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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 24 желтоқсан           №968
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) бекітілсін.
2. Орталық жəне жергілікті атқарушы органдар мен өзге де ұйымдар (келісу бойынша) 

Бағдарламаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.
3. Жауапты орталық жəне жергілікті атқарушы органдар, ұйымдар (келісу бойынша) «Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысына сəйкес Бағдарламаны іске асыру жөніндегі 
іс-шаралар жоспарына сəйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне ақпарат 
берсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрлігіне жүктелсін.

5. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 24 желтоқсандағы №968 қаулысымен бекітілген

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

1. Бағдарламаның паспорты
2. Кіріспе
3. Ағымдағы ахуалды талдау
4. Бағдарламаның мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары мен іске асыру нəтижелерінің 

көрсеткіштері
5. Бағдарламаның негізгі бағыттары, қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары жəне тиісті 

шаралар
6. Қажетті ресурстар

1-тарау. Бағдарламаның паспорты
Атауы «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы
Əзірлеу үшін 
негіздеме

«Мемлекет басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың 
əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2018 жылғы12 қазандағы № 772 Жарлығы

Бағдарламаны 
əзірлеуге жауапты 
мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

Бағдарламаны 
іске асыруға 
жауап ты мемле-
кет тік органдар 
мен ұйымдар

Орталық жəне жергілікті атқарушы органдар, квазимемлекеттік сектор 
субъектілері

Бағдарламаның 
мақсаты

Өңірлік кəсіпкерліктің тұрақты жəне теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау жəне жаңа тұрақты жұмыс орын-
дарын құру

Міндеттері 1. Ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар 
кəсіпкерлерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру.
2. Ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар 
кəсіпкерлерінің өндірістік қуатын ұлғайту. 3. Өңдеу өнеркəсібі өндірген өнім 
көлемін ұлғайту. 4. Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру.
5. Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты валюталық 
тəуекелдердің кредиттік тəуекелдерге көшуіне жол бермеу.
6. Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету. 7. Кəсіпкерлердің 
құзыреттерін арттыру.
8. Іскерлік байланыстарды кеңейту.

Іске асыру 
мерзімдері

2020 – 2024 жылдар

Нысаналы 
индикаторлары

Бағдарламада қойылған міндеттерді орындау арқылы 2025 жылға қарай 
мынадай нысаналы индикаторларға қол жеткізілетін болады:
1. ЖІӨ-дегі ШОК үлесін кемінде 33,8 %-ке жеткізу.
2. Бағдарламаға қатысушылардан түсетін салықтық түсімдерді 2017 
жылғы деңгейден 2 есеге ұлғайту. 
3. Бағдарламаға қатысушылардың жаңа 30 мың жұмыс орнын құруы.
4. ЖІӨ құрылымында өңдеу өнеркəсібінің үлесін кемінде 13,4 %-ке жеткізу.
5. Экономикадағы орта кəсіпкерліктің үлесін кемінде 13,7 %-ке жеткізу.

Қаржыландыру 
көздері мен 
көлемдері

Бағдарламаны іске асыруға 2020 – 2024 жылдары421 421 239 мың теңге 
көлемінде бюджет қаражаты жұмсалатын болады:
1) респуб-ликалық бюджеттен берілетін қаражат: 2020 – 57 926 348 мың 
теңге; 2021 – 62 969 704 мың теңге; 2022 – 56 894 521 мың теңге; 2023 
– 50 516 973 мың теңге; 2024 – 43 113 693 мың теңге; 2) жергілікті бюд-
жеттен берілетін қаражат: 2020 – 30 000 000 мың теңге; 2021 – 30 000 000 
мың теңге; 2022 – 30 000 000 мың теңге;
2023 – 30 000 000 мың теңге;
2024 – 30 000 000 мың теңге.

2-тарау. Кіріспе
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемле кеттік бағдарламасы 

(бұдан əрі – Бағдарлама) Қазақстан Респуб ликасы Президентінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» жəне 2014 жылғы17 
қаңтардағы «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 
жолдауларының мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған.

Бағдарлама «Мемлекет басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақ стан халқына Жолдауын іске 
асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 12 қазандағы 
№ 772 Жарлы ғы мен бекітілген Мемлекет басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың 
əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске 
асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын іске асыру үшін əзірленді.

Жалпы елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету жеке кəсіпкерліктің жəне бірінші 
кезекте шағын жəне орта кəсіпкерліктің жай-күйі мен даму деңгейіне тəуелді. Мемлекеттің 
экономикалық өсуіне ықпалын тигізетін бəсекелестің дамымауы, материалдық жəне материалдық 
емес ресурстарды тиімсіз пайдалану, ішкі сұраныстың импортқа тəуелділігі, жұмыссыздық, кедейшілік 
жəне басқалары сияқты көптеген проблемаларды шешу үшін экономиканың нақ осы секторының 
əлеуетті мүмкіндіктері орасан зор.

Шағын жəне орта кəсіпкерліктің экономиканы əртараптандырудағы рөлі де маңызды. 
Индустриялық-инновациялық даму жағдайында жұмыс процестеріне шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілерінің қатары нан көптеген қосалқы мердігерлер тартылуы мүмкін ірі өндірістер көбірек 
қалып тасатын болады. Ауылдарда, шағын қалалар мен моноқала ларда кəсіпкерлік субъектілері 
халықтың тұтынушылық сұранысын қанағаттан дыруға бағдарланған секторларда жұмыс істей 
отырып, дамуға жаңа импульс беруі тиіс.

Осыған байланысты жеке кəсіпкерлікті қолдау бойынша жүйелі шаралар қабылдау қажет, ол 
қаржыландыруға қолжетімділікті жақсартуды, қажетті инфрақұрылымды қамтамасыз етуді, құзыретті 
арттыруға жəрдемдесуді, консультациялық қолдау алуды жəне кəсіпкерлік бастамаларды бірлесіп 
іске асыру үшін əріптестер тартуды қамтитын болады, бірақ олармен ғана шектелмейді.

2020 – 2024 жылдар кезеңінде іске асырылатын Бағдарлама өңірлік кəсіпкерліктің орнықты жəне 
теңгерімді өсуін, сондай-ақ бар жұмыс орын дарын сақтауды жəне жаңа тұрақты жұмыс орындарын 
құруды қамтамасыз етеді.

Бағдарламаны іске асырудың төрт негізгі бағыты:
1) моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкер лерінің бизнес-бастама-

ларын қолдау;
2) экономиканың басым секторларында қызметін жүзеге асыратын кəсіпкерлерді/индустриялық-

инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау;
3) кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету;
4) кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын көрсету.

Негізгі терминдер мен анықтамалар
Осы Бағдарламада мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір технологиялық əрекеттерді іске 

асыратын жəне нақты функционалдық міндеттерді шешуге арналған ақпараттық-коммуникациялық 
технология лардың, қызмет көрсетуші персоналдың жəне техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып 
ретке келтірілген жиынтығы;

2) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – облыс (астана, респуб-ликалық маңызы бар қалалар) 
əкімі айқындайтын облыстық (астана, респуб-ликалық маңызы бар қалалар) деңгейде Бағдарламаның 
іске асырылуына жауапты жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;

3) банк – Бағдарламаға қатысатын екінші деңгейдегі банк;
4) банктік кредит/микрокредит (бұдан əрі – кредит) – мерзімділік, ақылылық, қайтарымдылық, 

қамтамасыз етілу жəне мақсатты пайдалану шартымен банк кəсіпкерге банктік қарыз шартының/
микрокредит беру туралы шарттың негізінде беретін ақшалай қаражат сомасы. Банктік кредитке/
микрокредитке кредиттік желі де жатады;

5) банктік қарыз шарты – шарттары бойынша банк кəсіпкерге кредит беретін банк пен кəсіпкер 
арасында жасалған жазбаша келісім, сондай-ақ банкте кредиттік желі ашу туралы келісім;

6) «бір терезе» қағидаты – мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсе тілетін қызметті алушының 
құжаттарды жинау мен дайындауға барынша аз қатысуын жəне оның көрсетілетін қызметті 
берушілермен тікелей байланысын шектеуді көздейтін орталықтандырылған мемлекеттік қызмет 
көрсету нысаны;

7) даму банкі – «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы жəне/немесе оның үлестес 
лизингтік компаниясы;

8) жоба – кіріс алуға бағытталған бастамашылық қызмет ретінде кəсіпкер жүзеге асыратын 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кəсіпкерлік қызметтің түрлі 
бағыттарындағы іс-қимылдар мен іс-шаралардың жиынтығы (бір жобаның шеңберінде бірнеше 
банктік кредит алуға жол беріледі);

9) индустриялық-инновациялық қызмет субъектісі – индустриялық-инновациялық жобаларды 
іске асыратын не отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі жəне 
(немесе) сыртқы нарықтарға ілгерілету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке жəне (немесе) 
заңды тұлғалар (оның ішінде жай серіктестіктер нысанындағы);

10) кəсіпкер – өз қызметін 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Респуб ликасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес жүзеге асыратын шағын жəне (немесе) орта кəсіпкерлік субъектісі, сондай-ақ 
«Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы11 желтоқсандағы № 
820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру тетігінде (бұдан əрі – Тетік) көрсетілген 
жеке кəсіпкерлік субъектісі;

11) кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы (бұдан əрі – КҚКО) –мемле кеттік қолдау шараларын 
көрсету жəне мемлекеттік қызметтерді, оның ішінде кəсіпкерлер мен кəсіпкерлік бастамасы бар 
халыққа онлайн режимде ұсыну үшін облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей 
қалаларында жəне моноқалалардағы, шағын қалалар мен аудан орталықтарындағы кəсіпкерлер 
палаталарының филиалдары жанынан құрылған инфрақұрылымдық кешен;

12) КҚКО бөлімшесі – облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында 
кəсіпкерлер барынша көп шоғырланған жерлерде құрылған, кəсіпкерлер мен кəсіпкерлік бастамасы 
бар халыққа мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге жəне мемлекеттік қызмет ұсы нуға арналған 
жұмыс орны;

13) кепілдік беру – Бағдарлама шарттарында жəне кепілдік шартына сəйкес кəсіпкердің кредит 
бойынша міндеттемелерді орындауын қамта ма сыз ету ретінде ішінара кепілдік беру түрінде 
пайдаланылатын кəсіпкерлерді мемлекеттік қолдау нысаны;

14) қаржы агенттігі – Бағдарлама шеңберінде қаржылық қолдауды іске асыру мен мониторингілеуді 
жүзеге асыратын «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы;

15) қаржылай емес қолдау операторы – «Сыртқы консультанттарды тарту арқылы озық 
кəсіпорындардың консультациялық жобаларын бірлесіп қаржыландыру (Еуропа Қайта құру жəне 
Даму банкінің (бұдан əрі – ЕҚДБ) Қазақстан Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін 
қолдау жөніндегі бағдарламасы)», «Шағын жəне орта кəсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту» 
құрамдауыштарын қоспағанда, Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде кəсіпкерлерге 
мемлекеттік қаржылай емес қолдау көрсетуді жүзеге асыратын Ұлттық кəсіпкерлер палатасы;

16) қаржылық лизинг шарты – шарттары бойынша лизингтік компания/банк кəсіпкерге қаржылық 
лизинг беретін лизингтік компания/банк жəне кəсіпкер арасында жасалған жазбаша келісім;

17) лизингтік компания – Бағдарламаға қатысатын лизингтік компания;
18) лизингтік мəміле (лизинг) – лизингке қатысушылардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін 

белгілеуге, өзгертуге жəне тоқтатуға бағыт талған келісілген іс-қимылдарының жиынтығы;
19) мемлекеттік-жекешелік əріптестік – «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 2015 жылғы 31 

қазандағы Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған белгілерге сəйкес келетін мемлекеттік 
əріптес пен жекеше əріптес арасындағы ынтымақтастық нысаны;

20) өңірлік үйлестіру кеңесі (бұдан əрі – ӨҮК) – облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент 
қалаларының əкімдері құратын жəне басқаратын, жалпы қатысушылар санының кемінде 50 %-ін 
бизнес-қоғамдастықтың өкілдері құрайтын консультативтік-кеңесші орган;

21) субсидиялар – субсидиялау шарттарының негізінде кəсіпкерлерді субсидиялау шеңберінде 
қаржы агенттігі банкке/лизингтік компанияға төлейтін өтеусіз жəне қайтарымсыз негіздегі мерзімді 
төлемдер;

22) субсидиялау – кəсіпкердің операциялық қызметіне жататын белгілі бір шарттарды болашақта 
орындаудың орнына кредиттер/лизинг бойынша сыйақы ретінде кəсіпкер банкке/лизингтік компанияға 
төлейтін шығыстарды ішінара өтеу үшін пайдаланылатын кəсіпкерлерді мемлекеттік қаржылық 
қолдау нысаны;

23) уəкілетті орган – кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган;
24) ісін жаңа бастаған жас кəсіпкер – жеке кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелу мерзімі кредит 

алу үшін банкке/лизингтік компанияға жүгінген кезде үш жылдан кем уақытты құрайтын, 29 жасқа 
дейінгі (қоса алғанда) жеке кəсіпкер (жас шамасы ісін жаңа бастаған жеке кəсіпкердің банкке/лизингтік 
компанияға жүгінген күнге айқындалады, ісін жаңа бастаған кəсіпкер жұмыс істеп жатқан үлестес 
кəсіпкердің ағымдағы қызметінен ерекшеленетін жаңа қызмет түрін құрған жағдайда, оның ісін жаңа 
бастаған/істеп жатқан кəсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі);

25) ісін жаңа бастаған кəсіпкер – жеке кəсіпкер немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу 
мерзімі банкке/лизингтік компанияға кредит/лизинг шарты үшін жүгінген кезде үш жылдан кем уақытты 
құрайтын кəсіпкер (ісін жаңа бастаған кəсіпкер жұмыс істеп жатқан үлестес кəсіпкердің ағымдағы 
қызметінен ерекшеленетін жаңа қызмет түрін құрған жағдайда, оның ісін жаңа бастаған/істеп жатқан 
кəсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі);

26) ЭҚЖЖ (бұдан əрі – Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторлары) – Бағдарламаға 
2-қосымшаға сəйкес экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес экономиканың 
басым секторлары;

27) электрондық өтінім – мемлекеттік қолдауды алуға арналған өтініш, онда ақпарат электрондық-
цифрлық нысанда берілген жəне электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған;

28) электрондық құжаттар топтамасы – өтініш берушінің немесе осы құжатты куəландыру 
өкілеттіктеріне ие адамның не мемлекеттік қызметті алушының өзі болған кезде берген жазбаша 
келісімі негізінде кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының уəкілетті жұмыскерінің электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған, электрондық-цифрлық нысанда түпнұсқа құжаттың түрін 
жəне ақпаратын (деректерін) толығымен көрсететін құжаттар.

3-тарау. Ағымдағы ахуалды талдау
Бағдарламаны іске асыру өңірлік жеке кəсіпкерлікті дамытуға жəне бəсекеге қабілеттілікті 

дамытуға бағытталған.
«Бизнестің жол картасы-2020» (бұдан əрі – БЖК-2020) бағдарламасын іске асыру кезеңіндегі 

2010 – 2018 жылдар аралығында қолдау көрсетуге бағдарланған экономиканың шикізаттық емес 
секторларының даму көрсет кіштерінде оң үрдіс байқалды. Проценттік мөлшерлемелерді субсидиялау 
құралдарын пайдалану жəне кредиттерге кепілдік беру есебінен мемле кеттің екінші деңгейдегі 
банктерді өңдеу өнеркəсібі, көлік жəне байланыс сияқты салаларды кредиттеу көлемін ұлғайтуға 
ынталандыруына мүмкіндік туды.

БЖК-2020 бірінші кезеңінің мақсаты (2010 – 2015 жылдар) өңірлік кəсіпкерліктің орнықты жəне 
теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ қолда бар жұмыс орындарын қолдау жəне жаңа тұрақты 
жұмыс орындарын құру болып табылады.

БЖК-2020 аясында 16,8 млрд. теңге сомасына кепілдіктер, 87 млрд.теңге – субсидиялар, 1 784,9 
млрд. теңге – гранттар қаржыландырылды.

БЖК-2020 іске асырылған кезеңде ЖІӨ-нің жалпы көлемінде ШОК-нің жалпы қосылған құны 2009 
жылғы 17,7 %-тен 2014 жылы 25,9 %-ке дейін өсті.

Бұл бір мезгілде номиналды ЖІӨ-нің 2,3 есеге – 2009 жылғы 17 трлн. теңгеден 2014 жылы 39,7 
трлн. теңгеге дейін өсуіне əкелді.

БЖК-2020 іске асыру ШОК белсенді субъектілерінің санын 40 %-ке айтарлықтай арттыруға 
мүмкіндік берді (2010 жылғы 661,6 мың бірліктен 2015 жылы 926,8 мың бірлікке дейін), бұл ШОК-дегі 
жұмыспен қамтудың 2,6-дан2,8 млн. адамға дейін болмашы өсуіне ықпал етті.

ШОК-дегі еңбек өнімділігі ондағы жұмыс істейтін бір адамға 2009 жылғы 1,3 млн. теңгеден 2014 
жылы 3,6 млн. теңгеге дейін ұлғайды.

БЖК-2020 іске асыру ел бюджетінің кіріс бөлігін ШОК салық түсімдерінен 5 жылда 31 есе (2010 
жылғы 4,1 млрд. теңгеден 2014 жылы109,9 млрд. теңгеге дейін) ұлғайтып, оған елеулі үлес қосуға 
мүмкіндік берді.

Сонымен қатар, бюджет қаражатының салынуына қарамастан, БЖК-2020 іске асыру кезеңінде 
ЖІӨ-дегі өңдеу өнеркəсібінің үлесін арттыру жөніндегі мақсатқа қол жеткізілген жоқ.

Көрсеткіш 2010 жылғы 11,3 %-тен 2014 жылы 10,3 %-ке дейін төмендеді.

1-кесте. БЖК-2020 іске асырудың əсері
Көрсеткіш 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Елдің ЖІӨ (млн. теңге) 17 007 647 21 815 517 28 243 053 31 015 187 35 999 025 39 675 833
ШОК белсенді 
субъектілері, бірлік

663 374 661 598 846 111 809 750 888 233 926 844

ШОК-де жұмыспен 
қамтылғандар саны, 
адам

2 296 600 2 630 580 2 427 135 2 383 338 2 576 899 2 810 962

ШОК субъектілерінің 
өнім шығаруы, млн. 
теңге

5 366 936 7 275 779 7 603 804 8 255 123 9 165 412 15 568 081

ШОК субъектілерінің 
ЖҚҚ, млн. теңге

3 002 660 4 498 009 4 890 986 5 303 593 6 027 426 10 294 709

Жалпы ЖІӨ-дегі ШОК 
ЖҚҚ үлесі, %

17,7 20,6 17,3 17,1 16,7 25,9

ШОК өнімділігі (млн. 
теңге/адам)

1,31 1,71 2,02 2,23 2,34 3,66

ЖІӨ-дегі өңдеу 
өнеркəсібінің үлесі, %

10,9 11,3 11,0 11,0 10,7 10,2

Жалпы алғанда, БЖК-2020 бірінші кезеңін іске асыру кезінде ел экономикасындағы ШОК үлесінің 
өсуі орын алды, бұл ретте ЖІӨ-дегі өңдеу өнеркəсібі үлесінің жоспарлы өсуіне қол жеткізілмеді деген 
тұжырым жасауға болады.

БЖК-2020 екінші кезеңінің (2015 – 2020 жылдар) мақсаты өңірлік кəсіпкерліктің орнықты өсуін 
қамтамасыз ету болып табылады.

БЖК-2020 екінші кезеңі іске асырылған 4 жыл ішінде елдің жалпы ішкі өніміне ШОК үлесі 2,4 
проценттік тармаққа, 2014 жылғы 26 %-тен 2018 жылы28,4 %-ке дейінгі болмашы өсімді көрсетті.

Дегенмен, ШОК белсенді субъектілерінің 33 %-ке – 2014 жылы 926,8 мың бірліктен 2018 жылы 1 
241,3 мың бірлікке дейін айтарлықтай өсуі байқалады, бұл ШОК субъектілерінің өнім шығаруының 
2018 жылы 26,4 трлн. теңгені құрап 70 %-ке өсуіне ықпал етті.

БЖК-2020 іске асырылған 4 жылда ШОК-де жұмыспен қамтылғандар саны 17,8 %-ке, 2014 жылғы 
2 811 мың адамнан 2018 жылы 3 312 мың адамға дейін өсті.

ШОК-дегі еңбек өнімділігі ШОК-де жұмыспен қамтылған бір адамға2014 жылғы 3,6 млн. теңгеден 
2018 жылы 4,7 млн. теңгеге дейін ұлғайды.

БЖК-2020 іске асырудың алдыңғы кезеңінің нəтижелерінен өзгешілігі екінші кезең іске асырылған 
төрт жылдың қорытындысы бойынша ЖІӨ-дегі өңдеу өнеркəсібі үлесінің 2014 жылғы 10,2 %-тен 2018 
жылы 11,6 %-ке дейін біртіндеп өскені байқалады.

2-кесте. БЖК-2020 іске асырудың əсері
Көрсеткіш 2014 2015 2016 2017 2018

Елдің ЖІӨ (млн. теңге) 39 675 833 40 884 134 46 971 150 53 101 282 58 785 738
ШОК белсенді субъектілері, бірлік 926 844 1 242 579 1 106 353 1 145 994 1 241 328
ШОК-де жұмыспен қамтылғандар 
саны, адам

2 810 962 3 183 844 3 166 792 3 190 133 3 312 457

ШОК субъектілерінің өнім шығаруы, 
млн. теңге

15 568 081 15 699 405 19 609 010 23 241 125 26 473 049

Жалпы ЖІӨ-дегі ШОК ЖҚҚ үлесі, % 25,9 24,9 26,8 26,8 28,4
ЖІӨ-дегі өңдеу өнеркəсібінің үлесі, 
%

10,2 10,2 11,3 11,2 11,6

ШОК өнімділігі (млн. теңге/адам) 3,66 3,20 3,97 4,47 4,76

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша БЖК-2020 шеңберінде қолданыстағы кредиттер 
портфелі 1 527 млрд. теңгені құрады, олардың ішінде инвестициялық мақсаттарға арналған кредиттер 
портфелі – 998 млрд. теңге.

Экономиканың басым секторлары бойынша банктік кредиттер портфелінің жалпы көлемі 2019 
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша10 150 млрд. теңге, экономиканың басым секторлары бойынша 
кредит портфелінің жалпы көлемінде БЖК-2020 қамту 15,0 % құрады (бұл экономиканың басым 
секторларындағы жалпы кредит портфеліндегі қолданыстағы субсидиялау жəне кепілдік беру 
шарттарының проценті).

Жалпы 2010 – 2018 жылдары банктердің жиынтық кредиттік портфелі өңдеу өнеркəсібінде 3 есе 
(455 млрд. теңгеден 1 359 млрд. теңгеге дейін), көлік секторында – 2,4 есе (252 млрд. теңгеден 593 
млрд. теңгеге дейін), байланыс секторында – 1,4 есе (51 млрд. теңгеден 72 млрд. теңгеге дейін) 
ұлғайды.

Өңдеу өнеркəсібіне берілген кредиттердің жиынтық көлемі 2010 – 2018 жылдары 3,8 есе (383 млрд. 
теңгеден 1 455 млрд. теңгеге дейін), көлік секторына – 2,7 есе (145 млрд. теңгеден 395 млрд. теңгеге 
дейін), байланыс секторына – 2,4 есе (22 млрд. теңгеден 52 млрд. теңгеге дейін) өсті.

2010 жылдан бері жыл сайын БЖК-2020 іске асырудың əлеуметтік-экономикалық тиімділігіне 
өнім шығарудың өсуі, салық төлеу, жұмыс орындарын құру жəне сақтап қалу тұрғысынан монито-
ринг жүргізіледі.

Мəселен, 2010 жылдан бері БЖК-2020 қатысушыларынан түскен салықтық түсімдер мен олардың 
өнім шығаруының жыл сайынғы өсімі байқалуда.

Өнім шығару бойынша:
2010 жылдың қорытындысы бойынша БЖК-2020 қатысушылары54 млрд. теңгенің өнімін шығарды, 

2018 жылы 5,6 трлн. теңгенің өнімін шығарды. 

Өнім шығару (сомасы, млрд. теңге)
2010ж. 2011ж. 2012ж. 2013ж. 2014ж. 2015ж. 2016ж. 2017ж. 2018ж.

54 276 671,8 1 061 1 401,6 2 377 3 257,3 4 382,6 5 564

Салықтық түсімдер бойынша:
2010 жылдың қорытындысы бойынша БЖК-2020 қатысушылары4,1 млрд. теңге сомасына салық 

төледі, 2018 жылы салықтық төлемдердің сомасы 316,1 млрд. теңгені құрады.
БЖК-2020 қатысушыларынан түсетін салықтық түсімдердің ұлғаюы қатысушылар табысының 

өскенін жəне өндірістік қуаттардың ұлғайғанын көрсетеді.

Салықтық түсімдер (сомасы, млрд. теңге)
2010ж. 2011ж. 2012ж. 2013ж. 2014ж. 2015ж. 2016ж. 2017ж. 2018ж.

4,1 27,8 63,5 91,9 110 129,3 204,2 269,3 316,1

Жұмыс орындарын құру жəне сақтап қалу бойынша:
БЖК-2020 іске асырылған кезеңде шамамен 95 мың жаңа жұмыс орны құрылып, 340 мыңнан 

астам жұмыс орны сақталды.
Жұмыс орындарын құру жəне сақтап қалу кəсіпкерлер жобаларының бизнес жоспарларындағы 

жұмыс орындарының мəлімделген санына байланысты екенін атап өту қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер мемлекеттік қолдау шараларын алу кезінде Бағдарламаға 

қатысушылар міндеттемелерінің бір бөлігі болып табылады.
Қалыптасып отырған ағымдағы жағдайдан мемлекет инвестициялар үшін барлық жағдай мен 

мүмкіндіктер жасап отырғанын, алайда айналым қаражатын толықтыруды қалайтын шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілеріне қолдау болмай отырғанын көруге болады. Кредиттеу құрылымы 
жөніндегі деректерді негізге ала отырып, Бағдарлама құралдарын осы бағытта кеңейту шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілерін қолдау деңгейін айтарлықтай жоғарылатып, осылайша елдегі шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің айтарлықтай өсуіне алғышарт жасайды деп айтуға болады.

Оқыту түрінде қаржылай емес мемлекеттік қолдау көрсету БЖК-2020-ға 2011 жылы енгізілді. Осы 
бағыт іске асырылған жылдары аталмыш қолдау танымал бола түсті. 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша «Шағын жəне орта бизнестің топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша2 949 кəсіпкер 
оқытылды. Кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын жасау бойынша жұмыс жүргізілді. Мəселен, 2019 
жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша облыс орталықтары мен ірі қалаларда кəсіпкерлерге қызмет 
көрсететін 20 орталық, моноқалаларда, шағын қалалар мен аудан орталықтарында кəсіпкерлерді 
қолдайтын 191 орталық жұмыс істейді, оларда 468 мыңнан астам кəсіпкер 1 198 мыңнан астам 
консультация алып, 373 мыңнан астам кəсіпкерге 689 мың сервистік қызмет көрсетілді. Өңірлік 
деңгейде кəсіпкерлікті қолдаудың 14 мобильді орталығы жұмыс істейді, олар 52 мың клиентке 73 
мыңнан астам көшпелі консультация берді.

Осылайша, ағымдағы жағдайды талдау Бағдарлама ірі қалалардан тыс жерлерде шағын жəне 
орта кəсіпкерлікті мақсатты түрде қолдауы əрі кəсіпкерлік əлеуетті күшейтуді көздеуі тиіс екенін 
көрсетіп отыр.

2015 жылдан бастап Ұлттық кəсіпкерлер палатасы (бұдан əрі – ҰКП) «Бизнестің жол картасы-2020» 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде қаржылай емес қолдау операторы болып табылатынын атап 
өту керек. Осылайша,2015 жылдан бастап ҰКП мынадай жобаларды іске асыруда:

1. Бизнес-Кеңесші 
2. Бизнес-Өсу
3. Іскерлік қатынастар 
4. Аға сеньорлар
5. Бизнес-Насихат 
6. Кəсіпкерлерге арналған сервистік қолдау
7. Ақпараттық-консультациялық көрсетілетін қызметтер.
Бағдарлама шеңберінде «Жаңа бизнес бастамаларды қолдау» бағыты бойынша қаржыландыруға 

қолжетімділікті арттыру, жобалардың өндірістік қуатын арттыру, ауылдық елді мекендерде, шағын 
жəне моноқалаларда, кəсіпкерлердің бизнес бастамалары мен олардың жобаларын кеңейту сияқты 
проблемалық мəселелер шешілетін болады.

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің қаржыландыруға 
қолжетімділігін арттыру үшін банктердің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, 
банктердің кəсіпкерлерге берген кредиттеріне ішінара кепілдік беру жүзеге асырылуда.

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің өндіріс қуатын ұлғайту 
үшін ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар кəсіпкерлерінің жобаларына 
жетіспейтін инфрақұрылымды жүргізу жүзеге асырылуда.

Экономиканың басым секторларында кəсіпкерлікті дамыту өңдеу өнеркəсібі өндірген өнімнің 
көлемін ұлғайту, бəсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру, шағын жəне орта кəсіпкерлікте халықтың 
жұмыспен қамтылуын ұлғайту міндеттерін шешеді.

Өңдеу өнеркəсібі өндірген өнім көлемін ұлғайту үшін банктердің/лизингтік компаниялардың 
кредиттер/лизингтік мəмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жəне банктердің 
кəсіпкерлерге берген кредиттеріне ішінара кепілдік беру, сондай-ақ мемлекеттік гранттар беру 
жүзеге асырылуда.

Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру үшін кəсіпкерлердің жобаларын жəне индустриялық 
аймақтарды жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жүзеге асырылатын болады.

Шағын жəне орта кəсіпкерлікте халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту үшін банктердің/даму банкінің/
лизингтік компаниялардың кредиттері/лизингтік мəмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау жəне банктердің/даму банкінің кəсіпкерлерге берген кредиттеріне ішінара кепілдік 
беру, кəсіпкерлер жобаларының жəне индустриялық аймақтардың жетіспейтін инфрақұрылымын 
қамтамасыз ету жүзеге асырылатын болады.

Шетелдік валюталардың құбылмалы болуына байланысты валюталық тəуекелдердің кредиттік 
тəуекелдерге өзгеруіне жол бермеу үшін банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/лизингтік мəмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін ұлттық жəне шетелдік валюталарда 
субсидиялау жүзеге асырылатын болады.

Кəсіпкерлікке қаржылай емес қолдау көрсету жөніндегі проблемалардың шешімі кəсіпкерлікті 
ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету, кəсіпкерлердің құзыретін арттыру, кəсіпкерлердің өнімділігін 
арттыру, іскерлік байланыстарды кеңейту болып табылады.

Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету үшін«Бизнес-Насихат» жобасы бойынша 
мемлекеттік қолдау шараларын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде кəсіпкерлік 
қызметті жүргізу шарттары туралы жəне агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін мемлекеттік қолдау 
шараларын түсіндіру жүзеге асырылатын болады.

Кəсіпкерлердің құзыретін арттыру үшін кəсіпкерлік қызмет негіздеріне оқыту, кəсіпорындар 
мамандарының, топ-менеджерлерінің біліктілігін арттыру, кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік 
қолдау көрсету, рұқсат беру құжаттары мен техникалық шарттарды алу мəселелері бойынша кеңестер 
беру жүзеге асырылады.

Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің өнімділігін арттыру үшін басқарудың жаңа əдістерін 
енгізу, өндіріс технологиясы, өнімділікті арттыру жəне кəсіпорынның энергия үнемдеу мəселелері 
бойынша сыртқы жəне ішкі консультанттарды тарту жүзеге асырылатын болады.

Іскерлік байланыстарды кеңейту үшін шетелдік əріптестермен іскерлік байланыстар орнату жəне 
отандық өңделген тауарларды ілгерілету жүзеге асырылады.

Бағдарлама шеңберінде
кəсіпкерлікті дамытудың SWOT-талдауы 

Күшті жақтары Əлсіз жақтары
1. Бəсекеге қабілетті жұмыс күшінің болуы, 
Қазақстан халқының жартысынан астамы 
экономикалық белсенді болып табылады.
2. Инфрақұрылымдық жəне салалық 
мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру 
шағын жəне орта бизнесті дамытуға мүмкіндік 
береді.
3. Мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуды 
цифрландыру.
4. Бизнесті жүргізу үшін реттеу мен əкімшілік 
кедергілерді төмендету.
5. Қолайлы салық жəне кеден саясаты.

1. Кредит бойынша өтімділікті қамтамасыз етудің 
болмауына, сондай-ақ инфрақұрылымның на-
шар дамуына жəне мемлекеттік бағдарламалар 
шеңберінде цифрлық көрсетілетін қызметтерге 
қолжетімділіктің болмауына байланысты 
ауылдық елді мекендерді, шағын қалалар мен 
моноқалаларды қаржылық дамытуға екінші 
деңгейдегі банктер тарапынан қызығушылықтың 
болмауы.
2. Қазіргі уақытта отандық өнеркəсіптің нашар 
дамуына байланысты өнеркəсіптік тауарлар им-
порты үлесінің жоғары болуы байқалады.
3. Кəсіпкерлер үшін шетел валюталары 
бағамының құбылмалылығына байланысты 
валюталық тəуекелдердің болуы.

Мүмкіндіктер Қауіп-қатерлер
1. Отандық тауарлар өндірісін дамыту, 
кəсіпкерлер үшін валюталық тəуекелдерді 
төмендету, денсаулық сақтау, білім 
беру, өнер, ақпараттық технологиялар 
сияқты əлеуметтік маңызы бар салаларда 
көрсетілетін қызметтерді дамыту, сондай-
ақ инфрақұрылымды дамыту, ауылдық 
жерлерде, моноқалаларда жəне шағын 
қалаларда өмір сүру деңгейін арттыру.
2. Шағын жəне орта бизнестің кредиттерге 
қол жеткізуін кеңейту:
1) кредит құнын төмендету (сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау), бұл екінші 
деңгейдегі банктердің ШОК кредиттері 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
төмендетуіне алып келеді;
2) кепілмен қамтамасыз ету жетіспеген кезде 
кредиттер бойынша кепілдік беру.
3. Ел экономикасындағы шағын жəне орта 
бизнестің рөлін арттыру:
1) жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері 
санының өсуі;
2) ШОК-де жұмыспен қамтылғандар санының 
өсуі;
3) шағын бизнестің салық төлемдерінің өсуі.
4. Шағын жəне орта кəсіпорындарды, оның 
ішінде өңдеу өнеркəсібі секторында, дамыту 
жолымен экономиканы əртараптандыру, бұл 
өңделген өнімнің экспортын ұлғайтады жəне 
шикізат экспортының үлесін азайтады.

1. Кəсіпкердің мемлекеттік қолдау қаражатын 
мақсатты пайдаланбауы.
2. Тұрақсыз экономикалық жағдай.
3. Отандық тауарлар сапасының төмендігі. 

4-тарау. Бағдарламаның мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары мен іске асыру 
нəтижелерінің көрсеткіштері

4.1. Мақсаттар
Бағдарламаның мақсаттары өңірлік кəсіпкерліктің орнықты жəне теңгерімді өсуін қамтамасыз 

ету, сондай-ақ қазіргі бар жұмыс орындарын сақтап қалу əрі жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру 
болып табылады.

4.2. Нысаналы индикаторлар
Бағдарламаның 2025 жылға қарай қол жеткізілетін нысаналы индикаторлары:
1) ЖІӨ-дегі ШОК үлесін кемінде 33,8 %-ке жеткізу.
2) Бағдарламаға қатысушылардан түсетін салықтық түсімдерді2017 жылғы деңгейден 2 есеге 

ұлғайту. 
3) Бағдарламаға қатысушылардың жаңа 30 мың жұмыс орнын құруы.
4) ЖІӨ құрылымында өңдеу өнеркəсібінің үлесін кемінде 13,4 %-ке жеткізу.
5) Экономикадағы орта кəсіпкерліктің үлесін кемінде 13,7 %-ке жеткізу.

3-кесте. Нысаналы индикаторлар

Р/с 
№

Нысаналы 
индикаторлар

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпарат 
көзі 2020 2021 2022 2023 2024 Орындауға 

жауаптылар

1 ЖІӨ-дегі ШОК 
үлесін кемінде 
33,8 %-ке жеткізу

% статис-
тикалық 
деректер

29,0 30,0 31,3 32,5 33,8 ҰЭМ, ЖАО, «Даму» 
КДҚ» АҚ (келісу 
бойынша), ҰКП 
(келісу бойынша), 
«Назарбаев 
университеті» ДБҰ 
(келісу бойынша)

2 Бағдарламаға 
қатысушылардан 
түсетін салықтық 
түсімдерді 2017 
жылғы деңгейден 
2 есеге ұлғайту

млрд. 
теңге

ведом-
стволық 
деректер 

420 450 470 490 520 ҰЭМ, ЖАО, «Даму» 
КДҚ» АҚ (келісу 
бойынша), ҰКП 
(келісу бойынша), 
«Назарбаев 
университеті» ДБҰ 
(келісу бойынша)

3 Бағдарламаға 
қатысушылардың 
жаңа 30 мың 
жұмыс орнын 
құруы

мың ведом-
стволық 
деректер

5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 ҰЭМ, ЖАО, «Даму» 
КДҚ» АҚ (келісу 
бойынша), ҰКП 
(келісу бойынша), 
«Назарбаев 
университеті» ДБҰ 
(келісу бойынша)

4 ЖІӨ құрылымында 
өңдеу 
өнеркəсібінің 
үлесін кемінде 
13,4 %-ке жеткізу

% статис-
тикалық 
деректер

12,7 13 13 13,2 13,4 ҰЭМ, ЖАО, «Даму» 
КДҚ» АҚ (келісу 
бойынша), ҰКП 
(келісу бойынша), 
«Назарбаев 
университеті» ДБҰ 
(келісу бойынша)

5 Экономикадағы 
орта кəсіпкерліктің 
үлесін кемінде 
13,7 %-ке жеткізу

% статис-
тикалық 
деректер

8,7 10,0 11,2 12,5 13,7 ҰЭМ, ЖАО, «Даму» 
КДҚ» АҚ (келісу 
бойынша), ҰКП 
(келісу бойынша)

4.3. Міндеттер
Бағдарламаның мақсаттары мен нысаналы индикаторларына қол жеткізу үшін мынадай төрт:
1) моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің бизнес-бастама-

ларын қолдау;
2) экономиканың басым секторларында қызметін жүзеге асыратын кəсіпкерлерді/индустриялық-

инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау;
3) кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету;
4) кəсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шараларын көрсету бағыттары бойынша жұмыс 

жүргізілетін болады.

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің
бизнес-бастамаларын қолдау

Осы бағыт шеңберінде мынадай:
1) моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің қаржыландыруға 

қолжетімділігін арттыру, оның ішінде отбасылық кəсіпкерлікті дамыту;
2) моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлері жобаларының өндірістік 

қуатын ұлғайту міндеттерін шешу қажет.

1-міндет. Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің қаржылан-
дыруға қолжетімділігін арттыру, оның ішінде отбасылық кəсіпкерлікті дамыту

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің қаржыландыруға 
қолжетімділігін арттыру үшін банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттер/
қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, банктердің/даму банкінің 
кредиттеріне ішінара кепілдік беру жүзеге асырылатын болады.

4-кесте. Ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар кəсіпкерлерінің қаржыландыруға 
қолжетімділігін арттыру бойынша нəтижелер көрсеткіштері

P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіштері

Өлшем 
бірлігі

Ақпарат 
көзі

Іске асыру жылдары Орындауға 
жауаптылар2020 2021 2022 2023 2024 Жиыны

1. Моноқалалар, 
шағын қалалар 
мен ауыл дық 
елді мекендер-
де субси дия -
ланған жоба-
лардың саны

бірлік ведом-
стволық 
деректер

308 315 320 322 328 1593 ҰЭМ, ЖАО, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісу 
бойынша)

2. Моноқалалар, 
шағын қалалар 
мен ауылдық 
елді мекендерде 
берілген кепіл-
дік тердің саны

бірлік ведом-
стволық 
деректер

210 221 223 243 255 1161 ҰЭМ, ЖАО, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісу 
бойынша)
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(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

2-міндет. Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлері жобаларының 
өндірістік қуатын ұлғайту

Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлері жобаларының өндірістік 
қуатын ұлғайту үшін кəсіпкерлердің жобаларын жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 
жүзеге асырылатын болады.

5-кесте. Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлері жобаларының 
өндірістік қуатын ұлғайту бойынша нəтижелер көрсеткіштері

P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіші

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпарат 
көзі

Іске асыру жылдары Орындауға 
жауаптылар

2020 2021 2022 2023 2024 Жиыны
1. Қажетті инфра-

құры-лыммен 
қамтамасыз 
етілген моно-
қалалар, шағын 
қалалар мен 
ауылдық елді 
мекендер кəсіп-
керлері жоба-
ларының саны

бір-лік ведом-
стволық 
деректер

5 5 5 5 5 25 ҰЭМ, ЖАО

Бағдарлама бекітілгенге дейін БЖК-2020 шеңберінде мақұлданған жобалар жəне 2020 жылғы 1 
қаңтардан кейін жасалған шарттар кəсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға 
дейін бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

Қаржыландырудың ағымдағы шарттарының кез келгені өзгерген жағдайда, жоба Бағдарламаның 
қолданыстағы шарттарына сəйкес келуге тиіс.

Экономиканың басым секторларында қызметін жүзеге асыратын кəсіпкерлерді/
индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау

Осы бағыт шеңберінде мынадай:
1) өңдеу өнеркəсібі өндірген өнімінің көлемін ұлғайту;
2) бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру;
3) кəсіпкерлердің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру, оның ішінде экономиканың басым 

секторларында қызметін жүзеге асыратын отбасылық кəсіпкерлікті дамыту міндеттерін шешу қажет.

3-міндет. Өңдеу өнеркəсібі өндірген өнімінің көлемін ұлғайту
Өңдеу өнеркəсібі өндірген өнімінің көлемін ұлғайту үшін банктердің/даму банкінің/лизингтік 

компаниялардың кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау, мемлекеттік гранттар беру жəне банктердің/даму банкінің кəсіпкерлерге берген 
кредиттеріне ішінара кепілдік беру жүзеге асырылатын болады.

6-кесте. Өңдеу өнеркəсібі өндірген өнімнің көлемін ұлғайту бойынша нəтижелер көрсеткіштері
P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіштері

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпа-рат 
көзі

Іске асыру жылдары Орындауға 
жауаптылар2020 2021 2022 2023 2024 Жиыны

1. Экономиканың 
басым секторла-
рында субсидия-
ланған жобалар-
дың саны

бір-
лік

ведом-
стволық 
деректер

910 932 947 955 969 4713 ҰЭМ, ЖАО, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісу 
бойынша)

2. Экономиканың 
басым 
секторларына 
берілген 
кепілдіктер саны 

бір-
лік

ведом-
стволық 
деректер

1365 1433 1505 1580 1659 7542 ҰЭМ, ЖАО, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісу 
бойынша)

3. Жаңа бизнес-
идеяларды 
іске асыру 
үшін берілген 
гранттар саны 

бір-
лік

ведом-
стволық 
деректер

260 260 140 140 140 940 ҰЭМ, ЖАО, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісу бой-
ынша)

4-міндет. Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру
Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру үшін кəсіпкерлер жобаларын жəне индустриялық 

аймақтарды жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жүзеге асырылатын болады.

7-кесте. Бəсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру бойынша нəтижелер көрсеткіштері

P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіштері

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпа-рат 
көзі

Іске асыру жылдары Орындауға 
жауапты-

лар2020 2021 2022 2023 2024 Жиы-
ны

1. Экономиканың 
басым секторла-
ры, сондай-ақ 
мо но қалалар, 
ша ғын қалалар 
мен ауылдық 
ел ді мекендер 
кəсіп керлерінің 
қажетті инфра-
құрылыммен қам-
тамасыз етілген 
жо баларының 
саны

бір-
лік

ведом-
стволық 
деректер

10 10 10 10 10 50 ҰЭМ, ЖАО

2. Қажетті инфра-
құрылыммен қам-
тамасыз етілген 
индустриялық 
аймақтардың саны

бір-
лік

ведом-
стволық 
деректер

2 2 2 2 2 10 ҰЭМ, ЖАО

5-міндет. Кəсіпкерлердің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру, оның ішінде экономиканың 
басым секторларында қызметін жүзеге асыратын отбасылық кəсіпкерлікті дамыту

Экономиканың басым секторларында қызметін жүзеге асыратын кəсіпкерлердің қаржыландыруға 
қолжетімділігін арттыру үшін банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржы 
лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, мемлекеттік гранттар беру жəне 
кəсіпкерлерге берілген банктердің/даму банкінің кредиттеріне ішінара кепілдік беру жүзеге асыры-
латын болады.

Бағдарлама бекітілгенге дейін БЖК-2020 шеңберінде мақұлданған жобалар жəне 2020 жылғы 1 
қаңтардан кейін жасалған шарттар кəсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға 
дейін бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

Қаржыландырудың ағымдағы шарттарының кез келгені өзгерген жағдайда, жоба Бағдарламаның 
қолданыстағы шарттарына сəйкес келуге тиіс.

Кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін азайту
Осы бағыт шеңберінде шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты валюталық тəуекел-

дердің кредиттік тəуекелдерге өзгеруін болдырмау жөніндегі міндетті шешу қажет.

6-міндет. Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты валюталық тəуекелдердің кредиттік 
тəуекелдерге өзгеруіне жол бермеу

Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты валюталық тəуекелдердің кредиттік тəуекел-
дерге өзгеруіне жол бермеу үшін банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/
қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау ұлттық жəне шетелдік 
валюталарда жүзеге асырылатын болады.

8-кесте.Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты валюталық тəуекелдердің кредиттік 
тəуекелдерге өзгеруіне жол бермеу бойынша нəтижелер көрсеткіштері
P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіші

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпарат 
көзі

Іске асыру жылдары Орындау-
ға жауап-
тылар

2020 2021 2022 2023 2024 Жиы-
ны

1. Экономика-ның 
басым секторла-
рында валюталық 
түсімі бар 
кəсіпкерлердің 
субсидияланған 
жобаларының саны

бір-
лік

ведом-
стволық 
деректер

10 12 13 13 13 61 ҰЭМ, 
ЖАО, 
«Даму» 
КДҚ» АҚ 
(келісу 
бойынша)

Бағдарлама бекітілгенге дейін БЖК-2020 шеңберінде мақұлданған жобалар жəне 2020 жылғы 1 
қаңтардан кейін жасалған шарттар кəсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға 
дейін бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

Қаржыландырудың ағымдағы шарттарының кез келгені өзгерген жағдайда, жоба Бағдарламаның 
қолданыстағы шарттарына сəйкес келуге тиіс.

Кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын көрсету
Осы бағыт шеңберінде мынадай:
1) кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;
2) кəсіпкерлердің құзыретін арттыру;
3) кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру;
4) іскерлік байланыстарды кеңейту міндеттерін шешу қажет.

7-міндет. Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету
Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету үшін«Бизнес-Насихат» құрамдауышы 

бойынша мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіру, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемле-
кеттерде кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары туралы жəне агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін 
мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіру жүзеге асырылатын болады.

9-кесте. Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету бойынша нəтижелер көрсеткіштері
P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіштері

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпарат 
көзі

Іске асыру жылдары Орындауға 
жауап-
тылар

2020 2021 2022 2023 2024 Жиы-
ны

1. Сарапшылардың, 
кəсіпкерлердің, 
қо ғам қайраткер-
лерінің, шетелдік 
ма мандар мен мем-
лекеттік орган дар 
өкілдерінің қаты-
суы мен бұқара лық 
ақпарат құрал да-
рында ұйым дас  -
тырылған теле бағ-
дарламалар серия-
ларының саны

бірлік ведом-
стволық 
деректер

10 10 10 10 10 50 ҰЭМ, ҰКП 
(келісу 
бойынша)

2. Ақпараттық-білім 
беретін анима-
циялық жəне бейне-
ро лик тер шығару 
жəне БАҚ-та 
орналастыру, оның 
ішінде əлеумет тік 
желілер мен бейне-
хостинг арнала-
рында орналастыру

бірлік ведом-
стволық 
деректер

35 35 35 35 35 175 ҰЭМ, ҰКП 
(келісу 
бойынша)

8-міндет. Кəсіпкерлердің құзыретін арттыру
Кəсіпкерлердің құзыретін арттыру үшін кəсіпкерлік қызмет негіздеріне оқыту, кəсіпорындар 

мамандарының, топ-менеджерлерінің біліктілігін арттыру, кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік 
қолдау көрсету жүзеге асырылатын болады.

10-кесте. Кəсіпкерлердің құзыретін арттыру бойынша нəтижелер көрсеткіштері

P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіш-

тері

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпа-
рат 
көзі

Іске асыру жылдары
Орындауға жа-

уаптылар2020 2021 2022 2023 2024 Жиы-
ны

1. Оқытудан 
өткен кəсіп-
керлердің 
саны

бір-
лік

ведом-
ство-
лық 
дерек-
тер

7920 7920 7920 7920 7920 39600 ҰЭМ, ҰКП 
(келісу 
бойынша), 
«Назарбаев 
университеті» 
ДБҰ (келісу 
бойынша)

2. Сервистік 
қызмет 
көрсетілген 
кəсіпкер-
лердің 
саны

бір-
лік

ведом-
ство-
лық 
дерек-
тер

30000 30000 30000 30000 30000 150000 ҰЭМ, ҰКП 
(келісу 
бойынша)

9-міндет. Кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру
Кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру үшін басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияларын енгізу 

(Аға сеньорлар), кəсіпорындардың өнімділігін арттыру жəне энергия үнемдеу (ЕҚДБ-ның Қазақстан 
Республикасының шағын жəне орта кəсіпкерлігін қолдау жөніндегі бағдарламасы) мəселелері 
бойынша сыртқы жəне ішкі консультанттарды тарту жүзеге асырылатын болады. 

11-кесте. Кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру бойынша нəтижелер көрсеткіштері
P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіштері

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпарат 
көзі

Іске асыру жылдары Орындауға 
жауаптылар2020 2021 2022 2023 2024 Жиы-

ны
1. Басқарудың 

жаңа əдістерін, 
өндірістің техно-
логияларын енгізу, 
кəсіпорын дар-дың 
өнімділігін арт-
тыру жəне энер гия 
үнемдеу мəсе-
лелері бойынша 
тартылған сыртқы 
консультант-
тардың саны

бір-
лік

ведом-
стволық 
деректер

85 85 85 85 85 425 ҰЭМ, ҰКП 
(келісу 
бойынша)

10-міндет. Іскерлік байланыстарды кеңейту
Іскерлік байланыстарды кеңейту үшін шетелдік əріптестермен іскерлік байланыстар орнату 

(«Іскерлік байланыстар» құралы) жəне отандық өңделген тауарларды ілгерілету жүзеге асырылатын 
болады.

12-кесте. Іскерлік байланыстарды кеңейту бойынша нəтижелер көрсеткіштері
P/с 
№

Нəтижелер 
көрсеткіші

Өл-
шем 
бірлігі

Ақпа-рат 
көзі

Іске асыру жылдары Орындауға 
жауаптылар2020 2021 2022 2023 2024 Жиы-

ны
1. Іскерлік байланыс-

тарды кеңейту үшін 
шет мемлекеттерге 
жіберілген 
кəсіпкерлер саны

бірлік ведом-
стволық 
деректер

30 30 30 30 30 150 ҰЭМ, ҰКП 
(келісу 
бойынша)

Бағдарлама бекітілгенге дейін БЖК-2020 шеңберінде мақұлданған жобалар жəне 2020 жылғы 1 
қаңтардан кейін жасалған шарттар кəсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға 
дейін бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

Қаржыландырудың ағымдағы шарттарының кез келгені өзгерген жағдайда, жоба Бағдарламаның 
қолданыстағы шарттарына сəйкес келуге тиіс.

5-тарау. Бағдарламаның негізгі бағыттары,
қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары мен тиісті шаралар

1. Бағдарламада – өңірлік кəсіпкерліктің орнықты жəне теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ 
бар жұмыс орындарын қолдау жəне жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру сияқты түйінді мақсаттарға 
қол жеткізу үшін іске асырылуы қажет өзара байланысты шаралар кешенін іске асыру болжанады.

Бірінші бағыт: моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық
елді мекендер кəсіпкерлерінің бизнес-бастамаларын қолдау

2. Бағдарламаның бірінші бағыты кəсіпкерлерге мынадай:
1)банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 

бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау;
2) ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің 

бір бөлігін субсидиялау;
3) банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру бойынша қаржылық қолдау 

шараларын көрсетуді көздейді.
3. Салалық шектеулерсіз жəне кəсіпкердің тіркелген жерін есепке алмай ауылдық елді мекендерде, 

шағын қалалар мен моноқалаларда жеке жəне тиімді жобаларды іске асыратын жəне (немесе) іске 
асыруды жоспарлайтын кəсіпкерлер Бағдарламаның бірінші бағытының қатысушылары болып 
табылады.

4. Бағдарлама шеңберінде қолдау шараларын іске асыру мақсатында моноқалалар мен шағын 
қалаларға, сондай-ақ респуб-ликалық жəне облыстық маңызы бар қалаларға жатпайтын елді 
мекендер ауылдық елді мекендер деп танылады.

Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг
шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау

5. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жаңа тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ 
өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге жəне кешенді кəсіпкерлік лицензияға (бұдан əрі – франчайзинг) 
бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша жүзеге асырылады.

6.Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау салалық шектеулерсіз мемлекеттік-
жекешелік əріптестік туралы шарт шеңберіндегі жобаларды іске асыруға берілетін кредиттер/
қаржылық лизинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады.

7. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, субсидиялаудың жалпы мерзімі 
қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған сəттен бастап белгіленеді.

8. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер/
лизингтік мəмілелер де субсидиялауға жатады.

Кəсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі қаржы 
агенттігі қайта қаржыландыру жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда бірінші 
субсидиялау шартына қол қойған сəттен бастап белгіленеді.

9.Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды қаржыландыру респуб-ликалық жəне 
жергілікті бюджеттердің қаражатынан жүзеге асырылады.

10.Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде кəсіпкерлердің банктердің/даму банкінің/лизингтік 
компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітілетін Бағдарлама шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен 
регламенттеледі.

Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме 
бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау

11. Субсидиялау кəсіпкерлер ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын 
тауарға үстеме бағаның бір бөлігі/жалдау төлемінің бір бөлігі ретінде төлейтін шығыстардың бір 
бөлігін өтеу үшін пайдаланылады жəне мемлекеттің бизнеспен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері 
арқылы жүзеге асырылады. 

12. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалатын болса, онда субсидиялаудың 
жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

13. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарттарын қайта қаржыландыруға 
бағытталған қаржыландыру да субсидиялауға жатады.

14. Кəсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі 
қаржы агенттігі қайта қаржыландыру жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда бірінші 
субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

15. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің 
бір бөлігін субсидиялауды қаржыландыру респуб-ликалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражатынан 
жүзеге асырылады. 

16. Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме 
бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде ислам банктері кəсіпкерлік 
субъектілерін қаржыландыру кезінде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір 
бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі. 

Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру
17. Кепілдік тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге жəне 

франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша ғана беріледі.
18. Кəсіпкерлер үшін ішінара кепілдік беру өтеусіз негізде ұсынылады.
19. Кепілдіктер мөлшері кəсіпкерліктің түріне жəне жоба шеңберіндегі кредиттің сомасына 

байланысты.
20. Ұсынылатын кепілдік мерзімі – кредит мерзімінен аспайды.
21. Қаржы агенттігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама 

шеңберінде кредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларында белгіленген жағдайларда кепілдік 
беруден бас тартады.

22. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беруді қаржыландыру респуб-
ликалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражатынан жүзеге асырылады.

23. Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша 
ішінара кепілдік беру шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін 
Бағдарлама шеңберінде кредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларымен регламенттеледі.

Екінші бағыт: экономиканың басым секторларында қызметті жүзеге асыратын 
кəсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау

24. Бағдарламаның екінші бағыты кəсіпкерлерге/индустриялық-инновациялық қызмет субъектіле-
ріне мынадай қаржылық қолдау шараларын көрсетуді көздейді:

1) банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;

2) ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің 
бір бөлігін субсидиялау;

3) өңдеу өнеркəсібінде жəне көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ агроөнеркəсіптік кешендегі қайта 
өңдеу бойынша қолжетімді кредиттеу міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз 
ету шеңберінде берілген кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;

4) кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау;

5) банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру;
6) өңдеу өнеркəсібінде жəне көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ агроөнеркəсіптік кешендегі қайта 

өңдеу бойынша қолжетімді кредиттеу міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз 
ету шеңберінде банктер беретін кредиттер бойынша ішінара кепілдік беру;

7) мемлекеттік гранттар беру;
8) өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту;
9) индустриялық аймақтар құру.
25. Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторларында меншікті 

жобаларын іске асыратын жəне (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кəсіпкерлер/индустриялық-
инновациялық қызмет субъектілері Бағдарламаның екінші бағытының қатысушылары болып 
табылады.

Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық
лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

26. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жаңа тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ 
өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге жəне франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін 
жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады.

27.Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бой-
ынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мұндай жобалар Бағдарламаға 2-қосымшада 
көрсетілген экономиканың басым секторларына сəйкес болған жағдайда жобаларды мемлекеттік-
жекешелік əріптестік туралы шарт шеңберінде іске асыру үшін берілетін кредиттер/қаржылық лизинг 
шарттары бойынша да жүзеге асырылады.

Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалатын болса, онда субсидиялаудың 
жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

28.Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер/
лизингтік мəмілелер де субсидиялауға жатады.

29.Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды қаржыландыру респуб-ликалық жəне 
жергілікті бюджеттердің қаражатынан жүзеге асырылады.

30. Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде кəсіпкерлердің банктердің/даму банкінің/лизингтік 
компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітілетін Бағдарлама шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен 
регламенттеледі.

Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның 
бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау

31. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауарға үстеме бағасын/
жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті 
жаңғыртуға жəне кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа қаржыландырулар 
бойынша жүзеге асырылады.

32.Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мұндай жобалар Бағдарламаға 

2-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторларына сəйкес болған жағдайда кредиттер/
қаржылық лизинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады.

33. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, онда субсидиялаудың жалпы 
мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді. 

34. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарттарын қайта қаржыландыруға 
бағытталған қаржыландыру да субсидиялауға жатады.

Кəсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезінде субсидиялау мерзімі қаржы 
агенттігі қайта қаржыландыру жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда бірінші 
субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

35. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің 
бір бөлігін субсидиялауды қаржыландыру респуб-ликалық жəне жергілікті бюджеттер қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады. 

36. Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме 
бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде ислам банктері кəсіпкерлік 
субъектілерін қаржыландыру кезінде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір 
бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі. 

