

жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген Биоотын өндірушілердің 
биоотын өндірісі саласындағы уəкілетті органға биоотын өндірісінің 
мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептер ұсыну нысандарында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Биоотын өндірушілердің облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органына биоотын өндірісінің 
мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептер ұсыну нысандары»;

жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген Биоотын өндірушілердің 
биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті есептерді биоотын 
өндірісі саласындағы уəкілетті органға ұсыну қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге асыру 

үшін қажетті есептерді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 
астананың жергілікті атқарушы органына ұсыну қағидалары»;

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің мониторингін жүзеге 

асыру үшін қажетті есептерді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органына ұсыну қағидалары (бұдан əрі - 
Қағидалар) «Биоотын өндірісін жəне айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 
2010 жылғы 15 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңына сəйкес 
əзірленген жəне биоотын өндірушілердің биоотын өндірісінің мониторингін 
жүзеге асыру үшін қажетті есептерді (бұдан əрі - биоотын өндірісі бойынша 
есептер) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органына ұсыну тəртібін айқындайды.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Ұсынылған есептердің мониторингі нəтижесі бойынша облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органы биоотын өндірісі саласындағы уəкілетті органға жыл қорытындысы 
бойынша талдамалық ақпарат ұсынады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Биоотын өндірісі бойынша есептерді ұсыну қағидалары»;
6- жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Құжаттар почта арқылы не облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органының құжаттамалық 
қамтамасыз ету қызметіне қолма-қол енгізіледі.

 7. Биоотын өндірісі бойынша есептер облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органына ай сайын, есепті 
айдан кейінгі айдың 20-на дейін ұсынылады.».

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік 
шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік он күн 
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын 
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 Республикасының Ауыл шаруашылығы
министрінің міндетін атқарушы А.САПАРОВ

 
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Респубикасы Қаржы министрлігі 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде          
2019 жылғы 10 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемле-
кеттік тіркеудің тізіліміне №19716 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 28 желтоқсан      №1000     Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес 
қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыру 

ұсынылатын инвестициялық жобалардың 2019 жылға 
арналған тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 мамырдағы
№327 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.  «Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебінен 

қаржыландыру ұсынылатын инвестициялық жобалардың 2019 жылға арналған тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 мамырдағы № 327 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 16, 153-құжат) мынадай 
толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес 
қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыру ұсынылатын инвестициялық жобалардың 
2019 жылға арналған тізбесі:

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 4-жолмен толықтырылсын:
«

4  «Мемлекеттің кепілдігімен «Азия Даму 
Банкі (АДБ) қарыз қаражат есебінен 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ-ның алдын ала тұрғын 
үй қарыздарын беруі» (Тұрғын үйді 
қаржыландырудағы гендерлік теңдікті
қамтамасыз етуге жəрдемдесу жөніндегі 
жоба»)» 38
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».
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға 

тиіс.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.МАМИН

Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған залалдар, мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, болған, бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша 
сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға 

сəйкестігі туралы қорытындыны ұсыну қағидаларына 1-қосымша
нысан

 Еңбекпен табылмаған сыйлықақылар бойынша сақтандыру резервтері мөлшерінің Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру 
қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы қорытынды

№ Сақтандыру ұйымының 
деректемелері

Кезең ЕТСР

БСН Атауы Салық төлеушінің деректері 
бойынша есепті салық 

кезеңінің соңына (___ жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша)

Салық төлеушінің деректері 
бойынша алдыңғы жылдың есепті 

салық кезеңінің соңына (___ жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша)

Салық төлеушінің деректері 
алдыңғы салық кезеңі үшін 

ЕТСР бойынша айырма сомасы 
(5-баған – 6-баған)

1 2 3 4 5 6 7