Өңдеу өнеркəсібінде жəне көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ агроөнеркəсіптік кешендегі 
қайта өңдеу бойынша қолжетімді кредиттеу міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді 

теңгелік өтімділікті қамтамасыз ету шеңберінде берілген кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау

37. Өңдеу өнеркəсібінде жəне көрсетілген қызметтерді, сондай-ақ агроөнеркəсіптік кешендегі 
қайта өңдеу бойынша қолжетімді кредиттеу міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті 
қамтамасыз ету шеңберінде берілген кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 
Тетікте көзделген шарттарға сəйкес жүзеге асырылады.

Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар 
бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

38. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау эмитенттер облигациялар бойынша сыйақы ретінде төлейтін шығыстардың бір бөлігін 
өтеу үшін пайдаланылады жəне мемлекеттің бизнеспен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы 
жүзеге асырылады.

39. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау жаңа инвестициялық жобаларды,сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға жəне кеңейтуге 
бағытталған жобаларды іске асыруды қаржыландыру үшін шығарылған облигациялар бойынша 
жүзеге асырылады.

40. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, онда субсидиялаудың жалпы 
мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

41. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялауды қаржыландыру респуб-ликалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражатынан жүзеге 
асырылады.

42. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін 
Бағдарлама шеңберінде кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі.

Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру
43. Ішінара кепілдік беру тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, 

кеңейтуге жəне франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша 
ғана беріледі.

44. Кəсіпкерлер үшін ішінара кепілдік беру өтеусіз негізде ұсынылады.
45. Кепілдік мөлшері кəсіпкерліктің түріне жəне жоба шеңберіндегі кредиттің сомасына байланысты.
46. Ұсынылатын кепілдік мерзімі кредит мерзімінен аспайды.
47. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беруді қаржыландыру респуб-

ликалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражатынан жүзеге асырылады.
48. Қаржы агенттігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама 

шеңберінде кредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларында белгіленген жағдайларда кепілдік 
беруден бас тартады.

49. Бағдарламаның екінші бағытының шеңберінде банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша 
ішінара кепілдік беру шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін 
Бағдарлама шеңберінде кредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларымен регламенттеледі.

Өңдеу өнеркəсібінде жəне көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ агроөнеркəсіптік кешендегі 
қайта өңдеу бойынша қолжетімді кредиттеу міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік 

өтімділікті қамтамасыз ету шеңберінде берілетін кредиттер бойынша ішінара кепілдік беру
50. Өңдеу өнеркəсібінде жəне көрсетілген қызметтерді, сондай-ақ агроөнеркəсіптік кешендегі 

қайта өңдеу бойынша қолжетімді кредиттеу міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті 
қамтамасыз ету шеңберінде берілген кредиттер бойынша ішінара кепілдік беру Тетікте көзделген 
шарттарға сəйкес жүзеге асырылады.

Мемлекеттік гранттар беру
51. Мемлекеттік гранттар Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторла-

рындағы жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін шағын кəсіпкерлік субъектілеріне беріледі.
52.Мемлекеттік гранттар беру нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру респуб-ликалық 

жəне жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
53. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттарды мемлекет шағын 

кəсіпкерлік субъектілерінің өтінімдерін іріктеу бойынша өткізілетін конкурстардың қорытындылары 
бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері арқылы береді.

54. Мемлекеттік гранттарды беру шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік гранттар беру қағидаларымен регламенттеледі.

Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту
55. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жекелеген жобалар үшін дербес (оның 

ішінде бірнеше жобаларды қамтамасыз ету үшін), сол сияқты индустриялық аймақтарды құру 
шеңберінде де жаңа өндіріс құруға, жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға жəне кеңейтуге 
бағытталған шағын жəне орта кəсіпкерлік жобаларына жетіспейтін инфрақұрылым жүргізуді білдіреді.

56. Шағын жəне орта кəсіпкерлік жобаларының жəне индустриялық аймақтардың инфрақұрылымын 
дамытуға қаражат бөлу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

57. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту Бағдарламаға 2-қосымшада көрсетілген 
экономиканың басым секторларында қызмет ететін кəсіпкерлер үшін жүзеге асырылады.

58.Моноқалаларда, шағын қалаларда жəне ауылдық елді мекендерде қызмет ететін шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілері үшін өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту салалық 
шектеулерсіз жүзеге асырылады. 

59. Бөлінген қаражат мынадай инфрақұрылымдарды салуға жəне реконструкциялауға бағытта-
лады: су бұру, сумен жабдықтау (сумен жабдықтау үшін ұңғымаларды бұрғылау), газдандыру, 
сутарат қыштар, буқұбырлары, жылумен жабдықтау, су құбырлары, темiржол тұйықтары, темiржол 
кірме жолдары, телефондандыру, кіші электр станциялары, электр беру желілері, септиктер, бу-
газ қондырғылары.

60. Жетіспейтін инфрақұрылымды жүргізу шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің объектісі 
аумағының шекарасына дейін жүзеге асырылады, бұл ретте кəсіпкерлік объектісі аумағының ішінде 
инфрақұрылым жүргізуге қаражат бөлу көзделмейді.

61. Инфрақұрылымды салу (реконструкциялау) құны шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері 
жобасы құнының 50 %-інен аспауға тиіс.

62. Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды 
жеткізу құрылыс құнының кемінде 10 % мөлшерінде жергілікті бюджеттен қоса қаржыландырылған 
жағдайда жүзеге асырылады.

63. Респуб-ликалық бюджеттен құрылысқа арналған жобалау алдындағы(техникалық-
экономикалық негіздеме) немесе жобалау (жобалық-сметалық) құжаттамасын əзірлеумен байланысты 
шығындарды қаржыландыруға жол берілмейді.

64. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылым жүргізу шарттары мен тəртібі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылым жүргізу қағидаларымен регламенттеледі.

Индустриялық аймақтарды дамыту
65. Индустриялық аймақтың аумағында өндірістік мақсаттағы (өндірістік, қойма жəне əкімшілік 

үй-жайлар), əлеуметтік қызметтер көрсету объектілері (қоғамдық тамақтандыру, жұмыскерлердің 
біліктілігін арттыру, коммуналдық қызметтер көрсету пункттері), банктік қызметтер көрсету объектілері 
орналастырылады.

66. Индустриялық аймақтар құрудың негізгі міндеттері:
1) өнеркəсіп саласындағы жеке кəсіпкерліктің жедел дамуына жəрдемдесу;
2) жаңа өндірістердің инфрақұрылымын құруға жəне дамытуға арналған шығындарды 

оңтайландыру;
3) өндіріс тиімділігін арттыру;
4) халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету болып табылады.
67. Индустриялық аймақтар:
1) өндіріске арналған ғимараттар мен құрылысжайлар салуға инфрақұрылыммен қамтамасыз 

етілген жер учаскелері;
2) кəсіпкерге жалға беру немесе сату үшін дайын өндірістік үй-жайлар, оның ішінде өндірістік 

инфрақұрылымы бар тоқтап тұрған, консервацияланған немесе жұмыс істемейтін өндірістер;
3) құрылысқа арналған жер учаскелері, сол сияқты өндірістік үй-жайлары да бар кешенді 

индустриялық аймақтар түрінде құрылады.
68. Индустриялық аймақ аумағының шекарасына дейін жəне оның ішінде инфрақұрылымды жүргізу 

респуб-ликалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады, бұл ретте бюджет заңнамасына 
сəйкес жергілікті бюджеттен қоса қаржыландырылады.

69.Бұл ретте жетіспейтін инфрақұрылымды жүргізу өлшемшарттарына сəйкес келетін индустрия лық 
аймақтарды құру жəне дамыту жобаларына жетіспейтін инфрақұрылым жүргізу де жергілікті атқару-
шы органдардың қалауы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылуы мүмкін.

70. Индустриялық аймақтарды құру өңірлік мамандануға жəне жергілікті кəсіпкерліктің 
мүмкіндіктеріне сəйкес жүзеге асырылады.

71. Инфрақұрылым салу (реконструкциялау) құны индустриялық аймақтар құру немесе дамыту 
жобасы құнының 50 %-інен аспауға тиіс.

72. Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациясы (бұдан əрі – ƏКК) индустриялық аймақтардың операторы 
болып табылады.

73. Индустриялық аймақтар операторының функцияларына:
1) индустриялық аймақтарға қатысушыларды тарту;
2) инфрақұрылым объектілерін салу үшін инвестициялар тарту жəне индустриялық аймақты 

қаржыландыру мəселелерін шешу;
3) жер учаскелерін жерді қайтадан пайдалануға (қосалқы жалға) беру жəне инфрақұрылым 

объектілерін жалға (қосалқы жалға) беру;
4) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар жасасу, оларды бұзу жəне олардың талаптарының 

орындалуын мониторингілеу;
5) индустриялық аймақ қызметін қамтамасыз ету жəне қолдау жатады.
74. ƏКК операторлық көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу жергілікті бюджет қаражаты есебінен 

жүзеге асырылады.
75. ƏКК индустриялық аймақтарды тиімді басқару мақсатында басқарушы компанияларды, оның 

ішінде жергілікті жəне шетелдік бөгде ұйымдарды тарта отырып, құра алады.
76. Өнеркəсiптiк аймақтарды құру немесе дамыту жобалары үшін жетiспейтiн инфрақұрылымды 

жеткізу шарттары мен тəртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлетін Бағдарлама 
шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылым жүргiзу қағидаларымен регламенттеледі.

Үшінші бағыт: кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерінің төмендеуі
77. Бағдарламаның үшінші бағыты кəсіпкерлерге мынадай қаржылық қолдау шараларын ұсынуды 

көздейді:
1)банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 

бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;
2) ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігі мен жалдау төлемінің 

бір бөлігін субсидиялау.
78. Бағдарламаға 2-қосымшаға сəйкес экономиканың басым секторларында қызметін жүзеге 

асыратын жəне кəсіпкер қаржы агенттігіне өтініш бергенге дейінгі алдыңғы алты айдағы ақшалай 
түсімнің жалпы көлемінен кемінде 10 % мөлшерінде валюталық түсім алатын кəсіпкерлер 
Бағдарламаның үшінші бағытының қатысушылары бола алады.

Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық
лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау

79. Субсидиялау негізгі құралдарды сатып алуға жəне/немесе жаңғыртуға жəне/немесе өндірісті 
кеңейтуге жəне/немесе айналым қаражатын толықтыруға жəне/немесе қайта қаржыландыруға 
берілген кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бұл ретте қайта жаңарту негізінде берілген айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттерді 
субсидиялауға жол беріледі. Негізгі құралдар сатып алуға жəне/немесе жаңғыртуға жəне/немесе 
өндірісті кеңейтуге берілген кредит шеңберінде айналым қаражатын толықтыруға берілген кредитті 
қайта жаңарту мүмкіндігінің шарты қаржы агенттігінің уəкілетті органының шешімінде көрсетілуге тиіс.

80. Кəсіпкерлердің субсидиялау құралы бойынша қаржы агенттігі мақұлдаған жобалары басқа 
банктерде/лизингтік компанияларда (даму банкінде) бұрын мақұлданған субсидиялау шарттарында 
қайта қаржыландырылуы мүмкін.

Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі 
қайта қаржыландыру жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда бірінші субсидиялау 
шартына қаржы агенттігі қол қойған кезден бастап белгіленеді.

81. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау банктің/даму банкінің валюталық стандартты кредиттері 
бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. 

82. Қаржы агенттігі оң бағамдық айырма пайда болған жағдайда кəсіпкердің жобаларын 
субсидиялау үшін қаражатты кейін қайта бөлу мақсатында айырманы қаржы агенттігінің шотына 
қайтаруды жүзеге асырады, ал бағамдық айырма теріс болса – кəсіпкерге жүктеледі. 
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83. Субсидиялар сомаларын қаржы агенттігі субсидиялар сомасын аудару күніне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгемен төлейді.

84. Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылык лизингтік шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама 
шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі.

Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның
 бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау

85. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның/
жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті 
жаңғыртуға жəне кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа қаржыландырулар 
бойынша жүзеге асырылады.

Бұл ретте қайта жаңарту негізінде берілген айналым қаражатын толықтыруға арналған қаржылан-
дыру бойынша субсидиялауға жол беріледі. Негізгі құралдарды сатып алуды жəне/немесе жаңғыртуды 
жəне/немесе өндірісті кеңейтуді қаржыландыру шеңберінде айналым қаражатын толықтыруға 
арналған қаржыландыруды жаңарту мүмкіндігінің шарты қаржы агенттігінің шешімінде көрсетілуге тиіс.

86.Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау, мұндай жобалар Бағдарламаға 
2-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторларына сəйкес болған жағдайда, кредиттер/
қаржылық лизинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады.

87. Бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі 
қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

88. Бұрын екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/ислам банктері/исламдық лизингтік 
компаниялар берген кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарттарын қайта 
қаржыландыруға бағытталған қаржыландыру да субсидиялауға жатады.

Кəсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі қаржы 
агенттігі қайта қаржыландыру жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда бірінші 
субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

89. Номиналды сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау ислам банктерінің қолданыстағы қаржылан-
дыру бойынша ұлттық жəне шетелдік валюталарда жəне исламдық лизингтік компания ларының – 
ұлттық валютада жүзеге асырылады.

90. Субсидиялар сомаларын қаржы агенттігі субсидиялар сомаларын аударған күнге Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгемен төлейді. 

91. Қаржы агенттігі оң бағамдық айырма пайда болған жағдайда кəсіпкердің жобаларын субси-
диялау үшін қаражатты кейін қайта бөлу мақсатында айырманы қаржы агенттігінің шотына қайтаруды 
жүзеге асырады, ал бағамдық айырма теріс болса – кəсіпкерге жүктеледі. 

92. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалға беру 
төлемінің бір бөлігін субсидиялауды қаржыландыру респуб-ликалық жəне жергілікті бюджеттердің 
қаражатынан жүзеге асырылады.

93. Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме 
бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тəртібі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін Бағдарлама шеңберінде ислам банктері кəсіпкерлік 
субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір 
бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі.

Төртінші бағыт: кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шаралары
 94. Кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шаралары кəсіпкерлік субъектілері мен кəсіпкерлік 

бастамасы бар халыққа мынадай: 
1) кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;
2) кəсіпкерлердің құзыреттерін дамыту;
3) кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру;
4) іскерлік байланыстарды кеңейту функционалдық бағыттары бойынша мемлекеттік қаржылай 

емес қолдау көрсетуді көздейді.
95. Осы бағыттардың шеңберінде мынадай қаржылай емес қолдау құралдарын ұсыну:
1)«кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету» функционалдық бағыты бойынша:
«Бизнес-Насихат» құрамдауышы бойынша мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіру;
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде кəсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары 

туралы түсіндіру;
 2) кəсіпкерлердің құзыреттерін дамыту функционалдық бағыты бойынша:
кəсіпкерлік қызмет негіздеріне оқыту;
кəсіпорындар мамандарының, топ-менеджерлерінің біліктілігін арттыру;
кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсетуді ұсыну;
3) кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру функционалдық бағыты бойынша:
жаңа басқарудың əдістерін, өндіріс технологияларын енгізу, кəсіпорындардың өнімділігін жəне 

энергия үнемдеуін арттыру мəселелері бойынша сыртқы консультанттарды тарту;
4) іскерлік байланыстарды кеңейтудің функционалдық бағыты бойынша: 
шетелде тақырыптық бизнес-тағылымдаманы, сондай-ақ ұқсас бейіндегі кəсіпорындарға бару 

жəне шетелдік əріптестермен іскерлік байланыстар орнату көзделеді.
 96. Кəсіпкерлік əлеуетті күшейту функционалдық бағыттарын іске асыру мынадай: кəсіпкерлік 

субъектілеріне «бір терезе» арқылы қызмет көрсету, қайталауды жою, қағидалар мен талаптар-
ды жеңілдету жəне оңтайландыру, белгіленген рəсімдер мен регламенттерді автоматтандыру 
қағидаттары сақталған жағдайда кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы шеңберінде жүзеге асы-
рылады.

 97. Кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымына:
1) облыс орталықтарындағы, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларындағы, сондай-ақ 

моноқалалардағы, шағын қалалар мен аудан орталықтарындағы КҚКО;
2) КҚКО бөлімшелері кіреді.
98. Бағдарлама бойынша кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын ұсыну шарттары мен 

тəртібі уəкілетті орган бекітетін Бағдарлама шеңберінде кəсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шара-
ларын ұсыну қағидаларымен регламенттеледі.

 Бағдарламаны іске асыруды мониторингілеу
99.  Бағдарламаны іске асыруды мониторингілеу оның нысаналы индикаторларына, міндеттері 

мен нəтижелер көрсеткіштеріне толық жəне уақтылы қол жеткізуді, Бағдарламаны іске асырудың 
ағымдағы жай-күйі туралы ақпаратты тұрақты алуды, сондай-ақ Бағдарламаны, оның ішінде 
Қазақстан Республикасында кəсіпкерлікті дамытудың құбылмалы сыртқы жəне ішкі факторларын 
ескере отырып, оның құралдары мен тетіктерін уақтылы өзектілендіруді қамтамасыз ету мақсатында 
жүзеге асырылады.

100. Бағдарламаны мониторингілеу мынадай үш деңгейде жүргізіледі:
1) статистикалық деректерді талдау кəсіпкерлік санаттары, мемлекеттік қолдау түрлері, салалық 

жəне өңірлік тиесілілік бөлінісінде ұсынылатын қызметтер саны мен қолдау құралдарының тізбесі 
бойынша мəліметтерді жинауға жəне өңдеуге бағытталған;

2) Бағдарлама құралдарын іске асыру сапасының аудиті Бағдарлама құралдарын алушылардың 
қанағаттануын, ұсынылатын мемлекеттік қолдау құралдарының жеткілікті жəне толық болуын 
бағалауды көздейтін Бағдарлама құралдарын іске асыру сапасын бағалауға бағытталған;

3) Бағдарламаның нəтижелілік аудиті мемлекеттік қолдау құралдарының кəсіпкерлік субъектілерінің 
кəсіпкерлік қызметінің түпкілікті сапасы мен нəтижелілігіне ықпалын субъективті бағалауға, сондай-
ақ Бағдарлама құралдарының əлеуметтік, бюджеттік жəне экономикалық тиімділігін объективті 
бағалауға бағытталған.

 101.  Бағдарламаны пайдаланушының бейнесін сипаттауға, кəсіпкерлік қызмет нəтижелілігінің 
жақсаруын/нашарлауын экономикалық немесе басқарушылық тұрғыдан бағалауға, сондай-ақ қолдау 
құралдарын алудың жылдамдығы мен сапасын айқындайтын Бағдарламаның ішкі факторларына 
баға беруге қабілетті кешенді талдамалық есеп мониторинг қорытындысы болып табылады.

102. Мониторинг жүргізу үшін мыналар:
1) ұлттық жəне ведомстволық статистика;
2) Бағдарлама құралдарын алу кезінде толтырылатын бастапқы нысандар;
3) кəсіпкерлердің көрсетілген қызметтер сапасына қанағаттануын бағалауға арналған нысандар;
4) мемлекеттік қолдау алған кəсіпкерлерге телефон арқылы жəне тікелей пікіртерім жүргізу;
5) кəсіпкерлермен өткізілетін семинарлар, кеңестер, кездесулер ақпарат көзі болып табылады.
103.  Бағдарламаның бірінші, екінші жəне үшінші бағыттары шеңберінде статистикалық деректерді 

талдауды, сапа мен нəтижелілік аудитін қаржы агенттігі жүргізеді.
104. Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде статистикалық деректерді талдауды, сапа мен 

нəтижелілік аудитін қаржылай емес қолдау операторы жүргізеді.
 105.  Қаржы агенттігі мен қаржылай емес қолдау операторы телефон арқылы жəне тікелей пікіртерім 

жүргізу арқылы Бағдарлама құралдарының іске асырылу сапасына аудит жүргізеді. Сауалнама 
жүргізу үшін қаржы агенттігі мен қаржылай емес қолдау операторы білікті мамандар бөледі, олар 
қызметтерді ұсыну сапасын тікелей мониторингілеуді жүзеге асырады. Тікелей пікіртерім кəсіпкер 
толтыратын сауалнама негізінде жүргізіледі.

106. Бағдарлама нəтижелілігінің аудиті статистикалық деректерді талдау, Бағдарлама құралдары-
ның іске асырылу сапасы аудитінің нəтижелері,оның ішінде Бағдарлама құралдарын пайдаланғаннан 
кейін өздері алған əлеуметтік, бюджеттік жəне экономикалық нəтижелерді көрсетіп, кəсіпкерлер есеп 
беретін семинарлар мен кездесулердің қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

107.  Бағдарлама тиімділігінің кешенді талдамалық есебін дайындауды қаржылай емес қолдау 
операторы бір жылдық статистикалық деректерді, сапа жəне нəтижелілік аудитін талдау нəтижелерін 
пайдалана отырып жүзеге асырады.

108. Бағдарламаға мониторинг жүргізудің тұрақтылығы:
1) статистикалық деректерді талдау – уəкілетті органға мемлекеттік қолдау құралдарының іске 

асырылуы бойынша ақпарат беру арқылы ай сайын;
2) Бағдарлама құралдарының іске асырылу сапасының аудиті – кейіннен уəкілетті органға жиынтық 

есеп жібере отырып, Бағдарлама жұмысының сапасын бағалау сауалнамаларының деректерін өңдеу 
арқылы – тоқсан сайын жəне қолдау шараларын алу үшін жыл бойы барлық өтініш бергендердің 
жалпы санынан кемінде 5 % мөлшерінде көрсетілетін қызметтерді алған кəсіпкерлерге телефон 
арқылы немесе тікелей сауалнама жүргізу арқылы – жыл сайын;

3) Бағдарлама нəтижелілігінің аудиті – КҚКО базасындағы форматқа сəйкес семинар өткізу 
арқылы – жыл сайын.

  Бағдарлама нəтижелілігі аудитінің нəтижелері қаржылай емес қолдау операторы уəкілетті органға 
есепті жылдан кейінгі қаржы жылының шілдесінен кешіктірмей беретін Бағдарлама тиімділігінің 
кешенді талдамалық есебіне қосылады.

109. Мониторингті қаржыландыру мынадай түрде:
1) Бағдарламаның бірінші, екінші жəне үшінші бағыттары шеңберіндегі статистикалық деректер 

аудиті қаржы агенттігінің меншікті қаражаты есебінен; Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде 
қаржылай емес қолдау операторының меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады;

2) Бағдарлама құралдарының іске асырылу сапасының аудиті – қаржы агенттігінің меншікті 
қаражаты есебінен; Бағдарламаның төртінші бағыты шеңберінде – қаржылай емес қолдау 
операторының меншікті қаражаты есебінен;

3) Бағдарлама нəтижелілігінің аудиті – қаржылай емес қолдау операторының қаражаты есебінен;
4) «Бағдарламаның іске асырылуын мониторингілеу» тақырыбы бойынша қорытынды жұмыс 

кеңесін өткізу қаржылай емес қолдау операторының қаражаты есебінен жүргізіледі. 

Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимылы
 110.   БЖК-2020 іске асыру шеңберінде жасалған банктердің/лизингтік компаниялардың кредиттері/

қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жəне банктердің/лизингтік 
компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша кепілдік беру жөніндегі келісімдер 
Бағдарламаны іске асыру кезінде қолданылады жəне қайтадан жасалмайды.

111.   Қаржы агенттігі кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау, кредиттер бойынша кепілдік беру, кəсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау 
көрсету, «Шағын жəне орта кəсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту» құрамдауышы жəне мемлекеттік 
гранттар беру бөлігінде Бағдарламаның іске асырылуын мониторингілеуді жүзеге асырады.

112. Қаржы агенттігі Бағдарлама тиімділігінің кешенді жылдық жалпы талдамалық есебін қалып-
тастыру мақсатында есепті жылдан кейінгі жылдың сəуірінен кешіктірмей, Бағдарламаның бірінші, 
екінші жəне үшінші бағыттарын мониторингілеу нəтижелерін қаржылай емес қолдау операторы мен 
уəкілетті органға жібереді.

113. Жұмыскерлер кірісінің, орташа жылдық санының артуын, кəсіпкердің салықтық төлемдерінің 
ұлғаю серпінін айқындау үшін қаржы агенттігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемле-
кет тік кірістер комитетінен алынған ақпаратты пайдаланады. Қаржы агенттігі шешім қабылдаған күнге 
қарамастан, келесі қаржы жылының басы жұмыскерлер кірісінің, орташа жылдық санының артуын, 
кəсіпкердің салықтық төлемдерінің ұлғаю серпінін есептеу кезіндегі есепті күн болып табылады.

114.   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті «Салық 
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 30-бабының 2-тармағына сəйкес кəсіпкерлік 
субъектілерінің салық төлеуші туралы мəліметтерді беруге келісуі туралы ұсынылған өтініштердің 
негізінде төленген салықтар мен бюджет төлемдерінің көлемі жəне қаржы агенттігі Бағдарламасына 
қатысушылар жұмыскерлерінің саны туралы мəліметтерді қаржы агенттігі мен қаржылай емес 
қолдау операторына жолдайды. Кірістер, төленген салықтар мен бюджет төлемдерінің көлемі 
жəне Бағдарламаға қатысушылар жұмыскерлерінің саны туралы соңғы 5 жылғы жылдық деректер 
кəсіпкерлік субъектілерінің салық төлеуші туралы мəліметтерді беруге келісуі туралы ұсынылған 
өтініштердің негізінде қаржы агенттігі мен қаржылай емес қолдау операторының сұрау салуы 
бойынша ұсынылады.

115. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі Бағдарламаның өңірлерде өндірістік инфрақұрылымды 
дамыту бөлігінде іске асырылуын мониторингілеуді жүзеге асырады.

 Бағдарламаның өлшемшарттары
116. Мемлекеттік қолдау алуға үміткер кəсіпкерлердің кредиттері/лизингтік мəмілелері мынадай 

өлшемшарттарға сəйкес келуге тиіс:
1) кəсіпкердің кредиті/лизингтік мəмілесі Бағдарлама шарттарына сəйкес жаңа инвестициялық 

жобаларды іске асыруға, сондай-ақ өндірістерді жаңғыртуға жəне кеңейтуге, оның ішінде айналым 
қаражатын толықтыруға бағытталуға тиіс;

2) сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау жəне оларға ішінара кепілдік беру:
ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кəсіпорындарды сатып 

алуға бағытталған;
даму банкін қоспағанда, мемлекеттік даму институттары берген;
банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың сыйақы мөлшерлемесі Бағдарлама 

шеңберінде арзандатылған кредиттерін/лизингтік мəмілелерін қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі 
бюджет қаражаты есебінен арзандатылған;

овердрафт түріндегі кредиттер/лизингтік мəмілелер бойынша жүзеге асырылмайды;
3) ұлттық жəне шетелдік валюталарда кредит беруге жол берілетін Бағдарламаның үшінші бағытын 

қоспағанда, кəсіпкердің кредиті/лизингтік мəмілесі ұлттық валютада берілуге тиіс.
117. Мыналар:
1) моторлы көлік құралдарын шығаруды жəне өзі өсірген жүзімнен шарап өндіруді жəне 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік зат ретінде тіркелген құрамында спирті 
бар медициналық мақсаттағы өнім (бальзамнан басқа) шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, 
акцизделетін тауарлар/өнімдер шығаруды жүзеге асыратын кəсіпкерлер;

2) қиыршықтас жəне құм карьерлерін игеруге арналған жобаларды қоспағанда, жобаны тау-кен 
өндіру өнеркəсібі мен карьерлерді игеруде іске асыруды жоспарлайтын кəсіпкерлер;

3) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан астам проценті тікелей 
немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға 
(əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы шарт 
шеңберінде құрылған кəсіпкерлерді қоспағанда) тиесілі кəсіпкерлер/индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектілері;

4) меншік нысаны жеке меншік мекеме ретінде ресімделген кəсіпкерлер жəне коммерциялық емес 
ұйымдар Бағдарламаға қатысушылар бола алмайды.

118. Субсидиялау қайтарымды лизинг, қайталама лизинг, қосалқы лизинг шарттары бойынша 
жүзеге асырылмайды.

119. Уəкілетті орган Бағдарламаның бірінші, екінші жəне үшінші бағыттарын іске асыру мақсатында 
əрбір облыс, астана, респуб-ликалық маңызы бар қалалар үшін қаржыландырудың жалпы лимитін 
айқындайды.

120. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кəсіпкерлік əлеуетін тарту Ресей 
Федерациясы мен Беларусь Республикасының резиденттері бірлесіп қатысатын кəсіпорындар 
құрудың ресурстық əлеуеті мен қажеттілігі бар Қазақстан Республикасының шекара маңындағы 
аумақтарында қаржылай жəне қаржылай емес қолдау шараларын ұсыну жолымен жүзеге асырылады.

121. Қаржылай жəне қаржылай емес қолдау шаралары Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттер кəсіпкерлерінің қатысуымен жаңадан құрылған жəне жобаларды Қазақстан 
Республикасының аумағында іске асыратын Қазақстан Республикасының резиденттері – кəсіпкер-
лерге/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне де ұсынылады.

122. Бағдарлама шарттарының бірі бар жұмыс орындарын сақтап қалу жəне жаңа жұмыс 
орындарын құру, еңбек өнімділігін арттыру жəне Қазақстан Республикасы резиденттерінің жаңа 
нарықтарға шығуы болып табылады.

123. Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері үшін кредиттік ресурстар құнын төмендету жəне 
банктердің/лизингтік компаниялардыңұйымдық-техникалық мүмкіндіктерін тарту арқылы олардың 
қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру мақсатында даму банкі берген кредиттерді/қаржылық лизинг 
шарттарын қоспағанда, қаржы агенттігі арқылы халықаралық қаржы институттарының кредиттік 
ресурстарын тарту бойынша шаралар қабылданады.

124. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері аумақтарды дамыту бағдарламаларын əзірлеу кезінде 
осы Бағдарламаның ережелерін ескеретін болады.

125. Кəсіпкерге/индустриялық-инновациялық қызмет субъектісіне Бағдарламаның барлық 
құралдары шеңберінде кешенді қолдау көрсетілуі мүмкін.

126.     Субсидиялау, кепілдік беру жөніндегі, гранттар беруге жəне өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылымды салуға немесе реконструкциялауға арналған, 2015 жылғы 31 наурызға дейін 
ӨҮК-те мақұлданған жобаларды қаржыландыру бұған дейін ӨҮК-те мақұлдаған талаптарға сəйкес 
жүзеге асырылады.

6-тарау. Қажетті ресурстар
Бағдарламаны іске асыруға:
1) респуб-ликалық бюджеттен 2020 жылы – 57 926 348 мың теңге,2021 жылы – 62 969 704 мың 

теңге, 2022 жылы – 56 894 521 мың теңге,2023 жылы – 50 516 973 мың теңге, 2024 жылы – 43 113 
693 мың теңге көзделетін болады;

2) жергілікті бюджеттен 2020 жылы – 30 000 000 мың теңге, 2021 жылы – 30 000 000 мың теңге, 
2022 жылы – 30 000 000 мың теңге, 2023 жылы –30 000 000 мың теңге, 2024 жылы – 30 000 000 
мың теңге көзделетін болады.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖАО – жергілікті атқарушы органдар
ЖІӨ – жалпы ішкі өнім
ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі
ШОК – шағын жəне орта кəсіпкерлік
ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 1-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Р/с 
№ Атауы Өлш. 

бірл.

Орын-
далу 

мерзім-
дері

Аяқталу 
нысаны

Орындауға
жауаптылар

Болжанатын шығыстар Қаржы-
ландыру 
көздері2020 жыл 2021 жыл 2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бірінші бағыт: моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау

1. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
1 Банктердің/даму банкінің/

лизингтік компаниялардың 
кредиттері/қаржылық 
лизинг шарттары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жоба ла рын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хатта-
масы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді  

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді  

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның екінші 
деңгейдегі банктерге/даму 
банкіне/лизингтік компа-
нияларға кəсіпкерлердің 
жобалары бойынша 
субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компания лар

946 813 990 769 1 064 030 1 064 030 1 064 030 респуб-
ликалық 
бюджет

7 867 187 8 018 231 8 269 970 8 269 970 8 269 970 жергілікті 
бюджет

2. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру
1 Банктердің/даму банкінің 

кредиттері бойынша 
ішінара кепілдік беру үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

«Даму» 
КДҚ» АҚ оң 
шешімі бар 
хат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді  

2 Кепілдік туралы шарттар 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, даму 
банкі

талап етілмейді  

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
кепілдікті төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО, ҰЭМ 785 700 885 700 985 700 1 085 700 1 085 700 жергілікті 
бюджет

3. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау
1 Ислам банктерінің/ислам 

лизингтік компанияларының 
кірісін құрайтын тауарға 
үстеме бағаның бір бөлігін 
жəне жалдау төлемінің бір 
бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді  

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
ислам банктері, 
ислам лизингтік 
компаниялары

талап етілмейді

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
кəсіпкерлер жобалары бой-
ынша ислам банктеріне/
ислам лизингтік компанияла-
рына субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
ислам банктері, 
ислам лизингтік 
компаниялары

сома Бағдарламаның бірінші бағыты іс-шаралар 
жоспарының 1.3-тармағында көрсетілген

респуб-
ликалық 
жəне 
жергілікті 
бюджет-
тер

Екінші бағыт: экономиканың басым секторларында кəсіпкерлікті дамыту
1. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

1 Банктердің/лизингтік 
компаниялардың 
кредиттері/ қаржылық 
лизинг шарттары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді  

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді  

3 Бағдарламаның екінші 
бағыты шеңберінде «Даму» 
КДҚ» АҚ-ның кəсіпкерлердің 
жобалары бойынша екінші 
деңгейдегі банктерге/
лизингтік компанияларға 
субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

29 579 
020

34 551 
370 

32 107 
792 

25 730 
244

18 326 964 респуб-
ликалық 
бюджет

22 781 
467

22 537 
473

22 130 
817

22 130 
817

22 130 817 жергілікті 
бюджет

2. Банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру
1 Банктердің кредиттері 

бойынша ішінара кепілдік 
беру үшін кəсіпкерлердің 
жоба ларын қарау жəне 
мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді  

2 Кепілдік туралы шарттар 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер

талап етілмейді  

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
кепілдік төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО 2 571 300 2 471 300 2 371 300 2 271 300 2 271 300 жергілікті 
бюджет

3. Мемлекеттік гранттар беру
1 Конкурстық негізде гранттар 

беру үшін жобаларды қарау 
жəне мақұлдау

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО талап етілмейді

2 Жаңа бизнес-идеяларды 
іске асыру үшін мемлекеттік 
гранттар төлеу

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО 600 000 600 000 0 0 0 респуб-
ликалық 
бюджет

653 000 653 000 653 000 653 
000

653 000 жергілікті 
бюджет

4. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту
1 Өндірістік (индустриялық) 

инфрақұрылым жүргізуге 
арналған ЖАО-ның 
бюджеттік өтінімдерін қарау

бірл. жыл 
сайын 

РБК-де 
қарау

ҰЭМ, Қаржымині, 
ЖАО

талап етілмейді  

2 Кəсіпкерлердің жобаларына 
өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылым тартуды 
қаржыландыру

мың 
теңге

жыл 
сайын 

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО, ҰЭМ, 
Қаржымині

9 149 949 9 149 949 6 000 000 6 000 000 6 000 000 респуб-
ликалық 
бюджет

5. Индустриялық аймақтарды дамыту
1 Индустриялық аймақтарға 

өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылым жүргізуге 
арналған ЖАО-ның 
бюджеттік өтінімдерін қарау

бірл. жыл 
сайын 

РБК-де 
қарау

ҰЭМ, Қаржымині, 
ЖАО

талап етілмейді

2 Индустриялық аймақтарға 
өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылым жүргізуді 
қаржыландыру

мың 
теңге

жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ЖАО, ҰЭМ, 
Қаржымині

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 респуб-
ликалық 
бюджет

6. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау
1 Ислам банктерінің/ислам 

лизингтік компанияларының 
кірісін құрайтын тауарға 
үстеме бағаның бір бөлігін 
жəне жалдау төлемінің бір 
бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
ислам банктері, 
ислам лизингтік 
компаниялары

талап етілмейді

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның кəсіп -
кер лердің жоба лары бойынша 
ислам банк те рі не/ислам ли-
зинг тік компанияларына 
субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
ислам банктері, 
ислам лизингтік 
компаниялары

сома Бағдарламаның екінші бағытының іс-шаралар 
жоспарының 1.3-тармағында көрсетілген

7. Кəсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
1 «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ ресми бағалы қағаздар 
тізіміне қосылған эмитенттер 
облигациялары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің 
бір бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. алты 
айда 
бір рет 
не 12 
айда 
бір рет

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
Орталық 
депозитарий

талап етілмейді

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның Ор-
талық депозитарийге кəсіп-
керлердің жобалары бойын-
ша субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
Орталық 
депозитарий

сома Бағдарламаның екінші бағытының іс-шаралар 
жоспарының 1.3-тармағында көрсетілген

Үшінші бағыт: кəсіпкерлердің валюталық тəуекелдерін төмендету
1. Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субси-

диялау
1 Банктердің/лизингтік 

компаниялардың кредиттері/
қаржылық лизинг шартта-
ры бойынша сыйақы мөл-
шерлемесінің бір бөлі гін суб-
сидиялау үшін кəсіпкер лер-
дің жобаларын қарау жəне 
мақұлдау

бірл. ай 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

талап етілмейді

3 Бағдарламаның үшінші 
бағыты шеңберінде «Даму» 
КДҚ» АҚ-ның кəсіпкерлердің 
жобалары бойынша екінші 
деңгейдегі банктерге/
лизингтік компанияларға 
субсидиялар төлеуі

мың
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
екінші деңгейдегі 
банктер, лизингтік 
компаниялар

582 654 609 704 654 787 654 787 654 787

респуб-
ликалық 
бюджет

4 841 346 4 934 296 5 089 213 5 089 213 5 089 213 жергілікті 
бюджет

2. Ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін жəне жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау
1 Ислам банктерінің/ислам 

лизингтік компанияларының 
кірісін құрайтын тауарға 
үстеме бағаның бір бөлігін 
жəне жалдау төлемінің бір 
бөлігін субсидиялау үшін 
кəсіпкерлердің жобаларын 
қарау жəне мақұлдау

бірл. жыл 
сайын

қаржы 
агенттігінің 
шешімі 
(хаттамасы)

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша)

талап етілмейді

2 Субсидиялау шарттарын 
жасасу

бірл. жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
ислам банктері, 
ислам лизингтік 
компаниялары

талап етілмейді
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(Соңы. Басы 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 

3 «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
кəсіпкерлердің жобалары 
бойынша ислам банктеріне/
ислам лизингтік компанияла-
рына субсидиялар төлеуі

мың 
теңге

жыл 
сайын 
қаңтар, 
шілде

ҰЭМ-ге 
ақпарат

«Даму» КДҚ» АҚ 
(келісу бойынша), 
ислам банктері, 
ислам лизингтік 
компаниялары

сома Бағдарламаның үшінші бағытының іс-шаралар 
жоспарының 1.3-тармағында көрсетілген

Төртінші бағыт: кəсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шараларын ұсыну
1. «Кəсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету» функционалдық бағыты

1 «Бизнес-Насихат» жобасы 
бойынша мемлекеттік 
қолдау шараларын түсіндіру

мың 
теңге

жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісу 
бойынша)

110 105 110 105 110 105 110 105 110 105 респуб-
ликалық 
бюджет

2 Моноқалаларда, 
шағын қалалар мен 
аудан орталықтарында 
кəсіпкерлерді ақпараттық 
қамтамасыз ету

мың 
теңге

жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісу 
бойынша)

710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 респуб-
ликалық 
бюджет

2. «Кəсіпкерлердің құзыреттерін арттыру» функционалдық бағыты
1 Кəсіпкерлерді оқыту мың 

теңге
өтінім-
дердің 
түсуіне 
қарай

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісу 
бойынша), 
«Назарбаев 
университеті» 
ДБҰ

598 258 598 258 598 258 598 258 598 258 респуб-
ликалық 
бюджет

2 Сервистік қызметтер көрсету мың 
теңге

өтінім-
дердің 
түсуіне 
қарай

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісу 
бойынша)

1 158 549 1 158 549 1 158 549 1 158 549 1 158 549 респуб-
ликалық 
бюджет

3. «Кəсіпкерлердің өнімділігін арттыру» функционалдық бағыты
1 Басқарудың жаңа əдістерін, 

өндіріс технологияларын 
енгізу, кəсіпорындардың 
өнімділігі мен энергия 
үнемдеуін арттыру 
мəселелері бойынша 
сырттан консультанттарды 
тарту

мың 
теңге

жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісу 
бойынша)

120 000 120 000 120 000 120 000 120 
000

респуб-
ликалық 
бюджет

4. «Іскерлік байланыстарды кеңейту: шетелдік əріптестермен іскерлік байланыстар орнату» функционалдық бағыты
1 Халықаралық жəне шетелдік 

ұйымдардың қолдауымен 
шетелдік əріптестермен 
іскерлік байланыстар орнату

мың 
теңге

жыл 
сайын

ҰЭМ-ге 
ақпарат

ҰКП (келісу 
бойынша)

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 респуб-
ликалық 
бюджет

5. Өзге іс-шаралар
1 Қаржы агенттігінің 

Бағдарлама шеңберінде 
көрсетілетін қызметтеріне 
ақы төлеу

мың 
теңге

жыл 
сайын

көрсетілетін 
қызметтерді 
мемлекеттік 
сатып алу 
туралы 
шарт

ҰЭМ, «Даму» 
КДҚ»АҚ (келісу 
бойынша)

791 000 791 000 791 000 791 000 791 000 респуб-
ликалық 
бюджет

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
«Даму» КДҚ» АҚ – «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы
ЖАО – жергілікті атқарушы органдар
Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
РБК – респуб-ликалық бюджет комиссиясы
ҰКП – «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық кəсіпкерлер палатасы 
ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасына 2-қосымша

Бағдарламаға əлеуетті қатысушылар үшін 
экономиканың басым секторларының тізбесі

ЭҚЖЖ
коды

Атауы

Агроөнеркəсіптік кешен
01 01.11 «Дəнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақты 

дақылдар мен майлы тұқымдарды өсіруді» қоспағанда, өсімдік 
шаруашылығы жəне мал шаруашылығы, аңшылық жəне осы 
салаларда көрсетілетін қызметтерді ұсыну

03 Балық шаруашылығы жəне акваөсіру
10 Тамақ өнімдерінің өндірісі
11.06 Уыт өндірісі
11.07 Минералды сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі

Тау-кен өндіру өнеркəсібі
08.12.1 Қиыршықтас жəне құм карьерлерін игеру
09 Тау-кен өндіру өнеркəсібі саласындағы техникалық 

көрсетілетін қызметтер
Жеңіл өнеркəсіп жəне жиһаз өндіру

13 Тоқыма бұйымдарын өңдеу
14 Киім өндірісі
15 Былғарыдан жасалған жəне оған қатысты өнімдер өндірісі
16 Жиһаздан басқа, ағаштан жəне тоздан жасалған бұйымдар 

өндірісі; сабаннан жəне өруге арналған материалдардан 
жасалған бұйымдар өндірісі

17 Қағаз жəне қағаз өнімдерінің өндірісі
18 Баспа жəне жазылған материалдарды қалпына келтіру
20 Химия өнеркəсібі өнімдерінің өндірісі
21 Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттар өндірісі
22 Резеңке жəне пластмасса бұйымдары өндірісі
31 Жиһаз өндірісі

Құрылыс материалдарын жəне өзге де металл емес 
минералдық өнімдер өндірісі

23 Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі
Металлургия, металл өңдеу, машина жасау 

24 Металлургия өнеркəсібі
25 Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл 

бұйымдары өндірісі
26 Компьютерлер, электрондық жəне оптикалық өнімдер өндірісі
27 Электр жабдықтары өндірісі
28 Басқа санаттарға қосылмаған машиналар мен жабдықтар 

өндірісі
29 Автокөлік құралдары, трейлерлер жəне жартылай тіркемелер 

өндірісі
30 Өзге де көлік құралдары өндірісі
33 Машиналар мен жабдықтарды жөндеу жəне орнату

Өнеркəсіптің басқа да секторлары
32 Өзге де дайын бұйымдар өндірісі
35.11.4 Өзге де электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
35.11.2 Гидроэлектр станцияларының электр энергиясын өндіруі

38 Қалдықтарды жинау, өңдеу жəне жою, қалдықтарды кəдеге 
жарату

39 Рекультивация жəне қалдықтарды жою саласындағы өзге де 
көрсетілетін қызметтер

Көлік жəне қоймаға сақтау
45.2 Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
49.3 Құрлықта жүретін өзге де жолаушылар көлігі
49.41 Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау
50 Су көлігі
52 Қойма шаруашылығы жəне қосалқы көлік қызметі
53 Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті 

қоспағанда, пошта жəне курьерлік қызмет
Туризм

55.10 Қонақүйлердің қызметтер көрсетуі
55.20 Демалыс күндеріне жəне қысқа мерзімді тұрудың өзге де 

кезеңдеріне тұрғын үй беру
55.30 Кемпинг, рекреациялық автопарктер жəне трейлер парктеріне 

арналған алаңдар
Ақпарат жəне байланыс

59.14 Кинофильмдер көрсету жөніндегі қызмет
61 Байланыс
62 Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар жəне басқа 

да ілеспе көрсетілетін қызметтер
Кəсіптік, ғылыми жəне техникалық қызмет

69.2 Бухгалтерлік есеп жəне аудит саласындағы қызмет; салық 
салу жөніндегі консультациялар

71 Сəулет, инженерлік ізденістер; техникалық сынақтар мен 
талдау саласындағы қызмет

72 Ғылыми зерттеулер жəне əзірлемелер
74 Өзге де кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет
75 Ветеринариялық қызмет
81 Ғимараттар мен аумақтарға қызмет көрсету саласындағы 

қызмет
Білім беру

85 Білім беру
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 

көрсетілетін қызметтер
86 Денсаулық сақтау саласындағы қызмет
87 Тұратын жермен қамтамасыз ете отырып, əлеуметтік 

көрсетілетін қызметтер ұсыну
88 Тұратын жермен қамтамасыз етпей, əлеуметтік көрсетілетін 

қызметтер ұсыну
Өнер, ойын-сауық жəне демалыс

91 Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің жəне басқа да 
мəдени қызмет көрсету мекемелерінің қызметі

93 Спорт, ұйымдастыру жəне ойын-сауық (дискотекаларды 
қоспағанда) саласындағы қызмет

Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну
95 Компьютерлерді, жеке тұтыну заттарын жəне тұрмыстық 

тауарларды жөндеу
96.01 Тоқыма бұйымдары мен тері бұйымдарын жуу жəне тазалау 

(химиялық)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 26 желтоқсан           №982
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтау саласын дамытудың

 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының денсаулық 

сақтау саласын дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) бекітілсін.

2. Бағдарламаның іске асырылуына жауапты орталық жəне жергілікті 
атқарушы органдар, өзге де ұйымдар (келісім бойынша):

1) Бағдарламаны іске асыру бойынша шаралар қабылдасын;
2) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қараша-
дағы № 790 қаулысында белгіленген тəртіппен жəне мерзімде Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне Бағдарламаның орындалу барысы туралы 
ақпарат берсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлiгiне жүктелсiн.

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi А.МАМИН

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №982 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы

 Мазмұны
 1. Бағдарламаның паспорты
 2. Кіріспе
 3. Ағымдағы жағдайды талдау
 4. Бағдарламаның мақсаты, міндеттері, нысаналы индикаторлары жəне 

іске асыру нəтижелерінің көрсеткіштері 
 5. Бағдарламаның негізгі бағыттары, қойылған мақсаттарға қол жеткізу 

жолдары жəне тиісті шаралар
 6. Қажетті ресурстар

1. Бағдарламаның паспорты
Бағдарламаның 
атауы

 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы 

Əзірлеу үшін 
негіз

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 
желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы;
Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 
жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі 
стратегиялық даму жоспары;
Қазақстан Республикасы Президентінің «Бес 
институционалдық реформаны іске асыру бойынша 
100 нақты қадам» атты ұлт жоспары;
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. 
Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші 
өнеркəсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» жəне 2018 жылғы 5 қазандағы

«Қазақстандықтардың əл-ауқатын арттыру: табыстар 
мен өмір сүру сапасын арттыру» атты Қазақстан 
халқына Жолдауы;
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. 
Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына 
Жолдауы.

Бағдарламаны 
əзірлеуге 
жауап ты 
мемле кеттік 
орган

 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі

Бағдарламаны 
іске асыруға 
жауапты 
мемлекеттік 
органдар

 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі, 
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, 
Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт 
министрлігі, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрлігі,
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
министрлігі,
Қазақстан Республикасының Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігі, 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігі,
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, 
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне қоғамдық 
даму министрлігі,
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігі,
Қазақстан Республикасының Экология, геология 
жəне табиғи ресурстар министрлігі,
Қазақстан Республикасының Сауда жəне интеграция 
министрлігі,
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, 
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігі,
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі,
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент 
қалаларының əкімдіктері

Бағдарламаның 
мақсаты

 Сапалы жəне қолжетімді денсаулық сақтауды 
қамтамасыз ету 

Міндеттер  Халықтың саламатты өмір салтын ұстануын 
қалыптастыру жəне қоғамдық денсаулық қызметін 
дамыту; медициналық көмектің сапасын арттыру; 
денсаулық сақтау жүйесін орнықты дамыту

Іске асыру 
мерзімі

 2020 – 2025 жылдар

Нысаналы 
индикаторлар

 2025 жылы:
- азаматтардың күтілетін өмір сүру ұзақтығының 75 
жасқа дейін өсуі;
- жүрек-тамыр, онкологиялық, созылмалы 
респираторлық аурулар мен диабеттен 30-70 жас 
аралығында мезгілсіз қаза болу қаупінің деңгейін 
15,43 %-ға дейін төмендету;
- аналар өлімін 100 мың тірі туғанға шаққанда 14,5-ке 
дейін төмендету (құпия аудит деректері бойынша);
- нəрестелер өлімін 1000 тірі туғандарға шаққанда 8,3-
ке дейін төмендету (құпия аудит деректері бойынша).

Қаржыландыру 
көздері мен 
көлемдері

 2020 – 2025 жылдары Бағдарламаны іске асыруға 
республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
қаражаты, əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорының (бұдан əрі – ƏлМСҚ) активтері, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым 
салынбаған басқа да қаражат жұмсалатын болады. 
Бағдарламаны іске асыруға арналған жалпы шығын 
3,2 трлн. теңгені құрайды.

мың теңге
Жылдар 
бойынша

Барлығы РБ Басқа 
қаржыландыру 

көздері
2020 ж. 101 479 659 79 758 902 21 720 757
2021 ж. 190 302 331 112 473 864 77 828 467
2022 ж. 283 529 037 171 364 273 112 164 764
2023 ж. 712 064 057 483 520 916 228 543 141
2024 ж. 892 247 182 580 797 471 311 449 711
2025 ж. 1 000 696 116 616 975 228 383 720 888
Барлығы: 3 180 318 382 2 044 890 654 1 135 427 728

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың 
2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын (бұдан 
əрі – Бағдарлама) қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық 
жəне жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде жəне республикалық жəне 
жергілікті бюджеттердің кіріс бөлігінің, ƏлМСҚ активтерінің мүмкіндіктеріне 
байланысты, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған қаржыландырудың 
балама көздерін тарта отырып нақтыланатын болады.

2. Кіріспе
 «Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді стратегиясында əлемнің ең дамыған 

30 елінің қатарына кіру стратегиялық мақсаты айқындалған болатын, 
бұл қазақстандықтардың күтілетін өмір сүру ұзақтығын (бұдан əрі – КӨҰ) 
дамыған мемлекеттердің орташа деңгейіне дейін жеткізуді де көздейді. 
Əлеуметтік саясаттың жаңа қағидаттарын – азаматтардың əлеуметтік 
кепілдіктері мен жеке жауапкершілігін іске асыруды қамтамасыз ету ұзақ 
мерзімді жеті басымдықтың бірі ретінде айқындалған. 

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының (бұдан əрі – БҰҰ) орнықты дамудың 
түйінді элементі – бұл саламатты өмір салтын қамтамасыз ету жəне 
кез келген жастағы барлық адамдар үшін қолайлы жағдай жасау деген 
анықтамасын қолдайды. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі 
орта мерзімді стратегиялық даму жоспарында Қазақстан Республикасының 
Үкіметі БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарын (бұдан əрі – ТДМ) маңызды 
бағдар етіп айқындаған, онда үшінші мақсаты болып халықтың жақсы 
денсаулығы мен əл-ауқаты көрсетілген. 

Блумберг халықаралық агенттігінің рейтингтік бағалауына сəйкес 
денсаулық сақтауға жұмсалатын шығыстардың тиімділік көрсеткіші 
бойынша Қазақстан 2012 жылы рейтингке қатысушы елдер арасында 
111-позицияға ие болды, 2018 жылы 44-позицияға дейін көтерілді. Бұл 
көрсетілген кезеңде Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігі 
жоғарылағанын айғақтайды. 

Денсаулық сақтау жүйесін жақсарту үшін Қазақстан Үкіметінің бастамасы 
бойынша Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы (бұдан əрі – 
ЭЫДҰ) бірқатар ұсыныстар бере отырып, Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау жүйесіне шолу жүргізді, олар осы Бағдарламаны əзірлеу 
кезінде ескерілген.

Бұған қоса, бағалау негізінде Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
(бұдан əрі – ДДҰ) Қазақстан үшін қоғамдық денсаулық саласында, 
инфекциялық емес аурулармен күрес бойынша, медициналық-санитария-
лық алғашқы көмек жəне басқа да бағыттар бойынша ұсынымдар берген.

Осы Бағдарлама Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған алдыңғы бағдар-
ламасының негізгі бағыттары мен түйінді жобаларының сабақтастығын 
қамтамасыз етеді.

ЮНИСЕФ-тің 2016 – 2030 жылдарға арналған Денсаулық стратегиясының 
тəсілдеріне сəйкес бағдарламаның басты басымдықтарының бірі үздік 
халықаралық практиканы ескере отырып, аурулардың алдын алу, 
уақтылы көмек көрсету жəне толыққанды оңалту жолымен балалардың, 
жасөспірімдер мен жастардың денсаулығын нығайту болуы тиіс. 

Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді жəне орта мерзімді 
стратегиялық құжаттарын, БҰҰ ТДМ жəне халықаралық ұйымдардың 
ұсынымдарын іске асыру үшін осы Бағдарламада денсаулық сақтау жүйесін 
дамытудың 2026 жылға дейінгі бағыты айқындалған.

3. Ағымдағы жағдайды талдау
2019 жылы ДДҰ бүкіл əлемнің денсаулық сақтау жүйелерінің алдында 

тұрған негізгі он сын-қатерді белгіледі. Инфекциялардың тез таралу қаупі 
(тұмау пандемиясы, Эбола эпидемиясы, адамның иммун тапшылығы ви-
русы – АИТВ) сақталады, ал Қазақстан Республикасы экономикасының 
сауда-туристік қатынастарға интеграциясы инфекциялардың əкеліну 
жəне таралу қаупін арттырады. Вакцинациядан бас тарту антибиотиктерді 
тиімсіз пайдаланудың салдары ретінде бактерияға қарсы резистенттілік 
инфекциялық аурулардан болатын өлімнің көбеюіне əкеп соғады. 
Қанайналым жүйесінің аурулары, ісіктер, қант диабеті аурулары жəне ты-
ныс алу ағзаларының аурулары сияқты инфекциялық емес аурулардың 
ауыртпалығы өсуде. Халықтың денсаулығына сыртқы қауіп-қатердің ішінде 
ауаның техногендік ластануы жəне климаттың өзгеруі аса өзекті мəселе. 

Инфекциялық емес аурулардың қауіп факторлары
Қазақстанда инфекциялық емес аурулардың негізгі ауыртпалығы басты 

7 қауіп факторына келеді: жоғары қан қысымы, темекі, алкоголь, қанда 
холестериннің көп болуы, артық салмақ, жемістер мен көкөністерді аз 
тұтыну, қозғалыссыз өмір салты. Айталық, қазақстандық жасөспірімдер 
арасында (10-19 жас аралығындағы балалар) 5 %-ы семіздікке шалдыққан 
жəне балалардың 20 %-ында артық салмақ бар. Қазақстанда тұзды тұтыну 
ДДҰ ұсынатын көрсеткіштен, кейбір деректер бойынша, төрт есе артық. 
Қазақстандықтардың жемістер мен көкөністерді күнделікті тұтынуы орташа 
еуропалық көрсеткішке қарағанда төмен.

Бағалау нəтижесі бойынша 2015 жылы 18 жастан асқан ерлердің 
28 %-ында жəне əйелдердің 25 %-ында артериялық қан қысымы жоғары 
болған. Холестерин деңгейін бағалаудың соңғы деректері 25 жастағы 
жəне одан үлкен азаматтардың 46 %-ында жалпы холестериннің деңгейі 
жоғары екенін көрсетеді. 

Қазақстанда темекі шегудің таралуы ерлер арасында 42,4 %-ды жəне 
əйелдер арасында 4,5 %-ды құрайды. 

Алкоголь тұтыну Қазақстандағы аурулардың жалпы ауыртпалығындағы 
негізгі қауіп факторларының бірі болып қалады. 2016 жылы ерлер өлімінің 
бауыр циррозынан болған 74 %-ға жуығы жəне жарақаттанудан болған 
34%-ы ішімдік ішумен байланысты болды, əйелдер үшін бұл көрсеткіштер 
тиісінше 45 %-ды жəне 31 %-ды құрады.

Тұтастай алғанда, Қазақстан экономикасына инфекциялық емес 
аурулардан келтірілетін ағымдағы залал жылына 2,3 трлн. теңгені 
құрайды, мұның өзі елдің 2017 жылғы жалпы ішкі өнімінің 4,5 %-ына 
балама. Инфекциялық емес негізгі аурулардан (бұдан əрі – ИЕА) болатын 
өлімді төмендетудегі прогреске ЭЫДҰ елдерінде ДДҰ ұсынымдары жəне 
тамақ өнімдерінің құрамын жақсарту есебінен тұзды тұтынуды қысқарту; 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпараттық науқандар жəне 
қаптамаларға ескертулер енгізу; тамақ өнеркəсібінде транс-майларды 
пайдалануға тыйым салу, темекі бұйымдары мен алкогольге салынатын 
акциздерді ұлғайту, темекі бұйымдарын шығарып қоюға тыйым салу туралы 
заңдарды қабылдау жəне іске асыру, қоғамдық орындарда темекі шегуге 
тыйым салу, құрамында қант бар сусындарға салық салуды енгізу сияқты 
жекелеген жобалардың арқасында қол жеткізілді.

Денсаулықтың медициналық-демографиялық көрсеткіштері
Он жылдық кезең ішінде елде КӨҰ шамамен 5 жылға өсті (2010 жылы 

68,41 жастан бастап 2018 жылы 73,15 жасқа дейін), алайда ЖІӨ деңгейі 
Қазақстан Республикасындағыдай ЭЫДҰ-ның бірқатар елдерінде (Чили, 
Түркия жəне басқалары) КӨҰ шамамен 80 жасты құрайды. 2018 жылы 0-35 
жас аралығындағы əрбір үшінші өлім сəби жастағы балаларда болған. 5 
жыл ішінде 28 %-ға төмендеу үрдісімен 0-18 жас аралығында бір жасқа 
толмаған балалардың өлімі бірінші орында, екінші орында – 25 %-ға 
төмендеумен жасөспірімдер өлімі (15-19 жас), үшінші орында – 24 %-ға 
төмендеумен 5 жасқа дейінгі балалардың өлімі болған. Ересектер арасын-
да ерлер өлімі басым. Ерлер мен əйелдер арасындағы өлімнің ең көп айыр-
масы 25-29 жас аралығында, 2,8-ге 1 арақатынасында, бұл жарақаттардың, 
жол-көлік оқиғаларының жəне суицидтердің жоғары деңгейіне байланысты. 

Аурулар құрылымында өлім себептерінің арасында қан айналымы 
жүйесінің аурулары (бұдан əрі – ҚЖА) бірінші орында. 2018 жылы 100 
мың адамға шаққанда ҚЖА-дан 167,38 қайтыс болды, бұл 2015 жыл-
мен салыстырғанда 13 %-ға төмен. Стационарларда ҚЖА-дан қайтыс 
болғандардың арасында 40,4 %-ы еңбекке жарамды жастағы адамдар 
(15 – 64 жас аралығында) болған. ҚЖА арасында жүректің ишемиялық 
ауруы (бұдан əрі – ЖИА) көш бастап келеді, одан Қазақстанда жылына 
11,3 мың адам қайтыс болады (100 мың адамға шаққанда 71,7); сондай-ақ 
ми қан айналымының жіті бұзылулары (бұдан əрі – МҚЖБ), жылына 11,1 
мың пациент қайтыс болады (100 мың адамға шаққанда 71,8). Жіті мио-
кард инфарктін (бұдан əрі – ЖМИ) өткерген адамдардың ішінен 69 %-ы 
диспансерлік есепке алынады, МҚЖБ-дан емделіп шыққан пациенттердің 
ішінен 24 %-ы диспансерлік есепке алынады, бұл жерде мақсат инсульт 
алған барлық адамдарды бақылау болып табылады.

ҚЖА-дан кейін 2018 жылы нерв жүйесінің аурулары өлім бойынша 
екінші орында (15,7 %) болды (егде адамдардың көпшілігінің қайтыс болу 
себебі ретінде аурудың осы санаты көрсетіледі). Үшінші орында – тыныс 
алу ағзаларының аурулары (11,6 %). Өлім себептерінің төртінші орнында 
– ісіктер (8,8 %). Онкологиялық ауруларға қарсы күрес жөніндегі 2018 – 
2022 жылдарға арналған кешенді жоспар іске асырылуда, астанада Ұлттық 
онкология орталығын салу басталды. I-II сатыда обырды ерте анықтау 
60,5 %-ды құрайды. 

Жарақаттанудан, жазатайым оқиғалардан жəне уланудан болатын 
өлімнің төмендеу үрдісі бар: 100 мың адамға шаққанда 2015 жылы 82,5 
мың адамнан бастап 2018 жылы 66,59-ға дейін. Жол-көлік оқиғаларынан 
қайтыс болғандардың саны жоғары күйінде қалуда (2015 жылы – 2439 
адам, 2018 жылы – 2413 адам) – ДДҰ Еуропалық өңіріндегі ең жоғары 
көрсеткіштердің бірі. 

Балалар денсаулығы 
ДДҰ деректері бойынша баланы күтіп-бағудың жеткіліксіздігі жəне 

ата-аналардың балалардағы қауіпті белгілер мен факторларды білмеуі 
Қазақстандағы 5 жасқа дейінгі балалардың денсаулығы үшін негізгі қауіп 
болып табылады. Жарақаттар, суға бату жəне кездейсоқ тұншығу 5 жасқа 
толмаған балалар өліміндегі ең елеулі сыртқы себептер болып табылады. 

2018 жылы денсаулық жағдайына (туа біткен ауытқулар, жарақаттар 
жəне басқа аурулар) байланысты ерекше білім алу қажеттілігі бар 6 
жасқа толмаған балалар саны 46 мың адамнан асты. 2015 жылдан бері 
осы санаттағы балалардың жыл сайынғы өсімі 6 мың баланы құрады. 
Балалар мүгедектігінің өсу үрдісі бар, мүгедектіктің негізгі себептері: туа 
біткен ауытқулар (32,5 %), нерв жүйесінің аурулары (22,9 %), психикалық 
бұзылулар (12,5 %).

Аз қозғалатын өмір салты мен теңгерімсіз тамақтанудың салдарынан 
болатын артық дене салмағынан зардап шегетін 6-9 жас аралығындағы 
балалардың саны өсуде. Мектеп жасындағы балалар арасында асқазан-
ішек жолдарының аурулары басым (24 %).

14 жасқа толмаған мектеп жасындағы балаларды профилактикалық 
қарап-тексеру нəтижелері бойынша көптеген балалар көру қабілетінің 
бұзылуынан зардап шегеді, бұл балалардың гаджеттерді бақылаусыз 
пайдалануына байланысты.

2017 жылы жастардың прогрессивтілігі индексі бойынша Қазақстан 
102 елдің арасында 63-орынды иеленді. «Тамақтану жəне базалық 
медициналық қызмет көрсету» көрсеткіші бойынша баға 100-ден 96 
балға дейін берілді. «Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасының 
мəліметтері бойынша жыл сайын жастар көбінесе жазатайым оқиғалардан, 
уланудан жəне жарақаттанудан қайтыс болады (62,3 %). 

2015 – 2017 жылдары барлық жас топтары бойынша жастардың 
өлім деңгейі төмендеді. Ерлер арасында өлім қауіпті мінез-құлық (өзін-
өзі өлтіру, жол-көлік оқиғалары, кісі өлтіру, есірткі заттарын қабылдау) 
есебінен жоғары.

Суицидтің таралуы Қазақстан жастарының арасындағы анағұрлым 
маңызды əлеуметтік проблема болып табылады. ДДҰ мəліметтері бойынша 
тұрғындарының арасында өзіне-өзі қол жұмсау деңгейі бойынша Қазақстан 
алдыңғы он елдің қатарына кіреді. 2018 жылы тіркелген суицидтер саны 
3471 оқиғаны құрады. 15-17 жас аралығындағы жасөспірімдер тобында 
болған суицид саны 5 жылда 50,9 %-ға жəне суицидке əрекеттену саны 
49,3 %-ға төмендеді. 

2018 жылы Қазақстанда 15-18 жас шамасындағы қыздарда 3,4 мың 
жүктілік жағдайы жəне 1237 аборт тіркелген. Еліміздің барлық өңірлерінен 
15-19 жас аралығындағы 4,3 мың жасөспірім қатысқан қоғамдық пікірді 

зерттеу орталығының əлеуметтік сауалнамасының деректері бойын-
ша жастардың үштен бірі сексуалдық тұрғыдан белсенді. Қалалық 
жасөспірімдер арасында қауіпті мінез-құлық факторлары (жыныстық 
серіктестердің орташа саны – 4) байқалады. Сауалнамаға қатысқандардың 
тек 10 %-ы ғана АИТВ-ға қарап-тексерілген. Сауалнама жүргізілгендердің 
73,5 %-ы АИТВ-ға жасырын түрде қай жерде қарап-тексерілуге болаты-
нын білмейді жəне 15 – 24 жас аралығындағы жастардың көпшілігі (91 %) 
АИТВ-ның негізгі берілу жолдары туралы тиісті дəрежеде хабардар емес.

Инфекциялық аурулар
2018 жылы Қазақстан Республикасында инфекциялық аурулар бой-

ынша эпидемиологиялық жағдай орнықты болды. 34 инфекциялық 
жəне паразиттік аурулар бойынша сырқатқа шалдығуың төмендеуіне 
қол жеткізілді. Қызылша, көкжөтел, менингококк инфекциясымен 
науқастанудың өскені байқалады. 

Қазақстанда АИТВ инфекциясының таралуы шоғырланған сатыда 
тұр. ДЭФ ЖБИ рейтингінде Қазақстан соңғы үш жыл бойы АИТВ таралуы 
төмен елдердің тобына кірді. 15-49 жас аралығындағы топта АИТВ 
инфекциясымен өмір сүретін адамдар саны 22,7 мыңды құрады, 2018 
жылдың қорытындысы бойынша АИТВ инфекциясының таралуы – 0,23 
%. Елімізде АИТВ-ға қарсы күрес жөніндегі халықаралық ұсынымдарды, 
оның ішінде ЮНЭЙДС 90-90-90: ЖҚТБ эпедемиясын жеңуге жақындататын 
амбициялық мақсаттар» стратегиясын тиімді іске асыру үшін жағдайлар 
жасалған. 

Қазақстанда туберкулезбен күрес жөніндегі қызметті, оның ішінде 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың туберкулезін анықтау жəне 
емдеу үшін қаржыландырудың 95 %-ы мемлекет есебінен қамтамасыз 
етіледі. Жыл сайын 12 мыңға жуық жаңа жағдай мен рецидивтер 
анықталады. Жаңа жағдайлар мен рецидивтер арасында емдеудің 
табыстылық көрсеткіші 88 %-ды құрайды.

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек
Қазақстан ДДҰ-ға қатысушы ел болып табылады, 1978 жылы МСАК 

бойынша ДДҰ-ның Алматы декларациясы қабылданғаннан кейін əлемде 
медициналық-санитариялық алғашқы көмектің дамуы соның атына 
байланыстырылды. 2018 жылы Астанада ДДҰ мен ЮНИСЕФ мерейтойлық 
конференциясы өткізіліп, МСАК жөніндегі Астана декларациясы 
қабылданды. 

Тəуелсіздік жылдары МСАК елдің денсаулық сақтау саласын дамытудың 
басым бағыты болды. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
2019 жылғы 10 маусымдағы №103-р өкімімен бекітілген Қазақстан 
Республикасында медициналық-санитариялық алғашқы көмекті дамы-
ту жөніндегі 2019 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары іске 
асырылуда.

МСАК деңгейінде инфекциялық емес негізгі аурулардың скринингтік 
бағдарламасы сəтті енгізілді. Жалпы практика дəрігерлерін ынталандыру 
жəне бекітілген халықтың санын бір дəрігерге шаққанда 1 700 адамға дейін 
төмендету бойынша шаралар қабылдануда. МСАК қызметтерін көрсетуге 
бизнестің қызығушылығы өсіп келеді. 2019 жылы МСАК қызметтерінің 
жеке жеткізушілерінің үлесі барлық жеткізушілердің 36,2 %-ын құрайды.

Үш ауру: артериялық гипертензия, жүрек функциясының созылмалы 
жеткіліксіздігі, қант диабеті бойынша ауруларды басқару бағдарламалары 
(бұдан əрі – АББ) енгізілуде. АББ адамдардың өз денсаулығына деген 
ортақ жауапкершілігін қалыптастыруға жəне асқынулар мен негізсіз емдеуге 
жатқызудың алдын алу мақсатында ауруды басқаруға мүмкіндік береді. 
Динамикалық байқаумен бір жарым миллионнан астам адам қамтылды, 
оның ішінде АББ-ға 462,5 мың адам тартылды (28,4 %).

МСАК-тың қолжетімділігін арттыру үшін саладағы жалпы практика 
дəрігерлерінің санын ұлғайтудан басқа, денсаулық сақтау субъектілерін 
ірілендіру жүргізілуде. Қалаларда МСАК шағын практикаларының қадамдық 
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін жеке инвесторлар тартылады. 
Ауылдық жерлерде МСАК қызметтері аудандық ауруханалармен 
біріктірілген, олардың штатында медициналық пункттерде, фельдшерлік-
акушерлік пункттерде жəне дəрігерлік амбулаторияларда жұмыс істейтін 
жалпы практика дəрігерлері, фельдшерлер мен мейіргерлер бар.

Бастапқы буын дəрігерлерін даярлау сапасын жақсарту үшін 2019 
жылдан бастап «отбасылық медицина» мамандығы бойынша резидентура 
енгізілді.

Денсаулық сақтаудағы кадрлық ресурстар
Қазақстанда 248 мыңнан астам медицина қызметкері, оның ішінде 

72 877 – дəрігер, 175 705 – орта медицина қызметкері жұмыс істейді. 
Қазақстанда дəрігерлермен қамтамасыз ету 10 мың адамға шаққанда 
39,6, ЭЫДҰ–да – 33, Қазақстандағы орта медицина қызметкерлерімен 
қамтамасыз ету – 95,5, ЭЫДҰ-да 91 құрайды. 

Қалалық жəне ауылдық денсаулық сақтау салаларының арасында 
кадрлармен қамтамасыз етуде теңгерімсіздік бар. Қалада 10 мың тұрғынға 
шаққанда 56,8 дəрігер, ауылдық жерлерде 10 мың тұрғынға шаққанда 16,1 
дəрігер жұмыс істейді. Барлық дəрігерлердің 83 %-ы қалалық жерде, 17 
%-ы ауылдық жерлерде жұмыс істейді.

2018 жылы бос штат бірліктері бойынша дəрігерлер тапшылығы 2482 
болды. Үлкен тапшылық анестезиология-реаниматология, психиатрия, 
жалпы дəрігерлік практика, акушерия жəне гинекология, педиатрия 
мамандықтары бойынша байқалады. Дəрігер кадрларға қажеттілікті 
қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында 
үш жылдық міндетті жұмыспен өтеу енгізілді; республикалық жəне жергілікті 
бюджеттер қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру тапсырыстары 
бөлінеді.

Дəрігердің орташа жалақысының экономикадағы орташа жалақыға 
арақатынасы 2018 жылы Қазақстанда 0,93:1 болды, ал ЭЫДҰ елдерінде 
бұл арақатынас – 2,6:1. ҚР дəрігері мен ЭЫДҰ дəрігері жалақыларының 
құндылығындағы айырма 6,9 есені құрады; 2017 жылы қазақстандық 
дəрігер өзінің айлық жалақысына 2,4 тұтыну себетін сатып алатын болса, ал 
ЭЫДҰ елдерінде дəрігер 16,4 тұтыну себетін сатып ала алады. Медицина 
қызметкерлерінің жалақысын ұлғайту үшін Елбасының «Əлеуметтік 
қамқорлық» жаңа əлеуметтік шараларын іске асыру шеңберінде 2019 
жылғы 1 маусымнан бастап денсаулық сақтау қызметкерлерінің жалақысы 
30 %-ға ұлғайды. 2019 жылы мемлекеттік медициналық ұйымдардың 
100 %-ы шаруашылық жүргізу құқығындағы кəсіпорын нысанына ау-
ыстырылды, бұл мемлекеттік қызметшілердің жалақысын реттейтін 
Үкіметтің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысындағы жалақы 
мөлшерлемелерін қолданбай, ұйымның еңбекақы төлеу туралы ережесінің 
негізінде жалақыны ұйымның мүмкіндіктері шеңберінде қосымша арттыруға 
мүмкіндік береді.

Денсаулық сақтау жүйесі үшін кадрлар даярлау 13 ЖОО-да жəне 83 
медициналық колледжде жүргізіледі. ЖОО-ларды жыл сайын 3 мыңнан 
астам маман бітіріп шығады. Жоғары оқу орындарында шетелдік ірі 
медициналық университеттерден оқытушылар мен менеджерлерді 
тарту практикасы енгізілді, олармен бірлесіп стратегиялық əріптестік пен 
академиялық ұтқырлық іске асырылуда.

Медициналық ЖОО-лардың білім беру бағдарламаларын Еуропалық 
жоғары білім сапасының кепілдігі жөніндегі қауымдастықтың (ESG ENQA) 
мүшесі болып табылатын тəуелсіз аккредиттеу агенттіктері аккредиттейді. 
Қазақстан Жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінің (EHEA) мүшесі 
болып табылады, бұл Қазақстан Республикасындағы жоғары білім берудің 
сапасын жақсартуға ықпал етеді.

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу 
2017 жылдан бері МƏМС-ға қаражат жинақталуда, 2018 жылдан бастап 

Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі (бұдан əрі – ТМККК) шеңберінде медициналық 
көмекті стратегиялық сатып алушы рөлін атқаруда. 2020 жылғы 1 қаңтардан 
бастап МƏМС реформасын ұлттық деңгейде іске асыру мақсатында 
облыстардың бірінде МƏМС енгізу пилоты жүргізілуде.

Денсаулық сақтау желісінің инфрақұрылымы өзгерді. Денсаулық сақтау 
ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін іске асыру шеңберінде 
өңірлердің 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған перспективалы 
жоспарлары бекітілді. Республика бойынша орта есеппен медициналық 
объектілердің жартысынан астамы (59,7%) тозған. 

Мемлекеттік медициналық ұйымдарды басқарудың дербестігін 
арттыру тетіктері іске асырылды. Мемлекеттік медициналық ұйымдарда 
корпоративтік басқару элементтері енгізілді: тəуелсіз директорлар 
қатысатын Байқау кеңестері құрылды, медицина қызметкерлері 
жалақысының деңгейін дербес айқындау жəне штат кестесін дербес 
айқындау практикасы енгізілді. Мемлекеттік медициналық ұйымдардың 
менеджмент, клиникалық жəне ғылыми қызмет көрсеткіштері бойынша 
рейтингі, сондай-ақ корпоративтік басқару деңгейінің рейтингі жүргізілуде.

МƏМС енгізілген соң медициналық қауымдастықтың медициналық 
көмек сапасын қамтамасыз етудегі рөлі артады. Консультациялық-
кеңесші орган – Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы жөніндегі 
біріккен комиссия құру жолымен медициналық қызметтің сапасын 
арттырудың институционалдық тетігі іске асырылды. Медициналық көмекті 
ұйымдастырудың 30-дан астам стандарты енгізілді, дəлелді медицинаға 
негізделген 1300-ден астам клиникалық хаттама бекітілді. Денсаулық 
сақтау технологияларын бағалау жүргізілуде.

Сапа менеджментінің үздіксіз жүйесі мақсатында медициналық 
ұйымдарды аккредиттеудің халықаралық стандарттарға (денсаулық 
сақтаудағы сапа жөніндегі халықаралық қоғам, ISQua) сəйкес келетін 
ұлттық жүйесі енгізілді. Бүгінгі күні медициналық ұйымдардың – ƏлМСҚ 
қызмет берушілерінің 30 %-ында ұлттық аккредитация бар. Елдің жеті 
озық медициналық ұйымдарының JCI халықаралық аккредитациясы бар. 

Дəрілік заттар бағасын мемлекеттік реттеу заңнамалық деңгейде 
бекітілген, референттік баға белгілеуге көшу жүзеге асырылды. Дəрілік 
заттардың қолжетілімдігі мен сапасын арттыру жөніндегі стратегиялық 
мақсатқа қол жеткізу үшін ТМККК шеңберінде дəрілік заттарды сатып алу 
рəсімі бірқатар ұйымдастырушылық өзгерістерге ұшырады: сатып алу 
бүкіл халық үшін ашық қолжетімділікте онлайн-трансляция режимінде 
жүргізіледі. 30 отандық өндірушімен 1500-ден астам дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарға 49 ұзақ мерзімді шарт жасалды, бұл қымбат 
тұратын логистикаға жұмсалатын қаражатты үнемдеуге жəне сатып 
алу көлемін кеңейтуге мүмкіндік берді.  Дəрілік заттарды ұтымды пай-
далану мақсатында қазақстандық жəне халықаралық сарапшылардың 
қатысуымен əзірленген əрі клиникалық тиімділігі дəлелденген дəрілік 
заттарды қамтитын Қазақстандық ұлттық формулярға қолдау көрсетіледі.

МƏМС-ке дайындық барысында медициналық ақпараттық жүйелер 
енгізілді, медициналық құжаттаманы қағазсыз жүргізу енгізілуде. Ел 
халқы үшін электрондық денсаулық паспорттары қалыптастырылды. 
Көрсетілген медициналық көмек туралы дерек алмасу үшін қажетті 
орталықтандырылған тіркелімдер қалыптастырылды. Цифрлық денсаулық 
сақтаудың АТ-архитектурасын қалыптастырудың бірыңғай əдістерін 
қамтамасыз ету үшін стандарттар бекітілді. Денсаулық сақтаудың 
интеграцияланған платформасын əзірлеу аяқталды. Ақпараттық жүйелерді 
дамыту автоматтандырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
спектрін кеңейтті, медициналық ұйымдардағы қағаз құжат айналымын 
төмендетті, медициналық жəне фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер 
туралы ақпараттың сапасын арттырды.

2018 жылы жеке шығыстар 679,5 млрд. теңгені немесе ЖІӨ-нің 1,2 %-ын 
немесе денсаулық сақтауға арналған ағымдағы шығыстардың 38,5 %-ын 
құрады. ЭЫДҰ елдерімен салыстырғанда денсаулық сақтауға арналған 
ағымдағы шығыстардан жеке шығыстардың үлесі 26,8%-ды құрайды, бұл 
жоғары көрсеткіш болып табылады. 2017 жылмен салыстырғанда 2018 
жылы жеке шығыстар 8,4 % өсті. Халықтың денсаулық сақтау қызметтері 
үшін тікелей төлемдері ағымдағы шығыстардың 33 %-ын құрайды (жеке 
шығыстар құрамында 86 %). Халықтың денсаулық сақтау қызметтері үшін 
төлемдерінің ауқымды үлесін (60,7 %) дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету 
шығыстары құрайды – 353 млрд. теңге. 

Денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымы
2018 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік денсаулық сақтау 

ұйымдарының медициналық техникамен жабдықталуы 72,5 % құрады. 
272 денсаулық сақтау ұйымы күрделі жөндеуді қажет етеді. Медициналық 
техниканың тозуы 37 %-ды құрады, бүкіл медициналық техниканың 55 %-ы 
ғана 100 % пайдаланылады.

Денсаулық сақтауды цифрландыру
2019 жылдың басында денсаулық сақтау ұйымдарының компьютерлер-

мен жабдықталуы 96,8 %-ды құрайды. Қалалар мен аудан орталықтары 
деңгейінде денсаулық сақтау ұйымдарының 65,8 %-ы интернет желісіне 
қолжетімділікпен қамтамасыз етілген.

Республиканың денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық 
ақпараттық жүйелерді (бұдан əрі – МАЖ) енгізу 65,1 %-ды құрады. 

МАЖ-да өңірлік деңгейде 16,3 млн. электрондық денсаулық паспорты 
жасалып, толтырылды, бұл халықтың жалпы санының 89 %-ын құрайды.
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(Жалғасы. Басы 16-бетте) 

(Жалғасы 18-бетте) 

Денсаулық сақтау жүйесін SWOT-талдау
Күшті жақтары Əлсіз жақтары

1) халықты денсаулық сақтау қызметтерімен кеңінен қамту;
2) денсаулық сақтау саласындағы шығыстарды тиімді бақылау;
3) клиникалық қызметті стандарттау;
4) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды бірыңғай сатып алу (ТМККК 
шеңберінде дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сатып алу құнын 
төмендету);
5) денсаулық сақтауды цифрландыру;
6) медициналық ЖОО-лардың озық шетелдік университеттермен 
стратегиялық əріптестігі.

1) халықтың денсаулық сақтау мəселелері бойынша сауаттылығының 
жеткіліксіз деңгейі (мінез-құлықтық қауіп факторларының 
денсаулыққа əсер ету дəрежесі);
2) мемлекеттік денсаулық сақтау секторындағы медицина 
қызметкерлерінің бəсекеге қабілетсіз жалақысы;
3) медициналық ұйымдардың ескірген инфрақұрылымы жəне 
медициналық техникамен жеткіліксіз жарықтандырылуы;
4) денсаулық сақтау жүйесіндегі кадрлардың теңгерімсіздігі;
5) сервистің жəне медициналық көмек сапасының біркелкі емес 
деңгейі;
6) ақпараттық технологиялардың жетілдірілмеуі.

Мүмкіндіктер Қауіптер
1) жасанды интеллектті енгізу жəне толық цифрландыру;
2) халықты хабардар ету жəне өз денсаулығын сақтауға тарту үшін мобильді 
жəне веб-қосымшалар;
3) «Саламатты қалалар» ДДҰ бастамасы;
4) денсаулық сақтау мəселелері бойынша халықтың сауаттылық деңгейін 
арттыру жəне мінез-құлықтық қауіп факторларын төмендету;
5) дербестендірілген медицинаны дамыту;
6) емдеудің инновациялық əдістерін жəне технологияларын, оның ішінде био-
фармацевтика саласында енгізу;
7) денсаулық сақтаудағы мемлекеттік-жекешелік əріптестік;
8) денсаулық сақтауды қаржыландыруды ұлғайту.

1) елден жоғары білікті кадрлардың кетуі;
2) ауаның, топырақтың жəне судың ластануы;
3) инфекциялардың пандемиясы жəне олардың тез таралуы;
4) инфекциялық емес аурулар ауыртпалығының өсуі;
5) дəрілік заттардың тиімсіз пайдаланылуы, микробқа қарсы 
резистенттілік;
6) халықтың күмəнді дереккөздер арқылы теріс ақпарат алуы, 
халықтың вакцинациялаудан бас тартуы;
7) пациенттердің комплаенттілігінің төмендеуі (медицина 
қызметкерлерінің ұсынымдарын сақтамауы).

4. Бағдарламаның мақсаты, міндеттері, нысаналы индикаторлары мен іске асыру нəтижелерінің көрсеткіштері 
 Мақсаты: Сапалы жəне қолжетімді денсаулық сақтауды қамтамасыз ету.
 Бұл мақсатқа қол жеткізу мынадай нысаналы индикаторлармен өлшенетін болады:

Р/с
№ 

Нысаналы индикатор Өлшем 
бірлігі

Ақпарат көздері Орындау үшін 
жауаптылар

2018
факт

2019 
баға

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Туған кезден бастап өмір 

сүрудің күтілетін ұзақтығы 
жас саны ҰЭМ Статистика 

комитетінің ресми 
статистикалық 

ақпараты

ДСМ, ІІМ, БҒМ, ҰЭМ, 
АШМ, МСМ, ЖАО

73,15 73,13 73,21 73,3 73,73 74,15 74,58 75

2 30 жас пен 70 жас 
аралығындағы жүрек қан 
тамырлары, онкологиялық, 
созылмалы респираторлық 
аурулар мен диабеттен 
мезгілсіз болатын өлімнің 
қауіп деңгейі

% ҰЭМ Статистика 
комитетінің 

статистикалық 
ақпараты

ДСМ, ІІМ, БҒМ, ҰЭМ, 
АШМ, МСМ, ЖАО

19,28 19,67 18,86 18,1 17,4 16,73 16,06 15,43

3 Ана өлімінің деңгейі* 1000 тірі 
туғанға 
шаққанда

ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ,
ЖАО

17,5* 17,4* 17,1 16,8 16,3 15,6 15,0 14,5

4 Нəрестелер өлімінің 
деңгейі*

1000 тірі 
туғанға 
шаққанда

ҰЭМ Статистика 
комитетінің рес-
ми статистикалық 

ақпараты

ДСМ,
ЖАО 

10,3* 10,3* 10,1 9,9 9,6 9,3 8,8 8,3

*құпия аудит деректері бойынша

 Алға қойылған мақсатты шешу үшін мына міндеттерді шешу көзделеді:
1 -міндет.    Халықтың саламатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру жəне қоғамдық денсаулық қызметін дамыту
Бұл міндетке қол жеткізу мынадай тікелей нəтижелердің көрсеткіштерімен өлшенетін болады:

Р/с

№

Нəтижелер көрсеткіштері Өлшем 
бірлігі

Ақпарат көздері Орындау үшін 
жауаптылар

2018 
факт

2019 
бол-
жам

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Адамдардың денсаулықты таңдауы

1. Халықтың арасында тұзды 
тұтыну деңгейі

грамм/
күн

Ұлттық зерттеу 
нəтижелері (STEPS)

ДСМ, БҒМ, ЖАО 16 - - - - - 11 

2. Қазақстан халқының 
арасында 15 жастан бастап 
темекі шегудің таралуы

% Ұлттық зерттеу 
нəтижелері (GATS)

ДСМ, Қаржымині, 
ҰЭМ, ЖАО

22,2 - - - - - - 19,0

3. 18 жастан асқан 
адамдардың таза спирт 
литрімен тіркелген 
алкогольді тұтынуы

литр/
жыл

Ұлттық зерттеу 
нəтижелері (STEPS)

ДСМ, Қаржымині, 
ҰЭМ, ЖАО

7,7 - - - - - - 6,5

4. Дене шынықтырумен жəне 
спортпен айналысатын 
азаматтардың қамтылуы

% МСМ əкімшілік 
деректері 

МСМ, ЖАО 29 30 31 32 33 34 35 36

5. Балалар арасында 
семіздікке шалдығу (0-14 
жас)

100 мың 
адамға 

шаққанда

ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ, БҒМ, МСМ, 
ЖАО

97,45 96,5 95,7 94,3 93,2 92,5 91,3 90,0

Қазіргі заманғы қоғамдық денсаулық сақтау қызметі
6. АИТВ-ға шалдыққан 

адамдарды ретровирусқа 
қарсы терапиямен (РВҚ) 
қамту

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ, ЖАО 66 69 71 72 74 76 80 85

7. Жол-көлік оқиғалары 
нəтижесіндегі өлім

100 мың 
адамға 

шаққанда

ҰЭМ Статистика 
комитетінің рес-
ми статистикалық 

ақпараты

ІІМ, ДСМ, ЖАО 13,25 12,41 12,01 11,61 11,22 10,85 10,50 10,15

8. Туберкулезбен сырқаттану 100 мың 
адамға 

шаққанда

ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ, ЖАО 48,2 48,0 47,2 46,5 45,6 44,7 44,2 43,8

9. Абайсызда уланудан 
болатын өлім

100 мың 
адамға 

шаққанда

ҰЭМ Статистика 
комитетінің 

статистикалық 
ақпараты

ЖАО,
ДСМ

2,77 2,73 2,69 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49

МСАК деңгейінде денсаулықты жан-жақты қолдау
10. Жылына бір тұрғынға 

шаққанда МСАК көрсететін 
денсаулық сақтау 
ұйымдарына бару саны

жылы-
на бір 

тұрғынға 
шаққанда

ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ, ЖАО 4,23 4,23 4,33 4,45 4,57 4,68 4,79 4,9

11. Жасөспірімдердің өзіне-өзі 
қол жұмсауынан болатын 
өлім (15-17 жас)

100 000 
адамға 

шаққанда

ҚР БП Құқықтық 
статистика жəне 
арнайы есеп-

ке алу жөніндегі 
комитетінің ресми 

деректері

БҒМ,
АҚДМ, ІІМ, ДСМ, 

ЖАО

15,4 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9  14,8

12. 10-14 жас аралығындағы 
жасөспірімдер арасында 
бала туу

100 000 
адамға 

шаққанда

ҰЭМ Статистика 
комитетінің 

статистикалық 
ақпараты

ДСМ, ЖАО 0,028 0,027 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,021

13. 15-19 жас аралығындағы 
жасөспірімдер арасында 
бала туу

100 000 
адамға 

шаққанда

ҰЭМ Статистика 
комитетінің 

статистикалық 
ақпараты

ДСМ, ЖАО 23,90 23,5 23,0 22,8 22,5 21,7 21,3 20,6

 2-міндет. Медициналық көмектің сапасын арттыру
 Бұл міндетке қол жеткізу мынадай тікелей нəтижелердің көрсеткіштерімен өлшенетін болады:

Р/с

№ 

Нəтижелер көрсеткіштері Өлшем 
бірлігі

Ақпарат көздері Орындау 
үшін 

жауаптылар

2018 
факт

2019 
бол-
жам

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Адами капиталды дамыту

1. Дəрігердің орташа жалақысының 
экономикадағы орташа жалақыға 
арақатынасы

арақатынас ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ,
ЖАО

0,93 1,1 1,3 1,4 1,5 1,8 1,7 1,6

2. Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау жүйесіндегі 
мейіргер кадрларының жалпы 
санындағы МСАК-тың кеңейтілген 
практикасы мейіргерлерінің 
(қолданбалы жəне академиялық 
бакалавриат бағдарламалары бой-
ынша даярланған) үлесі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ,
ЖАО

1,5 1,7 2 3 4 5 6 7

3. Өңірлердің медицина қызметкер-
лерімен қамтамасыз етілуінің ең 
төмен нормативтеріне сəйкес 
ауыл халқының медицина қызмет-
керлерімен қамтамасыз етілу 
деңгейі

10 000 ауыл 
тұрғынына 
шаққанда

ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ,
ЖАО

82,1 82,5 84,2 85,9 87,5 90,0 91,5 92,9 

4. ҚР-да жүргізілетін клиникалық 
зерттеулер саны, миллион 
тұрғынға шаққандағы есеппен

1 млн. 
тұрғынға 
шаққанда

ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 2,7 3,0 3,5

Медициналық көмек көрсетуді жетілдіру
5. Пациенттердің медициналық 

көмектің сапасына қанағаттануы
% ДСМ əкімшілік 

деректері
ДСМ 47,84 48,0 51 54 57 60 63 65

6. Неонаталдық өлім коэффициенті 1000 тірі 
туғанға 
шаққанда

ҰЭМ Статистика 
комитетінің рес-
ми статистикалық 

ақпараты

ДСМ,
ЖАО

4,58 4,58 4,45 4,37 4,37 4,26 4,20 4,16

7 5 жасқа дейінгі балалар өлімінің 
коэффициенті

1000 тірі 
туғанға 
шаққанда

ҰЭМ Статистика 
комитетінің ресми 
статистикалық 

ақпараты

ДСМ,
ЖАО

10,11 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,1 10

8. Мүгедектікке алғашқы шығу деңгейі 10 мың 
тұрғынға 
шыққанда

Еңбекминінің 
əкімшілік 
деректері

ДСМ, 
Еңбекмині,

 ЖАО

29,2 29,1 29,0 28,9 28,8 28,7 28,6 28,5

Денсаулық сақтаудың бірыңғай цифрлық кеңістігін құру
9 Интеграциялық платформасы 

бар электрондық медициналық 
құжаттармен алмасуды қамтама-
сыз ететін енгізілген МАЖ бар 
медициналық ұйымдардың үлесі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ, 
ЦДИАӨМ, 
ЖАО

0 0 30,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

3-міндет. Денсаулық сақтау жүйесін орнықты дамыту. 
Бұл міндетке қол жеткізу мынадай тікелей нəтижелердің көрсеткіштерімен өлшенетін болады: 

Р/с 
№ 

Нəтижелер көрсеткіштері Өлшем 
бірлігі

Ақпарат көздері Орындау 
үшін 

жауаптылар

2018 
факт

2019 
бол-
жам

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Денсаулық сақтау қызметтерімен жаппай қамтуға қол жеткізу үшін МƏМС-ті іске асыру жəне ерікті медициналық сақтандыруды ілгерілету

1. ЖІӨ-ден денсаулық сақтауға 
жұмсалатын жалпы шығыстардың үлесі

% ҰЭМ Статистика 
комитетінің 

статистикалық 
ақпараты

ДСМ,
ҰЭМ,

Қаржымині,
ЖАО

3,2 3,7 3,9 4,2 4,4 4,9 5,0 5,0

2. МƏМС есебінен денсаулық сақтауға 
жұмсалатын шығыстар үлесі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ - - 6,2 7,5 9,9 11,1 12,2 13,6

3. Денсаулық сақтауға жұмсалатын жалпы 
шығыстардан үй қожалықтарының жеке 
шығыстарының үлесі

% ҰЭМ Статистика 
комитетінің 

статистикалық 
ақпараты

ДСМ, ҰЭМ, 
ЖАО

38,5 36,2 34,0 32,2 30,7 27,1 26,9 26,9

4. ТМККК жəне МƏМС шеңберінде АЕК-ке 
жəне ДСҰ-ға шығыстардың үлесі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ - 49,4 58,1 58,9 59,7 59,6 59,8 60,0

Медицина саласындағы инвестициялық ахуалды жақсарту
5. Медициналық ұйымдардың 

медициналық техникамен 
жарақтандырылу деңгейі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ, ЖАО 69,5 73 77 82 86 92 100 100

6. Медициналық ұйымдар ғимараттарының 
тозу деңгейі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ, ЖАО 59,7 57 55 52 47 44 41 38

7. Денсаулық сақтаудағы жеке 
инвестициялардың үлесі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ, ЖАО 37 36,2 38,9 42,8  
44,0

43,5 43,2 41,3

Денсаулық сақтаудағы тиімді басқару
8 Денсаулық сақтау саласында аккре-

диттелген ƏлМСҚ-ның медициналық 
қызметтер берушілерінің үлесі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ 30 35 40 45 50 55 60 70

9 Менеджмент бойынша рейтингте 
кемінде 4 жұлдыз алған медициналық 
ұйымдардың үлесі

% ДСМ əкімшілік 
деректері

ДСМ 37 38 39 40 41 42 43 45

Мақсаттарға, міндеттерге, индикаторларға жəне нəтижелер көрсеткіш-
теріне Бағдарламаға қосымшаға сəйкес іс-шаралар жоспарын іске асыру 
жолымен қол жеткізілетін болады.

 
5. Негізгі бағыттар, мақсаттарға қол жеткізу жолдары жəне шаралар

 Осы бағдарламаның негізгі бағыттары:
 1)  адамдардың денсаулықты таңдауы;
2)   қазіргі заманғы қоғамдық денсаулық сақтау қызметі;
3) МСАК деңгейінде денсаулықты жан-жақты қолдау; 
4)  адами капиталды дамыту; 
5) медициналық көмек көрсетуді жетілдіру;
6) денсаулық сақтаудың бірыңғай цифрлық кеңістігін құру;
7) денсаулық сақтау қызметтерімен жаппай қамтуға қол жеткізу үшін 

МƏМС-ті іске асыру жəне ерікті медициналық сақтандыруды қолдау;
8) медицина саласындағы инвестициялық ахуалды жақсарту;
9) денсаулық сақтаудағы тиімді басқару.
 

5.1. Адамдардың денсаулықты таңдауы
Денсаулықты сақтау мен нығайту адамның өзінің тəни жəне психикалық 

саулығы үшін белсенді қамқорлығы мен жауапкершілігін болжайды. Адам-
дардың денсаулықты таңдап, өз мінез-құлқын өзгертуі үшін халықтың 
денсаулық мəселелері бойынша сауаттылығын арттыру шаралары қабыл-
данатын болады. Əрбір нысаналы аудитория үшін неғұрлым сұранысқа ие 
ақпарат алмасу арналары арқылы саламатты өмір мəдениеті қалыптас-
тырылатын болады. Мысалы, бұқаралық ақпарат құралдарында сала-
матты өмір салтын насихаттау жөніндегі жобалар іске асырылатын бо-
лады. Азаматтардың денсаулығын сақтауға жəне саламатты өмір сал-
тын қалыптастыруға əрі қауіпті жүріс-тұрыс пен зиянды əдеттерден бас 
тартуға арналған бұқаралық іс-шаралар жоспарланып отыр. Қоғамдық 
денсаулық мəселелеріне үкіметтік емес ұйымдарды тарту тəжірибесі 
жалғасатын болады.

Сектораралық өзара іс-қимыл шеңберінде ДДҰ-ның «Денсаулық бар-
лық саясатта» ұсынымы негізінде ел өңірлерінде «Салауатты қалалар, 
өңірлер»; «Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін мектептер»; «Салауатты 
университеттер» жобалары іске асырылатын болады. 

«Салауатты қалалар, өңірлер» жобасын енгізу жасыл аймақтар мен 
белсенді саламатты демалыс орындарының қолжетімділігін жақсартады; 
қалалар мен жолдар инфрақұрылымының қауіпсіздігін арттырады. Жоба 
қаланың немесе өңірдің инфрақұрылымы арқылы денсаулықты қолдауға 
қалалар мен облыстар əкімдерінің саяси ұстанымдарын бекітуге мүмкіндік 
береді. 

«Салауатты университеттерді» ілгерілету шеңберінде жоғары білім 
беру, сондай-ақ техникалық жəне кəсіптік орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарының студенттері үшін саламатты өмір салтын ұстануды 
қалыптастыру үшін жағдайлар жасалатын болады. Мысалы, дұрыс тамақ-
тануға қол жеткізу, дене шынықтыру сабақтарына жағдай жасау арқылы. 
Жобаға қатысатын оқу орындары студенттердің ғана емес, оқытушылар 
құрамының да денсаулығын дамытатын болады. 

ДДҰ-ның «Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін мектептер» жобасы 
шеңберінде оқушылар ерте жастан бастап дұрыс əдеттерді қалыптастыра 
бастайды. Мектеп басшыларына жоба бойынша ДДҰ ұсынымдары 
оқытылады. 

Жасөспірімдер мен жастарға басым дəрежеде ықпал ету үшін темекі 
шегудің таралуын, оның ішінде никотинді, вейпингті жеткізудің электрон-
дық жүйелерін шектеуге жəне төмендетуге; алкогольді, психикаға белсенді 
əсер ететін заттарды тұтынудан болатын өлім мен мүгедектіктің профилак-
тикасына жəне оны төмендетуге бағытталған ДДҰ ұсынатын шаралар 
қабылданатын болады. 

Жыл сайын халықтың арасында дұрыс тамақтануды дəріптеу бойынша 
шаралар қабылданатын болады. Құнарлы тамақтануды насихаттау; дұрыс 
тамақ өнімдерінің қолжетімділігін арттыру, білім беру ұйымдарында тамақ 
өнімдерін бақылау көзделген. 

ДДҰ əдіснамасы бойынша прогресті жəне ағымдағы жағдайды бағалау 
үшін 2021 жəне 2025 жылдары инфекциялық емес аурулардың қауіп фак-
торларын бағалау бойынша, темекіні тұтыну, алкогольді тұтыну бойынша 
эпидемиологиялық зерттеулер жүргізілетін болады.

Балалар арасында ДДҰ бастамасы бойынша балалар семіздігін жəне 
қауіп факторларын зерттеу негізінде семіздікпен сырқаттану мониторингі 
жүргізілетін болады.

Осылайша, қоғамдық денсаулық саласында жүргізіліп жатқан шаралар-
дың тиімділігі зерттеулер арқылы бағаланатын болады, олар адам денсау-
лығының объективті жай-күйін бағалауға жəне əлемдік деректер база-
сында Қазақстан туралы уақтылы статистикалық деректерге ие болуға 
мүм  кіндік береді.

5.2. Қазіргі заманғы қоғамдық денсаулық қызметі
Мемлекет тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын, қауіпсіздігін 

бақылау жəне қамтамасыз ету жөніндегі уəкілетті орган тұлғасында дəрілік 
заттарды, тамақ қоспаларын, генетикалық түрлендірілген организмдер мен 
жаңа тамақ өнімдерін тексеру жəне тіркеу кезінде басты рөл атқаратын 
болады. Жалған жəне генетикалық түрлендірілген өнімдерді қоса алғанда, 
тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне мониторинг жəне бақылау 
жүргізу қамтамасыз етілетін болады. 

Халықаралық медициналық-санитариялық қағидаларды (бұдан əрі – 
ХМСҚ) жəне 2019 – 2023 жылдарға арналған Жаһандық бағдарламаны 
іске асыру жөніндегі жол картасының іске асырылу мониторингі 
жалғастырылады.

ХМСҚ іске асыру жөніндегі жол картасының шеңберінде ДСҰ-ның, 
халықаралық ұйымдардың (Алиментариус Кодексі, ХЭБ жəне т.б.) 
талаптарын ескере отырып, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жөніндегі іс-шаралар кешені, халықаралық талаптарға сəйкес ұлттық 
заңнаманы үйлестіру, тамақ өнімдерінің қадағалануын қамтамасыз 
ету, микробқа қарсы резистенттілік бойынша іс-шаралар, тамақ 
өнімдерінде ветеринариялық препараттардың, пестицидтердің жəне 
басқа да заттардың қалдық мөлшерінің болуын бақылау жөнінде шаралар 
қабылдау, тез жəне жедел хабарлау, тамақ өнімдерінің сəйкессіздігін 
анықтау бойынша мəліметтер алмасу мəселелерін қоса алғанда, тамақ 
өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мəселелері бойынша мүдделі 
мемлекеттік органдардың, салалық одақтардың (қауымдастықтардың) 
жəне кəсіпорындардың өзара іс-қимылын күшейту шаралары, оның ішінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы ұйымдастырылатын болады.

Қоғамдық денсаулық саласындағы төтенше жағдайларға ден қоюға 
əзірлікті арттыру үшін алғашқы толық қарап-тексеретін көлік хабтарының 
қызметкерлерін оқыту жүргізілетін болады.

Тамақ өнімдерін өндірушілер үшін ХАССП (ағылшынша НАССР – 
Hazard Analysis and Critical Control Points – қауіпті факторларды талдау 
жəне бақылаудың сыни нүктелері) қағидаттары негізінде тамақ өнімдерінің 
қауіпсіздігі менеджменті жүйесін енгізу бойынша оқыту жүргізілетін болады. 
Осы қағидаттарды оқыту жəне енгізу тамақ өнімдерін жасау тізбегіне 
қатысатын ұйымдар үшін Кеден одағының «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі 
туралы» техникалық регламенті шеңберінде көзделген.

Су ресурстарының экологиясы мəселелерінде халықаралық тəжірибе 
ескеріле отырып, 1 жəне 2-санаттағы су қоймаларының санитариялық-
эпидемиологиялық мониторингі жалғасатын болады.

БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясын (Париж 
келісімі, 2015) орындау мақсатында тұрғын үй-жайлардағы ауаның 
сапасы бойынша ДДҰ нұсқаулығы енгізілетін болады. Атмосфераға 
шығарындыларды төмендету бойынша жағдайлар жасалады, экологиялық 
таза отынға жəне энергия үнемдеу технологияларына жаппай қол жеткізу 
арттырылады. Қоршаған ортаға зиянды заттар шығарындыларының 
отандық стандарттарын халықаралық стандарттармен үйлестіру 
жүргізілетін болады. Ауаның ластану деңгейі туралы (ауа сапасының 
индексі, air quality index, AQI бойынша) халықты хабардар ету мүмкіндігі 
бар қалаларда өлшеу, ауа сапасын бақылау, бөлшектерді тұтып қалу 
жүйелерін енгізу бойынша шаралар қабылдау жоспарлануда. Сонымен 
қатар балаларға арналған қоғамдық ғимараттар үй-жайларының ішінде 
қоршаған ортаның жай-күйін мониторингтеу жүйесі əзірленетін жəне 
енгізілетін болады.

Инвесторларды тарта отырып, өнеркəсіптік жəне қатты тұрмыстық 
қалдықтарды кəдеге жарату жəне қайта өңдеу бойынша қазіргі заманғы 
технологиялар енгізілетін болады. Денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган қауіпсіздік стандарттарын сақтау жəне қоршаған ортаны 
сақтау мақсатында қалдықтардың мемлекеттік кадастрында медициналық 
қалдықтар бойынша есептілік мониторингін жүргізетін болады.

Инфекциялық ауруларды басқару, олардың профилактикасы, 
диагностикалау жəне емдеу тиімділігін арттыру бойынша шаралар 
қабылданатын болады. 

Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сəйкес микробқа 
қарсы препараттарға төзімділікті тежеу жөніндегі ведомствоаралық 
бағдарлама (жол картасы) іске асырылатын болады. ДДҰ-мен жəне басқа 
да халықаралық ұйымдармен микробқа қарсы төзімділік проблемалары 
бойынша өзара іс-қимыл жалғасады.

Халықты иммундық профилактикамен қамту жұмысы, оның ішінде 
халықтың профилактикалық егуден бас тартуын азайту үшін ақпараттық-
түсіндіру жұмыстары арқылы жалғасады. Профилактикалық егу жүргізілетін 
инфекциялық аурулар тізбесіне адамның папиллома вирусына (бұдан əрі 
– АПВ) қарсы вакцинацияны енгізу қарастырылады.

Халықаралық міндеттемелер шеңберінде АИТВ инфекциясымен өмір 
сүретін адамдарды ретровирусқа қарсы терапиямен қамту арттырылып, 
ТМККК шеңберінде оларға қажетті медициналық көмек көрсетілетін бола-
ды. АИТВ инфекциясын шоғырланған сатыда ұстау бойынша профи лак-
тикалық іс-шаралар жалғасады.

ДДҰ-ның жəне ғылыми негізделген басқа да көздердің ұсынымдарына 
сəйкес қауіп топтарының арасында В жəне С вирусты гепатиттерін анық-
тауға скрининг жүргізілетін болады жəне дəрілік терапиямен қамту артады. 

Сондай-ақ, туберкулезбен жəне өкпенің басқа да ауруларымен күресті 
дамыту мəселесі қаралатын болады.

Медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекцияларға қатысты 
шаралардың тиімділігін арттыру қамтамасыз етіледі. ДДҰ-ның жетекші 
қағидаттары ұлттық деңгейде де, сондай-ақ медициналық ұйымдарда 
да инфекциялардың профилактикасы жəне инфекциялық бақылау 
бағдарламасында іске асырылатын болады. Сонымен қатар қан орталық-
тары беретін жаңа мұздатылған плазманы вирустық инактивациялау жəне 
карантиндеу технологиясын енгізу жалғасады.

Халықтың өмір сүру ұзақтығын арттыру үшін ЭЫДҰ мен ДДҰ ұсынымдары 
бойынша жарақаттану мен жазатайым оқиғалардың профилактикасы жəне 
оларды төмендету бойынша шаралар қабылданатын болады. Қазақстанда 
14-30 жас аралығындағы балалар мен жастар көбінесе жарақаттану мен 
жазатайым оқиғалар салдарынан қайтыс болады. Сондықтан, шаралар 
жол-көлік оқиғалары (бұдан əрі – ЖКО) себебінен болатын өлім деңгейін 
төмендетуді көздейді. 

Жолдардың авариялық-қауіпті учаскелеріндегі трассалық медициналық-
құтқару пункттерінің қызметін одан əрі жетілдіру үшін бұл қызмет денсаулық 
сақтау жүйесінің қарамағына берілетін болады.

ЖКО кезінде мерт болуды азайту үшін жергілікті жерлерде алғашқы 
медициналық көмек көрсетудің тиімділігі маңызды фактор болып 
табылады. Сыртқы қан кетуді уақтылы тоқтату, қолда бар құралдармен 
уақтылы иммобилизациялау жəне келген жол полициясының жұмыскерлері 
мен басқа адамдар көрсеткен алғашқы медициналық көмектің басқа 

шаралары зардап шеккендердің аман қалу мүмкіндігін айтарлықтай 
арттыруы мүмкін.

5.3. МСАК деңгейінде денсаулықты жан-жақты қолдау
МСАК деңгейінде денсаулықты жан-жақты қолдау халықты тарта 

отырып, медициналық ұйым деңгейінде, өңірлер, ел деңгейінде жəне 
халықаралық деңгейде жүргізілетін болады. 

МСАК жөніндегі Астана декларациясын халықаралық деңгейде 
дəріптеу ДДҰ мен басқа да халықаралық ұйымдар тарапынан Қазақстанды 
техникалық қолдауды күшейтуге жəне елге инвестициялар тартуға 
мүмкіндік береді. Атап айтқанда, ДДҰ Еуропалық өңірінің МСАК жөніндегі 
географиялық жағынан қашық орналасқан офисін МСАК жөніндегі жаһандық 
офиске айналдыру жоспарланып отыр. Бұл Қазақстанда орналасқан офис 
арқылы бүкіл əлемде МСАК жөніндегі Астана декларациясының енгізілуіне 
мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. МСАК жөніндегі жаһандық офиске 
дамыған елдердің инвестицияларын жəне халықаралық донорларды тарту 
оқыту жəне дамыту арқылы Қазақстандағы кадрлық əлеуетті күшейтеді, 
сондай-ақ біздің елде үздік тəжірибені кедергісіз жəне уақтылы енгізуге 
мүмкіндік ашады.

Ел деңгейінде Қазақстан Республикасында МСАК дамыту жөніндегі 
2019 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары іске асырылады. 
МСАК-тың географиялық жағынан қолжетімді желісі инфрақұрылымды 
жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту шеңберінде қамтамасыз 
етілетін болады. МСАК-ты жаңғырту негізінде денсаулық сақтау 
қызметтерін біріктіру жалғасады. Отбасылық дəрігерлерді резидентурада 
даярлау жəне учаскелік дəрігерлерді кезең-кезеңмен даярлау негізінде 
оларға арнайы мамандардың кейбір функцияларын беру есебінен МСАК-
тың кадрлық əлеуеті жақсарады.

МСАК дамытудың негізгі бағыттары 2022 жылға дейін іске асырылып, 
кейіннен МСАК-ты қолдау басым қаржыландыру арқылы жүргізіледі. 
Медициналық-санитариялық  алғашқы  көмекке жəне  қоғамдық 
денсаулық сақтау қызметіне жұмсалатын шығыстар денсаулық сақтауды 
қаржыландырудың жалпы көлемінің 60 %-ына дейін ұлғайтылатын болады. 
ТМККК жəне МƏМС шеңберінде амбулаториялық-емханалық көмекке 
(бұдан əрі – АЕК) жəне қоғамдық денсаулыққа арналған шығыстардың 
үлесі индикатор болмақ.

Ауруларды ерте анықтау жəне бүкіл өмір бойы адамдардың тұрмыс 
сапасын сақтау үшін ынталандырылатын МСАК ұйымдарын қаржылан-
дыруды жетілдіру жалғасады. Жылына бір тұрғынға шаққанда МСАК 
ұйымдарына бару саны аурулардың профилактикасына жəне оларды 
ерте анықтауға бағытталған қызметтерді халықтың пайдалану индикаторы 
ретінде қадағаланатын болады.

Ауруларды басқару бағдарламасын (бұдан əрі – АББ) енгізу халықты 
қамтуды жəне АББ-дағы аурулар тізбесін кеңейтумен жалғасатын 
болады. АББ өз ауруы жəне денсаулықты сақтау тəсілдері туралы білімін 
арттыру, пациенттің дəрігердің ұсыныстарын уақтылы орындауы, соның 
ішінде дəрілік препараттарды уақтылы қабылдауы, диетаны бақылауы 
жəне пациенттің басқа да əрекеттері арқылы ауруларды басқаруға 
пациенттердің қатысуына мүмкіндік береді. АББ іске асыру инфекциялық 
емес аурулары бар адамдардың тұрмыс сапасын арттырады əрі шығыны 
көп шұғыл жəне стационарлық медициналық көмек көрсетуді бақылауға 
мүмкіндік береді.

Сондай-ақ БҰҰ Балалар Қоры (ЮНИСЕФ) ұсынған патронаждың 
əмбебап прогрессивті моделін іске асыру жалғасады. Патронаж əлсіз 
жағдайдағы баланың өміріне, денсаулығына, дамуына қауіп төндіретін 
медициналық немесе əлеуметтік сипаттағы қауіпті уақтылы анықтауға 
жəне азайтуға көмектеседі.

Елдің əр өңірінде медициналық ұйымдарды үйлестіру жəне əдіснамалық 
сүйемелдеу үшін МСАК-тың үздік практикаларының өңірлік орталықтары 
(бұдан əрі – ҮПО) дамитын болады. ҮПО МСАК қызметтерін көрсетуде 
жаңа технологияларды əзірлеп, енгізетін болады. Халықаралық тəжірибе 
негізінде халықты денсаулық мəселелеріне, оның ішінде үкіметтік емес 
ұйымдардың қолдауымен тарту үшін «Қоғамдастық деңгейінде денсаулық 
сақтау» бағдарламасы əзірленеді жəне енгізіледі. Аталған бағдарлама 
санитариялық-профилактикалық жұмыстарды тиімді ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді. Санитариялық ағарту жұмыскерлерін тарту жəне оқыту 
жөніндегі мəселе пысықталатын болады. Мысалы, МСАК ұйымдарына 
ақы төленетін жұмысқа санитариялық ағарту жұмыскерлері ретінде орта 
білімі бар халықтың өкілдері тартылуы мүмкін. Бұл үшін экономикасы 
жəне əлеуметтік-демографиялық бейнесі ұқсас елдердің санитариялық 
ағарту жұмыскерлерін тартудағы тəжірибесі зерделенетін болады. Мұндай 
жұмыскерлер əлемнің бірқатар елдерінде денсаулық мəселелері бойынша 
халықтың сауаттылығын арттыруға белсенді қатысады жəне адамдардың 
медициналық қызметтерді уақтылы алуына қатысады.

Мектеп жасындағы балалардың денсаулығын сақтау МСАК желісінде 
жұмыс істейтін мектептердегі медицина жұмыскерлері есебінен жақсар-
тылатын болады. 

Жасөспірімдердің арасындағы суицид профилактикасы бойынша 
шараларды іске асыру жалғасады. Атап айтқанда, жасөспірімдердің 
арасында суицид қаупін ерте анықтау үшін мектеп психологтары, МСАК 
медицина жұмыскерлері оқытылады; сондай-ақ ата-аналар хабар дар 
етіледі. Ата-аналар, оның ішінде ата-аналар комитеттері мен мессендж-
дердегі чаттар арқылы, күйзеліс кезінде балаларға қолдау көрсету, қауіп-
сіз орта жəне зорлық-зомбылықты болдырмау, психология лық көмекке 
жүгінудің көрсеткіштері мен суицидке бейім ой белгілері бойынша 
оқытылады. 

Жасөспірімдер мен жастардың денсаулығын сақтау жəне жақсарту 
үшін МСАК желісінде жастар денсаулық орталықтарының қызметі 
жетілдірілетін болады. Жастар денсаулық орталықтары ТМККК жəне МƏМС 
шеңберінде, оның ішінде репродуктивті жəне ментальды денсаулықты 
сақтау бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен қолжетімділігін 
кеңейтеді. Психикалық денсаулықты сақтау жəне қалпына келтіру үшін 
жасөспірімдер мен жастарға депрессия кезінде, суицид туралы ой келген 
кезде, сондай-ақ зорлық-зомбылықтан, мазақтаудан (буллингтен) жəбір 
көріп жүрген адамдарға консультациялар беріледі. Қажет болған жағдайда 
бейінді мамандар мен басқа да қызметтер тартылатын болады.

Халыққа қызмет көрсетудің отбасылық қағидаты шеңберінде отбасылық 
дəрігерлер мен жалпы практика дəрігерлері барлық жастағы пациенттерге 
қызмет көрсететін болады. Учаскелік медицина жұмыскерлерінің жұмысын 
амбулаториялық-емханалық деңгейде қолдау үшін белсенді ұзақ өмір сүру 
мектептері дамитын болады.

Ауруларды ерте диагностикалау үшін мамандандырылған қызметтерді 
МСАК-пен біріктіру жалғасады. Амбулаториялық-емханалық көмек көрсету 
деңгейінде ментальдық денсаулық орталықтарын құру жəне оның жұмыс 
істеуі жалғасады. Өзіне-өзі қол жұмсаудың жоғары қаупі анықталған адам-
дарды динамикалық байқау жəне олармен консультациялар жүргізіледі; 
қажет болған жағдайда осал топтағы пациенттер мамандандырылған 
көмекке жіберілетін болады. 

МСАК деңгейінде психоəлеуметтік бейімдеу жəне оңалту үшін мульти-
дисциплинарлық командалар құрамына психологтар мен əлеуметтік 
жұмыскерлер енгізіледі. Бұл жұмыскерлер МСАК жағдайында қажетті 
дағдыларға кезең-кезеңімен оқытылады.

Халықтың репродуктивтік денсаулық туралы ақпаратқа жəне МСАК-
те отбасын жоспарлау қызметтеріне қол жеткізуі кеңейтілетін болады. 
Əйелдерді қазіргі заманғы контрацепция құралдарымен қамту жақсарады. 
Стационарлар базасында қауіп факторлары жоғары жүкті əйелдер үшін 
қызмет көрсететін консультативтік кабинеттер құрылатын болады. МƏМС 
шеңберінде қосалқы репродуктивтік технологиялардың қолжетімділігі мен 
тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жалғасады.

5.4. Адами капиталды дамыту, білімді, ғылымды жаңғырту
Халықаралық ұйымдар ұсынымдарының негізінде медициналық 

персоналды жоспарлау жəне болжау үшін денсаулық сақтаудың кадрлық 
ресурстарын есепке алудың ұлттық жүйесі (бұдан əрі – КРЕАҰЖ) құрылады. 
Бұл жүйе өңірлер, ұйымдар мен мамандықтар бөлінісінде кадрлар дербес 
есепке алынатын, медицина жұмыскерлерінің тіркеліміне негізделетін 
болады. Институционалдық əлеуетті нығайту үшін денсаулық сақтаудың 
кадрлық ресурстары ұлттық обсерваториясының қызметі жетілдіріледі. 
Денсаулық сақтаудың еңбек ресурстары бойынша ұлттық шоттар 
енгізілетін болады. 

Медициналық ұйымдар мен медициналық білім беру ұйымдары 
жұмыскерлерінің мəртебесін арттыруға – жалақыны арттыру, əлеуметтік 
қолдау шараларын күшейту, кəсіби жауапкершілікті қорғау жəне басқа да 
шаралар арқылы қол жеткізілетін болады.

МƏМС енгізу шеңберінде жыл сайын дəрігерлер мен орта медицина 
жұмыскерлерінің жалақысы артады. Дəрігердің орташа жалақысының 
экономикадағы орташа жалақыға арақатынасы 2023 жылы 1,8:1 деңгейге 
дейін жеткізіледі, ал 2025 жылы ҚР-да дəрігердің бір ставкадағы орташа 
жалақысы кемінде 550 000 теңге болады. Орта медицина жұмыскерлері 
үшін бұл арақатынас 2025 жылы 0,8:1-ге дейін ұлғаяды. Денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган мен үкіметтік емес сектор (медициналық 
қауымдастықтар, кəсіптік одақтар) тарапынан мемлекеттік медициналық 
ұйымдардағы медицина қызметкерлері еңбекақысының нақты деңгейіне 
мониторинг жүргізілетін болады. Еңбекақы төлеу деңгейі жəне штат 
кестесі медициналық ұйым деңгейінде реттелетін болады. Еңбекақы 
төлеу жүйесінде ашықтықты арттыру үшін медициналық ұйымдар 
корпоративтік басқару мен қазіргі заманғы менеджмент қағидаттарын 
енгізуді жалғастырады. 

Денсаулық сақтау жүйесінің жұмыскерлері үшін, əсіресе жас маман-
дарға, оның ішінде ауылдық жерлерде, шағын қалаларда, өңірлерде 
əлеуметтік қолдау шараларын күшейту жалғасады. 

Медицина жұмыскерлері мен денсаулық сақтау субъектілерінің кəсіптік 
жауапкершілігін ауыстырмалы сақтандыруды кезең-кезеңмен енгізу 
жоспарлануда. Медициналық құқық мəселелеріне академиялық ортаны 
(университеттерді), сақтандыру бизнесін жəне үкіметтік емес секторды 
белсенді тарту күтілуде. Бұл шаралар оның кəсіби қызметіне қатысты 
сот талқылауы жағдайында, оның ішінде жазатайым инцидент кезінде 
дəрігердің жеке шығындарының жоғары болу тəуекелін төмендетуге 
мүмкіндік береді.

Халықаралық тəжірибе негізінде дəрігерлер мен орта медицина жұмыс-
керлерін лицензиялауға кезең-кезеңмен көшу мүмкіндігі қаралатын болады. 

Осы мемлекеттік бағдарлама шеңберінде денсаулық сақтау жүйесінде 
жаңа жұмыс орындары құрылады.

Медицина кадрларын даярлау сапасын арттыру үшін денсаулық сақтау 
саласындағы кəсіптік стандарттарды əзірлеу жəне қайта қарау жолымен 
салалық біліктілік жүйесі жетілдірілетін болады.

Сондай-ақ, ұлттық денсаулық сақтау қажеттілігіне бейімделген 
денсаулық сақтау жұмыскерлерін даярлаудың халықаралық стандарттары 
енгізіледі. Медициналық білім берудің барлық деңгейлерінде халықаралық 
стандарттарды енгізу жəне жетекші шетелдік университеттермен бірлескен 
білім беру бағдарламалары бəсекеге қабілетті медицина кадрларын 
даярлауға мүмкіндік береді. Мысалы, интеграцияланған медициналық білім 
беру бағдарламаларын енгізу; аккредиттелген университеттік клиникалар 
мен клиникалық базалар базасында іске асырылатын резидентура 
бағдарламалары шеңберінде дəрігерлерді даярлау жалғасады. Бұл жұмыс 
медициналық ЖОО-лардың дербестігін кеңейту жағдайында стратегиялық 
əріптестік шеңберінде жүргізілетін болады.

Сондай-ақ, медицина жұмыскерлерінің, оның ішінде медициналық жəне 
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мейіргерлік білім беру ұйымдары түлектерінің білімі мен дағдыларын 
тəуелсіз бағалау жүйесі жетілдіріледі.

Сертификатты немесе лицензияны растау жүйесімен үйлестірілген 
денсаулық сақтау жұмыскерлерінің үздіксіз кəсіби дамуының жаңа моделі 
енгізілетін болады. Қосымша медициналық білім беру бағдарламалары 
қажетті құзыреттерді алу үшін кəсіптік стандарттарға сəйкес жетілдіріледі.

Орта медицина персоналын жəне денсаулық сақтаудағы қосалқы 
қызметтер жұмыскерлерінің кадрлық əлеуеті белсенді дамытылады. 
Медицина жұмыскерлерінің мəртебесін көтеру жөніндегі іс-шаралар 
мейіргерлердің мəртебесі мен рөлін күшейтуді де қамтиды. Орта меди-
цина персоналына бірқатар функцияларды одан əрі беру жəне мейіргер 
ісі мамандарының рөлі мен міндеттерін кеңейту жоспарлануда. Мысалы, 
клиникалық мейіргерлік нұсқаулықтар мен стандартты операциялық 
рəсімдер енгізілетін болады, бұл медициналық көрсетілетін қызметтердің 
сапасын арттырады. Бұл үшін орта медицина жұмыскерлерін басқару жəне 
дамыту жөніндегі шаралар кешені қабылданатын болады.

Ғылымды, биомедициналық зерттеулер нарығын дамытуды, оның 
ішінде Қазақстан аумағында халықаралық жəне көп орталықты зерттеулер 
жүргізуді мемлекеттік қолдау жəне оларға жеке инвестицияларды тарту 
шаралары қабылданады. Клиникалық зерттеулер нарығын дамыту 
үшін фармацевтикалық компанияларды фармацевтикалық өнімді 
сатудан түскен пайданың 10 %-ға дейінгі бөлігін Қазақстан аумағындағы 
клиникалық зерттеулерге инвестициялауға міндеттейтін тетіктерді, 
сондай-ақ инвесторлар мен ғалымдар үшін ынталандыру тетіктерін 
енгізу; озық терапиядағы дəрілік заттарды қолданудың құқықтық 
шеңберін құру; клиникалық зерттеулер тіркелімін құру мəселелері 
пысықталады. Биомедицина ғылымын дамыту үшін зерттеушілердің 
əлеуеті артады. Медицина жұмыскерлерінің ғылыми, білім беру жəне 
клиникалық қызметті үйлестіруі көтермеленетін болады. Биомедициналық 
зерттеулердің тақырыптары мен мазмұны, оның ішінде магистратура, 
PhD докторантура жəне пост-докторантура бағдарламаларын орындау 
шеңберінде денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындайтын 
басымдықтарға негізделеді. 

Цифрлық медицина мен жасанды интеллекті жаппай енгізу Қазақ-
стан да дербестендірілген медицинаны іске асыру үшін жағдай жасай ды 
(4П-медицина). Дербестендірілген медицина клиникаға дейінгі кезең-
де аурудың барысын анықтауға жəне болжауға, алдын алу іс-шарала-
рын орындауға, сол арқылы алдын алуға болатын ауруларды емдеу 
мен оңалтуға жұмсалатын шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. 
Магистратура, докторантура жəне постдокторантура шеңберінде дербес-
тен дірілген медицина (биоинформатика, медициналық генетика, фарма-
когенетика жəне т.б.) бойынша білікті ғылыми жəне медициналық кадрлар 
даярланатын болады.

4П-медицинаны іске асыруда генетикалық зертханалар мен биобанктер, 
медициналық ақпараттық жүйелер мен жасанды интеллект басты рөл 
атқарады. Қомақты деректер базасы бар дербестендірілген медицина са-
ласында клиникалық зерттеулер жүргізу үшін биобанк құрылатын болады.

5.5. Медициналық көмек көрсетуді жетілдіру
 Денсаулық сақтау қызметтерімен жаппай қамту шеңберінде медици-

налық көрсетілетін қызметтердің сапасын жəне пациенттің қауіпсіздігін 
арттырудың халықаралық танымал құралдарын енгізу жұмысы жалғасады. 
Елде медициналық көмектің сапасын басқару моделі жетілдірілетін 
болады. Сапаны басқаруды іске асыруға Денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган, медициналық көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеушілер 
(МƏСҚ жəне жеке сақтандыру компаниялары), медициналық ұйымдар 
үшін денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеуші орган, медициналық 
көрсетілетін қызметтерді жеткізушілер, медициналық қоғамдастық, па-
циенттер жəне қызметі сапа мен пациенттің қауіпсіздігін арттыру жағына 
қарай жетілдірілетін басқа да мүдделі тараптар қатысады. Түпкілікті нəтиже 
– пациенттің медициналық көмектің сапасына қанағаттануы үкіметтік емес 
ұйымдарды тарта отырып, танылған əдіснама негізінде бəсекелес ортада 
бағаланатын болады. 

Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын мемлекеттік бақылау 
медициналық көрсетілетін көмекті ұйымдастыру стандарттарының сақта-
луын бағалай отырып, тəуекелге бағдарланған профилактикалық бақы-
лау негізінде жүргізілетін болады. Барлық деңгейлерде (медициналық 
ұйым, ƏлМСҚ) цифрландыру негізінде медициналық көмек сапасының 
мониторингі автоматтандырылады, бұл клиникалық нұсқаулық мен хат-
тамаларды сақталуды жақсартады. 

Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру үшін 
медици налық көрсетілетін қызметтерді жеткізушілерді ұлттық аккредит-
теу біртіндеп медициналық ұйымдардың басым бөлігіне қолданылатын 
болады. Медициналық ұйымдарды аккредиттеу Денсаулық сақтаудағы 
сапа жөніндегі халықаралық қоғамның (бұдан əрі – ISQua) стандарттарына 
сəйкес тəуелсіз ортада жүргізіледі. Медициналық ұйымдардың танылған 
халықаралық аккредиттеу жүйесін өтуі де ынталандырылатын болады. 
Медициналық ұйымдарда сервис элементтерін (госпитальдық сервис) 
жəне ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу жалғасады. 

Медициналық көмекті сыртқы жəне ішкі клиникалық алқалы бағалауды 
жүргізуді қоса алғанда, сапа менеджменті жүйесі жақсартылады. Клини-
калық практикада медициналық инциденттер мен жағымсыз оқиғаларды 
талдау үшін тəуелсіз сараптама саласындағы қызметке рұқсат беру рəсімі 
негізінде сертификатталатын жəне ұлттық тізілімге кіретін тəуелсіз сарап-
шылар тартылатын болады. Осылайша, тəуелсіз сарапшылар институты 
жетілдіріледі, бұл жүргізілетін тəуелсіз сараптаманың сапасын арттыруға 
мүмкіндік береді. Пациенттердің қауіпсіздігін арттыру үшін инциденттерді 
есепке алу жəне оларды жазаламайтын ортада əділ талдау жүйесі де 
енгізіліп, түзету шаралары қабылданады.

Өлімге əкеп созатын негізгі аурулармен – қан айналымы жүйесінің ауру-
лары (инсульттер, инфаркттер жəне басқалары), тыныс алу органдарының 
аурулары, онкологиялық аурулар, жарақаттар, балалар мен аналардың 
денсаулығын қорғау, неврологиялық аурулар жəне басқа да клиникалық 
қызметтерде күрес жөніндегі шараларға: 

үйлестіру кеңестерінің жұмысына жобалық басқаруды енгізу;
клиникалық хаттамалар мен нұсқаулықтарды үнемі қайта қарап тұру 

немесе əзірлеу; 
диагностиканың, емдеудің жаңа əдістерін ТМККК жəне МƏМС шеңбе-

рінде көрсетілетін қызметтер пакеттеріне қосу туралы шешім қабылдау 
үшін медициналық технологияларды бағалау; 

мемлекеттік жəне жеке бастамалар шеңберінде ауруларды диагно-
стикалау мен емдеудің жаңа əрі инновациялық технологияларын транс-
ферттеу жəне енгізу;

кадрлар даярлау сапасын жақсарту (оның ішінде үздіксіз кəсіптік да-
мыту);

кадрлар теңгерімсіздігін төмендету, кадрларды ынталандыру жəне 
дамыту;

медициналық көрсетілетін қызметтерді қаржыландыруды жетілдіру;
тиімді үкіметтік емес жəне пациенттік ұйымдармен жұмыс істеу үшін 

мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты бөлу арқылы медициналық көмектің 
үйлестірілуін, қолжетімділігін жəне сапасын жақсарту.

Бейінді клиникалық қызметтердің үйлестіру кеңестерінің жұмысы 
қазіргі заманғы медицинаның дəлелдемелеріне жəне медициналық көмек 
сапасының нақты қызметке тəн объективті индикаторларына негізделген 
болады.

Инфрақұрылымды дамытудың өңірлік перспективалы жоспарлары 
негізінде медициналық ұйымдарды қайта ұйымдастыру жəне жаңаларын 
құру медициналық-санитариалық алғашқы қызметті жəне жалпы амбула-
ториялық сатыда көрсетілетін қызметтерді басымдықпен дамыта отырып, 
пациенттердің интеграцияланған, пациентке бағдарланған жəне сапалы 
медициналық көмек алу мүдделеріне сай болуға тиіс. 

Бұдан басқа, жекелеген клиникалық қызметтердің даму бағытын 
нақтылау үшін басым клиникалық бағыттар бойынша жекелеген бағдарла-
малық құжаттар – кешенді жоспарлар, жол карталары, іс-шаралар жоспар-
лары, даму тұжырымдамалары əзірленеді жəне жаңартылады. 

Мысалы, отбасылық медицина, ана мен бала денсаулығы (акушерлік-
гинекологиялық, педиатриялық қызметтер), оңалту жəне паллиативтік 
көмек, репродуктивтік денсаулық, кардиология жəне кардиохирургия, не-
врология жəне нейрохирургия, психикалық (ментальдық) денсаулық, онко-
логия, фтизиопульмонология, шұғыл медицина саласында жəне басқа да 
бағыттарда қызметтің дамуын айқындайтын жүйелі тақырыптық құжаттар 
арқылы жергілікті, өңірлік жəне ұлттық деңгейлерде медициналық көмектің 
сапасы мен қолжетімділігін жақсарту жөніндегі жұмыс жалғасады.

МƏМС шеңберінде оңалту көмегін көрсету ынталандырылады жəне 
оның қолжетімділігі артады. Қазіргі заманғы дəлелді практика негізінде 
амбулаториялық деңгейге баса назар аудара отырып, оңалтудың жаңа 
моделі енгізілетін болады. Мысалы, физикалық медицина мен оңалтудың 
қазіргі заманғы талаптарын ескере отырып, кадрлардың құзыреттерін 
кеңейту көзделген; мультидисциплинарлық команданың толыққанды 
оңалту диагнозын қоюы үшін жұмыс істеудің халықаралық жіктемесі 
енгізілетін болады.

Паллиативтік көмек пен мейіргер күтімін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. 
Атап айтқанда, мұндай көмекке мұқтаж адамдар оны көрсетілетін қыз-
меттердің географиялық жəне қаржылық қолжетімділігін арттыру арқылы 
алатын болады.

Нəрестелер өлімі мен мүгедектігін одан əрі төмендету мақсатында 
жүктіліктің ең бастапқы кезеңінде де, неоналдық кезеңде де генетикалық 
патологияларды анықтау бойынша диагностикалық рəсімдер кешені 
кеңейтіледі (айғақтар бойынша неонаталдық диагностикалық скрининг 
панелі кеңейтін болады). Туа біткен ауытқулары жəне ауыр патологиясы 
бар, оның ішінде есту жолының атрезиясы, микротиясы, көмей стенозы, 
Spina bifi da, жүректің жəне тірек-қимыл аппаратының кемістігі, қан аурулары 
жəне т.б. бар балаларға көрсетілетін жоғары технологиялы медициналық 
қызметтердің тізбесі ұлғаяды. Үздік əлемдік практиканы ескере отырып, 
неонатология, ортопедия, балалар неврологиясы жəне психиатрия мен 
трансплантология қызметтерін дамыту жөніндегі іс-шаралар кешені 
қабылданатын болады.

Нəрестелер мен аналар өлімінің көрсеткіштері Қазақстан Республика-
сында 2014 жылдан бастап енгізілген ДДҰ əдіснамасы бойынша нəресте 
жəне ана өлімінің құпия аудиті негізінде анықталатын түбірлік себептер-
ге бағытталған кешенді шаралар негізінде төмендетілетін болады. Осы 
Бағдарламаның нысаналы көрсеткіштерін мониторингтеу үшін құпия аудит 
деректері пайдаланылатын болады.

Аутизмге, церебралды сал ауруына, Даун синдромына, нерв бұлшықет 
патологиясына, эпилепсияға жəне т.б. шалдыққан балаларды ерте 
диагностикалау жəне психоəлеуметтік бейімдеу хаттамасы енгізіледі жəне 
қаржыландырумен қамтамасыз етіледі.

Сондай-ақ, туған кезде жағдайы қиын болған балаларды катамнести-
калық бақылау (катамнез кабинеттері немесе бөлімшелері), жаппай 
енгізілетін болады. Мұндай көрсетілетін қызметтер ерте араласу жəне 
оңалту арқылы дене салмағы өте төмен жəне төмен, перинаталдық 
ауыр патологиямен, туа біткен даму кемістігімен туған, оперативтік ем 
қабылдаған балалардың өмір сүру сапасын сақтауға көмектеседі. Егде 
жастағы халыққа гериатриялық көмек көрсету жақсарады.

18 жасқа дейінгі барлық балалар МƏМС шеңберінде тегін дəрі-
дəрмекпен, оның ішінде амбулаториялық деңгейде дəрілік заттардың 
қолжетімділігін арттыру есебінен қамтамасыз етіледі.

Дəрілік заттарды (бұдан əрі – ДЗ) жəне медициналық бұйымдарды 
(бұдан əрі – МБ) қолдану саласында шаралар кешені қабылданады. ДЗ-
ға қойылатын техникалық талаптарды үйлестіру жөніндегі халықаралық 
кеңеске (бұдан əрі – ICH) мүше елдер осыған ұқсас бағалаудан өткен ДЗ 
мен МБ үшін өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын бағалау жүйесі жеңілдетіледі. 
Қазақстанның ICH-ке жəне Медициналық бұйымдарды реттегіштердің 
халықаралық форумына (IMDRF) кіруі бойынша шаралар қабылданатын 
болады. Яғни, ДДҰ-ның қайта біліктілік беру бағдарламасына қатысатын 
дəрілік заттарды тіркеу жетілдіріледі жəне озық терапия препараттарын 
тіркеу жөніндегі шаралар кешені əзірленеді.

ДЗ бағасын мемлекеттік реттеу жөніндегі жұмыс жалғасатын болады, 
сондай-ақ реактивтердің, реагенттердің жəне медициналық бұйымдардың 
шекті бағаларын реттеу енгізіледі. Осылайша, баға белгілеу, бағаны реттеу 
жəне дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу жүйесі 
жетілдірілетін болады.

Дəрілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін əлеуметтік маңызы бар ауру-
лардың терапиясында ДДҰ өмірлік маңыздылар ретінде айқын даған дəрілік 
заттарды оқшауландыруға өздерінің инвестициялық бағдарламаларын 
бағыттайтын отандық өндірушілерді қолдаудың тиімді шараларын пай-
да лану қажет. Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету саласында импорт 
алмастыруды жандандыру ұлттық дəрілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін түйінді міндетке айналады. Отандық ДЗ ЕАЭО елдерінің нарығына 
шығару шарттарының бірі өндіріс шарттарының тиісті өндірістік практика – 
GMP талаптарына сəйкестігі болып табылады. GM, GMP жəне ISO 13485 
сертификаты бар отандық өндірістің ДЗ мен МБ санын ұлғайтуға, оның 
ішінде ТМККК жəне МƏМС шеңберінде оларды басымдықпен сатып алу 
жолымен қол жеткізілетін болады. 

Дəріхана ұйымдарының Good Pharmacy Practice (GPP) халықаралық 
стандарттарына көшуі халықты сапалы əрі қауіпсіз ДЗ-мен жəне МБ-мен 
қамтамасыз ету үшін қажетті шарт болып табылады. Нəтижесінде дəріхана 
ұйымдарында ДЗ сақтау жағдайларының сапасы артады. 

ДЗ сапасы мен қауіпсіздігін арттырумен қатар, ДЗ фармакологиялық 
қадағалау жəне ұтымды пайдалану бойынша жұмыстар жалғасады. 
Дəлелді медицинаны одан əрі, оның ішінде формулярлық жүйені жетілдіру 
жолымен дамыту ДЗ ұтымды қолдану үшін негіз болып табылады. 
Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярды жетілдіру, медициналық 
ұйымдарда формулярлық комиссиялардың сапалы жұмыс істеуі жəне 
ақпараттық-түсіндіру жұмысы арқылы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді жеткізушілері мен пациенттер тарапынан ДЗ ұтымды қолдану 
жөніндегі шаралар жалғасатын болады. 

Тиімділігінің дəлелденуіне байланысты клиникалық практикада қолда-
нуға ұсынылатын ДЗ-ны ұтымды пайдалану мақсатында ТМККК жəне 
МƏМС шеңберінде өтелетін ДЗ тізбелерін үнемі жаңарту мен жетілдіру 
жөніндегі жұмыс жалғасады. Əлемдік практикаға сəйкес белгілі бір ДЗ 
ақысын бірлесіп төлеуді енгізу мəселесі қаралатын болады. ТМККК жəне 
МƏМС шеңберінде тиімді əрі қауіпсіз ДЗ сатып алу бюджет қаражатын 
ұтымды пайдалануға жəне халықаралық клиникалық нұсқаулықтарды 
сақтауға бағытталмақ. 

Қатысушы барлық тараптардың жауапкершілігін арттыру жəне ДЗ 
ұтымды пайдалану үшін шынайылық мен адалдық қағидаттарына негіз-
делген ДЗ этикалық ілгерілету іске асырылатын болады. ДЗ мен МБ-ны 
нарыққа ілгерілету этикалық нормаларды сақтай отырып, объективті болуы 
жəне заңнама талаптарына сəйкес жүзеге асырылуы тиіс.

5.6. Денсаулық сақтаудың бірыңғай цифрлық кеңістігін құру
Жаңа Бағдарлама үшін цифрлық деректерді жинау үшін құрылған 

инфрақұрылымды кеңейту жəне оның негізінде денсаулық сақтау 
жүйесінің барлық деңгейлері үшін сапалы ақпаратты қалыптастыру мен 
ұсынуды білдіретін деректер алмасу жəне деректерді дұрыс пайдалану 
үшін инфрақұрылым құру қажет. Мұндай инфрақұрылым клиникалық, 
басқарушылық жəне саяси шешімдер қабылдауды қолдауды, денсаулық 
сақтаудың клиникалық жəне əкімшілік процестерін цифрландыруды 
қамтамасыз етеді. Осы мақсатта медициналық деректер мен денсаулық 
сақтау процестерін цифрлық форматқа ауыстыруды қамтамасыз ететін 
ақпараттық жүйелер мен қосымшаларды енгізу жұмыстары жалғасады, 
бұл формат медициналық көмек көрсету жүйесінің икемділігін, тиімділігі 
мен ашықтығын қамтамасыз етеді. Бағдарлама шеңберінде есептік 
медициналық құжаттама нысандарын қағаз түрінде жүргізуден толық 
бас тарту қамтамасыз етілетін болады. Барлық медициналық суреттерді 
цифрлық форматқа көшіру жұмыстары басталады.

Сондай-ақ, деректерге қол жеткізу, сақтау, құпиялылықты қорғау, 
қолданылатын технологиялар мен бағдарламалық өнімдердің сапасын 
қамтамасыз ету мəселелерін қоса алғанда, денсаулық сақтауды цифрлан-
дыруды нормативтік реттеу жөніндегі жұмыс жалғасады. Стандарттау 
жөніндегі жұмыс жіктеудің SNOMED-CT, АХЖ-11 сияқты халықаралық 
стандарттарына негізделген денсаулық жəне денсаулық сақтау туралы 
егжей-тегжейлі деректерді жинау мен алмасу құралдарын енгізуге мүмкіндік 
береді. Ақпараттық жүйелер мен денсаулық сақтау қосымшаларының 
сапасын жəне цифрландыру стандарттарына сəйкестігін бағалау құрал-
дары іске асырылатын болады.

Денсаулық сақтау ресурстарын: дəрілік заттарды, медициналық 
бұйым  дарды пайдалануды тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып 
алу рəсімдерін ұйымдастыруды, денсаулық сақтаудың кадрлық ресурс-
тарын басқаруды, ұйымдар желісін жəне т.б. жоспарлауды, басқару 
мен мониторингтеуді қоса алғанда, əкімшілік процестерді цифрландыру 
бойынша жұмыс жүргізіледі. Сонымен қатар, пациенттерді бейінді 
мамандардың қабылдауына жіберуді, пациенттерді белсенді, оның ішінде 
дəрігердің қабылдауы жоспарланғаны туралы ескерте отырып МСАК 
деңгейінде АББ бойынша қадағалап қарау мен мониторинг жүргізуді 
қоса алғанда, цифрландыру клиникалық процестерді автоматтандыруға 
мүмкіндік береді. 

Аурулардың профилактикасы жəне саламатты өмір салтын қолдау 
үшін алып жүрілетін құрылғыларды белсенді қолдануды қоса алғанда, 
мобильді денсаулық сақтауды дамыту жалғасады. Қашықтан көрсетілетін 
медициналық қызметтер денсаулық сақтау жүйесінің қолжетімділігі мен 
тиімділігін арттыруды қамтамасыз ете отырып, медициналық көмек 
көрсетудің əдеттегі процестерін біріктірілетін болады.

Бірыңғай дистрибьютор мен денсаулық сақтау субъектілерінің ДЗ 
жəне МБ электрондық сатып алуға өтуі ДЗ мен МБ сатып алу процесінің 
ашықтығын арттырады, мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интег-
рацияға, əкімшілік кедергілер мен сыбайлас жемқорлық тəуекелдерін 
төмендетуге жəне қағаз құжат айналымын қысқартуға əкеледі. Бұл ретте, 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттар 
мен медициналық бұйымдарды сатып алудың электрондық көрсетілетін 
қызмет теріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын мемлекеттік сатып 
алу саласындағы мемлекеттік органның ақпараттық жүйесі пайдаланылуы 
тиіс.

Алға қойылған міндеттерді іске асыру үшін денсаулық сақтау жүйесінің 
бірыңғай интеграцияланған цифрлық ақпараттық кеңістігін құруды көздейтін 
нысаналы АТ-архитектурасына көшу жөніндегі жұмысты жалғастыру 
қажет. Бұл модель «қағазсыз медициналық ұйымнан» интеграцияланған 
медициналық көмек көрсетуді қолдау, пациенттің денсаулық сақтау 
жүйесіндегі маршрутын қадағалау жəне басқару мүмкіндігімен цифрлық 

деректер негізінде толассыз цифрлық процестері бар «қағазсыз денсаулық 
сақтау саласына» көшуді қамтамасыз етеді. 

Барынша сенімді жəне верификацияланатын ұлттық ДЭБ деректері 
статистика, талдау, қаржыландыру, стандарттар мен құқықтық актілерді 
əзірлеу, медициналық көмектің сапасын, тиімділігі мен қолжетімділігін 
бақылау үшін ақпараттың басым көзіне айналады. Дербестендірілген 
деректер өңдеуден өтеді жəне кейіннен талдау мен зерттеулер жүргізу 
үшін дербестендірілген деректер қоймасына көшіріледі.

Денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық кеңістігі МƏМС енгізу 
шеңберінде қаржыландыру мен көмек көрсетудің сапасы мен толықтығына 
мониторинг жүргізудің күрделі əдістерін енгізу үшін қажетті деректер 
жиынтығын қамтамасыз етуі тиіс.

Медициналық деректер мен бизнес-процестерді цифрландыру 
денсаулық сақтау жүйесінің жəне халық денсаулығының жай-күйі туралы 
цифрлық деректердің прогрессивті жинақталуына алып келеді. Мемлекеттік 
бағдарламаны іске асыру шеңберінде ДДҰ, ЭЫДҰ ұсынымдары негізінде 
деректерді верификациялау тетігін енгізе отырып, денсаулық сақтаудың 
əкімшілік деректерін жинау əдіснамасының тəсілдері тиісті түрде қайта 
қаралатын болады. Осылайша, денсаулық сақтау статистикасының 
əдіснамасы жетілдірілетін болады. Сапалы, сенімді, толық жəне уақтылы 
цифрлық деректер денсаулық сақтау жүйесінің маңызды ресурстарының 
біріне айналады. Бұл жағдайда деректерге қолжетімділік беру жəне 
қомақты деректер, жасанды интеллект, Business Intelligence, бизнес-
интеллект, машиналық оқыту жəне т.б. сияқты деректерді өңдеу құрал-
дарын пайдалануды қамтамасыз ету арқылы зерттеу желілері мен ақпа-
раттық порталдарды дамыту үшін инклюзивтік орта құру маңызды болады. 
Бұл шаралар ғалымдар мен мамандарға денсаулық сақтау саласындағы 
саясатты əзірлеуге бағытталған бірлескен ұсыныстар əзірлеуге жəне 
зерттеулер жүргізуге ықпал ететін зерттеулер идеяларымен жəне нəтиже-
лерімен алмасуға мүмкіндік береді.

Жеке адамның, адамдар тобының, тұтастай ел халқының денсаулығына 
қатысты шешімдер қабылдауға ықпал ететін технологиялар енгізілетін 
болады. Деректер көлемін өңдеудің инновациялық технологиялары 
қоғам дық денсаулыққа, дербестендірілген медицинаға, денсаулық сақтау 
жүйесінің тиімділігіне қатысты заңдылықтарды, корреляцияларды жəне 
себеп-салдарлық байланыстарды іздеу үшін қолданылатын болады. 
Аурулар ауыртпалығының, аурулардың таралуының жəне қауіп фактор-
ларының көрсеткіштерін қалыптастыру мен бағалауды қамтамасыз ететін 
құралдар енгізілетін болады.

5.7. Денсаулық сақтаудың көрсетілетін қызметтерімен жап-
пай қамтуға қол жеткізу үшін МƏМС-ті іске асыру жəне ерікті 

медициналық сақтандыруды қолдау
2020 жылдан бастап міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесіне толық көшу жоспарланған, ол ел азаматтарына медициналық 
көмектің жəне дəрі-дəрмекпен қамтамасыз етудің тізбесі мен көлемін 
кеңейтуді қамтамасыз етеді, азаматтардың анағұрлым осал санатта-
рына (балалар, егде адамдар жəне азаматтардың басқа да жеңілдікті 
санаттары) медициналық көмектің қолжетімділігін арттырады, сондай-
ақ халықты қымбат тұратын медициналық көмекті ұсынуға байланысты 
күтпеген жоғары шығыстардан қорғаудың қаржылық тетіктерін жасайды, 
медициналық ұйымдарды жаңғырту үшін жағдай жасайды.

МƏМС-ты ескере отырып, денсаулық сақтау саласын қаржыландырудың 
жаңа моделі 2024 жылға қарай ЖІӨ-нің 5 %-ына дейін жеткізілетін болады. 
Бұл ретте мемлекеттік бюджетке қатысты денсаулық сақтауға жұмсалатын 
мемлекеттік шығыстардың көлемі 2019 жылғы 9,3 %-дан 2024 жылға қарай 
13,1 %-ға дейін көтеріледі. Керісінше, денсаулық сақтауға жұмсалатын 
жалпы шығыстардан денсаулық сақтауға жұмсалатын жеке шығыстардың 
үлесі 2018 жылғы 36,2 %-дан 2025 жылға қарай 26,9 %-ға дейін қысқарады.

Денсаулық сақтауға жұмсалатын қосымша шығыстар профилактикалық 
іс-шараларды кеңейтуге (2024 жылға қарай 4 %-дан 10 %-ға дейін) жəне 
амбулаториялық-емханалық көмек пен қоғамдық денсаулық сақтауды 
дамытуға (жалпы шығыстардың 60 %-ына дейін өсу) бағытталатын болады.

Бұдан басқа, дəрігерлердің мəртебесі артады, олардың жалақысының 
арақатынасы экономикадағы орташа жалақыдан 2023 жылы 1,8:1-ге дейін 
жеткізілетін болады жəне дəрігердің орташа жалақысының деңгейі 2025 
жылы 550 000 теңге деңгейіне дейін жеткізілетін болады.

Сондай-ақ, денсаулық сақтауды қаржыландырудың басым бағыттары-
ның қатарына педиатриялық көмекті нығайту, ғылым мен медициналық 
білімді дамыту, инновациялық технологияларды енгізу жəне медициналық 
ұйымдарды салуға, оның ішінде МЖƏ тетіктері бойынша инвестициялық 
шығындарды өтеу кіреді. 

МƏМС жүйесі азаматтардың əлеуметтік қорғалу қағидаттарын сақтауды, 
халықтың денсаулығын сақтау үшін ортақ жауапкершілікті қамтамасыз етуді 
жəне əлеуметтік тəуекелдерді барынша азайтуды ескере отырып, МƏМС 
жүйесінде азаматтардың жеңілдікті санаттарын өзектілендіру жолымен 
іске асырылатын болады. ТМККК жаңа моделімен қатар, шеңберінде 
медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін 
жағдайлар қалыптастырылған міндетті əлеуметтік медициналық сақтан-
дыру жүйесін енгізу халықты денсаулыққа байланысты күтпеген шығыс-
тардан қаржылай қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұған 
жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің жарналары мен аударымдарының 
мөлшерлемелерін кезең-кезеңмен ұлғайту жолымен əрі МƏМС жүйесіндегі 
медициналық көмек көлемін кеңейтуді жəне жұмыскерлер мен жұмыс 
берушілердің саламатты өмір салтын ұстану үшін ортақ жауапкершілігін 
күшейтуді ескере отырып қол жеткізіледі.

Осы міндеттерге қол жеткізу жеткілікті қаржыландыру көздерін құру, 
денсаулық үшін ортақ жауапкершілік жағдайында тəуекелдерді əділ жəне 
тиімді біріктіру, медициналық көрсетілетін қызметтерді стратегиялық сатып 
алуды жүзеге асыру жəне денсаулық сақтау қызметтерін көрсетудің сапасы 
мен нəтижелерінің мониторингін қамтамасыз ету жолымен қамтамасыз 
етілетін болады.

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің жұмыс істеу 
тиімділігі, оның ішінде халықты МƏМС жүйесіне, əсіресе өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған азаматтар санатын тарту жөніндегі жұмысты кеңейту есебінен 
қамтамасыз етіледі.

Медициналық көмекті қаржыландыру тетіктерін жетілдіру жөніндегі 
шаралар кешені халықтың қажеттілігі мен халықаралық тəжірибені ескере 
отырып, медициналық көмектің көлемін есептеу жəне болжау процестерінің 
тиімділігін үнемі арттыруды қамтитын болады. 

ТМККК жəне МƏМС жүйесі шеңберінде бюджетті жоспарлауды жетілдіру 
мен автоматтандыру, сондай-ақ медициналық-санитариялық алғашқы 
көмекті басым дамытуды ескере отырып, қызметтер пакеттерін одан əрі 
нақтылау денсаулық сақтау жүйесінің шектеулі ресурстарын пайдалану 
тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Амбулаториялық деңгейде дəрілік 
заттардың қолжетімділігін арттыруға созылмалы аурулар тізбесін ұлғайту 
жəне МƏМС жүйесінде халықтың амбулаториялық дəрі-дəрмекпен тегін 
қамтамасыз етуді алуға құқығы бар санаттарын кеңейту есебінен қол 
жеткізілетін болады.

Аурулардың профилактикасын жəне инфекциялық емес созылмалы 
ауруларды басқарудың тиімділігін күшейту мақсатында процестер мен 
түпкілікті нəтижелер индикаторларының МСАК деңгейіндегі ынталан-
дырушы құрамдас бөлігі кеңейтілетін болады. Денсаулық сақтау саласын-
дағы медициналық жəне басқарушылық технологиялардың серпінді дамуы 
жеткізушілердің басқарушылық есебінің ақпараты негізінде тарифтерді 
үнемі қайта қарап тұруды талап етеді. Бұл үшін тариф шеңберінде 
жеткізушілерге арналған ƏлМСҚ-қа деректерді уақтылы беру үшін басқару-
шылық есепке алу жүйесін енгізуді жəне автоматтандыруды ынталандыру 
көзделетін болады. Медициналық ұйымдарды жеткілікті қаржыландыруды 
қамтамасыз ету үшін тарифтік саясат емделіп шыққан жағдайдың өзіндік 
құнына əсер ететін клиникалық күрделілік, медициналық көмек көрсету 
деңгейі немесе жоғары оқу орнының клиникалық базасының мəртебесі 
сияқты қосымша өлшемшарттар ескеріліп қалыптастырылады. Негізгі 
құралдарды жаңартуды қаржыландыру тетіктері пысықталатын болады. 
Медициналық көмектің сапасын арттыруды ынталандыруды қамтитын 
клиникалық-шығынды топтар стационарлық көмекті сатып алудың басым 
тетігіне айналады. Нəтижеге бағдарланған ақы төлеу тəсілдерін енгізу 
ақпараттық жүйелерге клиникалық деректерді жинау тетіктерін жетілдіру-
мен қатар іске асырылатын болады. Негізгі құралдарды жаңартуға арналған 
шығыстарды тарифке қосу денсаулық сақтау секторына инвестициялар 
тарту, жеке жеткізушілерді жəне дəрігерлік практикаларды дамыту үшін 
стимул болады.

Бұдан басқа, медициналық көрсетілетін қызметтерді берушілерден 
жыл сайын МƏМС шығындарының 1 %-ына дейінгі бөлігін инвестициялау 
ескеріле отырып, МƏМС шеңберіндегі осындай технологиялардың 
енгізілуін қамтамасыз ету талап етіледі.

ТМККК жəне МƏМС жүйесі шеңберінде денсаулық сақтау жүйесі 
кепілдіктерінің нақты шекаралары ТМККК пакетінен жəне МƏМС жүйесінен 
тыс жайлылықтың жоғары деңгейі жағдайында медициналық көмек алу, 
қымбат тұратын бірегей дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды 
қолдану сияқты денсаулық сақтау қызметтеріне қол жеткізуді қамтамасыз 
ететін ерікті медициналық сақтандыруды (бұдан əрі – ЕМС) дамытуды 
ынталандыратын болады.

Медициналық көмекті қаржыландырудың үш деңгейлі құрылымын 
енгізуді ескере отырып, ЕМС, оның ішінде еңбекші мигранттар мен ҚР-да 
оқитын шетелдік студенттерді ЕМС қамту тетіктері пысықталады. Осыған 

байланысты ерікті медициналық сақтандыру нарығында бəсекелестік 
ұлғаяды, бұл медициналық көрсетілетін қызметтер спектрін кеңейтуге 
жəне медициналық ұйымдарда госпитальдық сервисті енгізуге əкеледі. 
Бұл ретте, медициналық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен 
сапасы қағидаттары медициналық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 
түріне қарамастан сақталатын болады.

5.8. Медицина саласындағы инвестициялық ахуалды жақсарту
Медицина саласындағы инвестициялық ахуалды жақсартудың ба-

сты мақсаты халық үшін, оның ішінде шалғай жерлерде орналасқан 
елді мекендердің тұрғындары үшін медициналық ұйымдардың аумақтық 
қолжетім ділігін қамтамасыз ету болады. 

Ауылдық жерлердегі жəне шалғайдағы елді мекендердегі тұрғындар 
үшін медициналық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі қашық меди-
цина жəне көліктік медицина ресурстарын (медициналық пойыздар, жыл-
жымалы медициналық кешендер, санитариялық авиация) пайдалануды 
ескере отырып қамтамасыз етіледі. Науқастарға жəне зардап шеккен-
дерге дəрігерге дейінгі медициналық көмекті уақтылы көрсету, сондай-ақ 
мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін пациенттерді аса 
қысқа мерзімде медициналық ұйымдарға жеткізу үшін жедел медициналық 
көмектің аудандық кіші станцияларының желісі кеңейтілетін болады.

Бұған қоса, азаматтардың тұратын жеріне жақын орналасқан жеке жəне 
топтық отбасылық дəрігерлік практикаларды (отбасылық дəрігерлік амбу-
латориялар) ашу үшін жағдай жасалады. Жергілікті атқарушы органдардың 
қаражаты жəне жеке инвестицияларды тарту есебінен денсаулық сақтауда 
медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсетудің кемінде 500 
объектісін ашу жоспарлануда.

Өңірлік жоспарлардың негізінде қалыптастырылған денсаулық сақтау 
инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалы жоспарын 
ескере отырып, монобейінді медициналық мекемелерді көп бейінді 
ауруханалардың құрамына біріктіру жолымен тəулік бойғы стационарлар 
желісін ұтымды ету бойынша жұмыс жалғасады.

Бірқатар ескірген ұсақ жəне тар бейінді аурухана объектілерінің орнына 
көп бейінді ірі медицина орталықтары салынатын болады, оларды құру 
инвестициялық шығындарды өтей отырып, əлеуетті жекеше əріптестерді 
тарту есебінен, оның ішінде МЖƏ, концессия шеңберінде жүзеге 
асырылатын болады.

Алдағы алты жылдың ішінде ауруханалық МЖƏ бағдарламасы шең-
берінде Ақтөбе, Көкшетау, Өскемен, Атырау, Тараз, Қарағанды, Қостанай, 
Қызылорда, Ақтау, Павлодар, Петропавл, Алматы, Түркістан, Нұр-Сұлтан 
қалаларында шеңберінде кемінде 14 МЖƏ концессия ірі жобасын, оның 
ішінде еліміздің жетекші медицина университеттерінің жанынан төрт 
университеттік клиниканы іске асыру бойынша шаралар қабылдау жо-
спарланып отыр. Бұл ғылымның, білімнің жəне клиникалық қызметтің үш 
тұғырлығының перспективалы моделін құруға, клиникалық зерттеулердің 
тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Денсаулық сақтаудағы МЖƏ-ні, концессияны дамытудың ірі инвес-
тициялық жобаларын тиімді іске асыру үшін денсаулық сақтау инфра-
құрылымын дамыту операторы тұлғасында жұмыс органы құры лады. 
Мұндай жобаларды жоспарлау жəне іске асыру ашық халық аралық кон-
курстық рəсімдердің негізінде таңдалған халықаралық қаржылан дырушы 
ұйымдармен жəне жеке əріптестермен əріптестік арқылы іске асырыла-
тын болады. 

Бұл республика өңірлеріндегі денсаулық сақтау инфрақұрылымын 
жаңартуға, пациенттерді емдеуде сапалы жəне мультидисциплинарлық 
тəсілді қамтамасыз етуге, пациенттердің шетелге кетуін азайтуға жəне 
көшпелі медициналық туризмді қамтамасыз етуге, медициналық жоғары 
оқу орындары үшін клиникалық база құруға, ғылымның, білім берудің жəне 
клиникалық қызметтің үш тұғырлылығын құруға мүмкіндік береді.

Уəкілетті орган өңірлерде кемінде 23 объектіні пайдалануға беру 
жөнінде, оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның 
республикалық ведомстволық бағынысты ұйымдарының инфрақұрылымын 
одан əрі дамыту жөнінде шаралар қабылдайтын болады. 

Мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілерін жаңғырту медициналық 
ұйымдарды ең төмен техникалық жəне күрделі жарақтандыру стандарт-
тарының талап етілетін деңгейіне дейін жеткізу қажеттілігі ескеріле отырып 
жүзеге асырылатын болады. Бұл ретте денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган медициналық ұйымдардың жарақтандырылуының ең 
төмен стандарттарға сəйкестігін қатаң мониторингтеуді жүзеге асыра-
ды. Медициналық бұйымдардың тиімді пайдаланылуын бақылау жəне 
денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен (медициналық 
техникамен) жарақтандыруды үздіксіз мониторингтеу бойынша шаралар 
қабылданатын болады; тіркелген медициналық бұйымдардың дерекқоры 
құрылады.

5.9. Мемлекеттік медицина ұйымдарын тиімді басқару
Денсаулық сақтау саласындағы жобаларды тиімді, уақтылы жəне 

сапалы іске асыру мақсатында корпоративтік басқарудың ең үздік əлемдік 
практикасын ескере отырып, денсаулық сақтау субъектілерін басқару 
жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар кешені іске асырылатын болады.

Бағдарлама шеңберінде корпоративтік басқару жүйесін, оның мони-
торингтеу құралдарын (рейтингтік бағалау) жəне денсаулық сақтау 
саласындағы өзгерістерді басқаруды толыққанды енгізу жоспарланған. 
Корпоративтік басқаруды енгізудің тиімділігі мемлекеттік денсаулық сақтау 
субъектілерінде корпоративтік басқару деңгейіне рейтингтік бағалау жүргізу 
жолымен бағаланатын болады.

Денсаулық сақтау субъектілерін басқарудың сапасы мен тиімділігін 
арттыру жөніндегі шаралар кешені нəтижелерге қол жеткізуге бағытталған 
жобалық менеджментті, тəуекел-менеджментті, менеджментті, қаржылық 
менеджментті, көшбасшылық дағдыларды жəне т. б. қоса алғанда, 
ұйымдарды басқарудың қазіргі заманғы тетіктерін енгізуді қамтиды. 

Жобалық менеджмент құралдары Бағдарламаны іске асырудың 
барлық деңгейлерінде, оның ішінде Бағдарламаның барлық бағыттары 
бойынша жобалық офистерді ашу жолымен енгізілетін болады, бұл 
іске асырылатын жобалардың нəтижелілігін, уақтылылығы мен сапасын 
арттыруға мүмкіндік береді.

Бағдарламаны іске асырудың жобалық тəсілі республикалық деңгейдегі 
Бағдарламаның басқарушы кеңесінен, Бағдарламаның сараптамалық 
кеңесінен, Бағдарламаны басқару кеңсесінен жəне ахуалдық орталықтан 
тұратын жобалық инфрақұрылымды қалыптастыруды көздейді. Жоба-
ларды тиімді іске асыру үшін жарғы мен бағдарламаларды басқару 
жоспары əзірленетін болады. 

Денсаулық сақтау саласында қабылданған міндеттемелерді ескере 
отырып, нормативтік құқықтық базаны үйлестіру, Қазақстанның негізгі 
бастамаларын шетелде ілгерілету (Астана декларациясын ілгерілету), 
сондай-ақ денсаулық сақтау саласына білім мен жаңа технологиялар 
трансфертін қамтамасыз ету үшін халықаралық ұйымдармен өзара іс-
қимыл жалғасады. 

Атап айтқанда, ЭЫДҰ-мен денсаулық сақтаудың ұлттық шоттарын 
дамыту, статистикалық деректерді жинау жəне талдау жүйесін жетілдіру, 
пациенттің қауіпсіздігі мен медициналық көрсетілетін қызметтердің 
сапасын арттыру жəне тұтастай алғанда, денсаулық сақтау жүйесін дамыту 
мəселелері бойынша ынтымақтастық жалғасады. 

БҰҰ ТДМ алға қойған міндеттерін іске асыру, патронаждық медицина 
жүйесін енгізу, жасөспірімдер қызметі мен мектеп медицинасын дамыту 
мəселелері бойынша БҰҰ ұйымдарымен (ЮНФПА, ЮНИСЕФ, БҰҰДБ) 
ынтымақтастық жалғасады. 

Халықтың денсаулығын сақтауға жəне нығайтуға бағытталған бағдарла-
малар бойынша, антибиотикке резистенттілік бағдарламаларын енгізу мə-
селелері бойынша, денсаулық сақтаудың көрсететін қызметтерімен жап пай 
қамтуды қамтамасыз ету бойынша ДДҰ-мен ынтымақтастық күшейтіледі.

АҚШ Азық-түлік өнімдері мен дəрі-дəрмектердің сапасын санитариялық 
қадағалау басқармасымен (Food Drug Administration USA) тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау саласында халықаралық 
практикаларды енгізу бөлігінде ынтымақтастық перспективалы болады.

Денсаулық сақтауды тиімді басқару, сондай-ақ азаматтардың мемлекет 
кепілдік берген құқықтары мен міндеттерін іске асыруын қамтамасыз ету 
үшін денсаулық сақтау саласындағы құқық нормаларын бірыңғай түсіну, 
оның ішінде құқық қолдану практикасында түсіну қажет.

Осы мақсаттар үшін əрбір норманы толық түсіндіре отырып, «Халық 
денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республика-
сының Кодексіне бірыңғай түсініктемелер əзірленіп, енгізілетін болады. 

6. Қажетті ресурстар
2020 – 2025 жылдары Бағдарламаны іске асыруға мемлекеттік бюд-

жет қаражаты, Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражаты, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған 
басқа да қаражат жұмсалатын болады.

Бағдарламаны іске асыруға арналған жалпы шығындар 3,2 трлн. теңгені 
құрайды. Бағдарламаны қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылдарына 
арналған республикалық жəне жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жəне республикалық 
жəне жергілікті бюджеттердің, əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорының кіріс бөлігінің мүмкіндігін негізге алып отырып, сондай-ақ басқа 
да баламалы көздерді тарта отырып нақтыланатын болады.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қосымша

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Р/с 
№ Іс-шараның атауы Өлшем бірлігі Аяқтау нысаны Орындау 

мерзімдері
Орындау үшін 
жауаптылар

Оның ішінде жылдар бойынша
Бар-лығы Қаржылан-дыру 

көздері

Бюджеттік 
бағдар-
ламаның 
коды

2020 жыл 2021 жыл 2022 жыл 2023 
жыл 2024 жыл 2025 жыл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Бағдарламалық мақсат: Сапалы жəне қолжетімді денсаулық сақтауды қамтамасыз ету 
Нысаналы индикаторлар

1. Туған кездегі өмір сүрудің күтілетін ұзақтығы жас саны ҰЭМ Статистика комитетінің 
ресми статистикалық ақпараты

ДСМ, ІІМ, БҒМ, ҰЭМ, 
АШМ, МСМ, ЖАО

73,21 73,3 73,73 74,15 74,58 75

2. Жүрек-қан тамырлары, онкологиялық, созылмалы респираторлық ауру-
лар мен диабеттен 30-дан 70 жасқа дейінгі ерте өлім қаупінің деңгейі

% ҰЭМ Статистика комитетінің 
ресми статистикалық ақпараты

ДСМ, ІІМ, БҒМ, ҰЭМ, 
АШМ, МСМ,ЖАО

18,86 18,1 17,4 16,73 16,06 15,43  

3. Ана өлімінің деңгейі 100 мың тірі 
туғанға

ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЖАО 17,1 16,8 16,3 15,6 15,0 14,5

4. Нəресте өлімінің деңгейі 1000 тірі туғанға ҰЭМ Статистика комитетінің 
ресми статистикалық деректері

ДСМ, ЖАО 10,1 9,9 9,6 9,3 8,8 8,3

1-міндет. Халықтың саламатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру 
жəне қоғамдық денсаулық қызметін дамыту
Нəтижелер көрсеткіштері:
Халық арасында тұзды тұтыну деңгейі грамм/ күн Ұлттық зерттеу нəтижелері 

(STEPS)
ДСМ, БҒМ, ЖАО 16 - - - - 11

15 жастан бастап Қазақстан халқы арасында темекі шегудің таралуы % Ұлттық зерттеу нəтижелері 
(GATS)

ДСМ, Қаржы-мині, 
ҰЭМ, ЖАО

22,4 - - - - 19

18 жастан асқан адамдардың таза спирт литрімен тіркелген алкоголь 
тұтынуы

литр/
жыл

Ұлттық зерттеу нəтижелері 
(STEPS)

ДСМ, Қаржы-мині, 
ҰЭМ, ЖАО

7,7 - - - - 6,5

Дене шынықтырумен жəне спортпен айналысатын азаматтарды қамту % МСМ əкімшілік деректері МСМ, ЖАО 31 32 33 34 35 36
АИТВ-ға шалдыққан адамдарды ретровирусқа қарсы терапиямен (РВҚТ) 
қамту

% ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЖАО 71 72 74 76 80 85

Жол-көлік оқиғалары нəтижесінде болатын өлім 100 мың халыққа 
шаққанда

ҰЭМ Статистика комитетінің 
ресми статистикалық ақпараты

ІІМ, ДСМ, ЖАО 12,01 11,61 11,22 10,85 10,5 10,15

Туберкулезбен сырқаттану 100 мың халыққа 
шаққанда

ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЖАО 47,2 46,5 45,6 44,7 44,2 43,8

Кездейсоқ уланудан болатын өлім 100 мың халыққа 
шаққанда

ҰЭМ Статистика комитетінің 
статистикалық ақпараты

ЖАО, ДСМ 2,69 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49

Жылына бір тұрғынға шаққанда МСАК көрсететін денсаулық сақтау 
ұйымдарына бару саны

жылына бір 
тұрғынға 
шаққанда

ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЖАО 4,33 4,45 4,57 4,68 4,79 4,9

Балалар арасындағы семіздікке шалдығу (0-14 жас) 100 мың халыққа 
шаққанда

ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, БҒМ, МСМ, 
ЖАО

95,7 94,3 93,2 92,5 91,3 90,0
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(Жалғасы. Басы 16-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Жасөспірімдердің өзіне-өзі қол жұмсауынан болатын өлім (15-17 жас) 100 000 адамға 

шаққанда
ҚР БП Құқықтық статистика 
жəне арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің ресми 
деректері

БҒМ, АҚДМ, ІІМ, 
ДСМ, ЖАО

15,3 15,2 15,1 15 14,9 14,8

Жасөспірімдердің арасындағы бала туу (10-14 жас) 100 000 адамға 
шаққанда

ҰЭМ Статистика комитетінің 
статистикалық ақпараты

ДСМ, ЖАО 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,021

Жасөспірімдердің арасындағы бала туу (15-19 жас) 100 000 адамға 
шаққанда

ҰЭМ Статистика комитетінің 
ресми статистикалық ақпараты

ДСМ, ЖАО 23,0 22,8 22,5 21,7 21,3 20,6

5.1-бағыт. Адамдардың денсаулықты таңдауы мың теңге 516 637 497311 486647 1500595
Іс-шаралар:

1. Халықтың денсаулық мəселелері бойынша сауаттылығын арттыру жөнінде 
шаралар қабылдау, оның ішінде: БАҚ-та, əлеуметтік желілерде саламатты 
өмір салтын насихаттау жəне денсаулықты сақтау жөніндегі тележобалар-
ды іске асыру

мың теңге телевизиялық жобалар 2023 – 2025 жж. АҚДМ, ДСМ, ЖАО 491 005 367 805 367 805 1 226 615 РБ 070-104

2. Азаматтардың денсаулығын сақтауға жəне саламатты əдеттерді 
қалыптастыруға арналған жаппай іс-шаралар өткізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

070-104

3. Халық қажеттіліктерінің негізінде мына жобаларды іске асыру: мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ИИДМ, БҒМ, 
Еңбек-мині, ЖАО

25 632 23 678 23 587 72 897 РБ 070-104

- «Саламатты қалалар, өңірлер» жобасы мың теңге ҰҮК-ке ақпарат жыл сайын ЖАО, ДСМ 12 657 10 431 10 187 33 275 РБ 070-104
- «Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін мектептер» жобасы мың теңге ҰҮК-ке ақпарат жыл сайын ЖАО, БҒМ, ДСМ 6 554 6 700 6 700 19954 РБ 070-104
- «Саламатты университеттер» жобасы мың теңге ҰҮК-ке ақпарат жыл сайын БҒМ, ДСМ 6 421 6 547 6 700 19668 РБ 070-104

4. ДДҰ «STEPS» əдістемесі бойынша Инфекциялық емес аурулардың қауіп 
факторларының таралуын анықтау бойынша эпидемиологиялық зерттеу-
лер жүргізу

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат 2024 – 2025 жж. ДСМ, ЖАО 88 161 10 830 98 991 РБ 001-103

5. ДДҰ «GATS» əдістемесі бойынша темекі шегудің таралуын анықтау бойын-
ша эпидемиологиялық зерттеулер жүргізу

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат 2024 – 2025 жж. ДСМ, ҰЭМ, ЖАО 84 425 84 425 РБ 001-103

6. ДДҰ «COSI» бастамасы шеңберінде балалар семіздігін эпидемиологиялық 
қадағалау бойынша эпидемиологиялық зерттеулер жүргізу

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат 2024 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ 17 667 17 667 РБ 001-103

7. ДДҰ ұсынған əдістеме бойынша денсаулық мəселелері бойынша халықтың 
сауаттылық деңгейіне əлеуметтік зерттеу жүргізу

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ ДБ 061

5.2-бағыт. Қазіргі заманғы қоғамдық денсаулық қызметі мың теңге 4 200 446 9 389 151 9 700 646 9 799 525 9 953 962 10 022 
180

53 065 910

Іс-шаралар:
8. Тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның ішінде: 

жалған жəне генетикалық түрлендірілген өнімдерді қоса алғанда, тамақ 
өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне мониторинг жəне бақылау жүргізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-123

9. ХАССП қағидаттарының негізінде тамақ өнімдерінің қауіпсіздік менеджменті 
жүйесін енгізу бойынша тамақ өнімдерін өндірушілерді оқытуды жүргізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, СИМ, 
АШМ, ЖАО

шығындарды талап 
етпейді

10. 1 жəне 2-санаттағы су қоймаларына санитариялық-эпидемиологиялық мо-
ниторинг жүргізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

070-100

11. Тұрғын үй-жайлардағы ауаның сапасы жəне қоршаған ортаға зиянды 
заттардың шығарындылары жөніндегі отандық стандарттарды үйлестіруді 
қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЭГТРМ, ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

070

12. ДДҰ-ның Тұрғын үй-жайлардағы ауаның сапасы жөніндегі нұсқаулығын 
енгізуді қамтамасыз ету; атмосфераға шығатын шығарындыларды азайту, 
экологиялық таза отынға жəне энергия үнемдеу технологияларына жаппай 
қол жеткізуге жағдай жасау

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЭГТРМ, ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

070

13. Балаларға арналған қоғамдық ғимараттар үй-жайларының жай-күйіне мони-
торинг жүргізу жүйесін əзірлеу

əдістемелік ұсыным 2021 жыл ДСМ, БҒМ, ИИДМ шығындарды талап 
етпейді

14. Инвесторларды тарта отырып, өнеркəсіптік жəне қатты тұрмыстық 
қалдықтарды кəдеге жарату жəне қайта өңдеу бойынша қазіргі заманғы тех-
нологияларды енгізуді қарастыру

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ, ЭГТРМ, 
ИИДМ, ЖАО

шығындарды талап 
етпейді

15. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның қалдықтардың 
мемлекеттік кадастрында медициналық қалдықтар бойынша есептілігінің 
мониторингін жүргізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЭГТРМ шығындарды талап 
етпейді

16. Халықаралық медициналық-санитариялық қағидаларды (бұдан əрі – ХМСҚ) 
жəне 2019 – 2023 жылдарға арналған Жаһандық денсаулық бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі жол картасының мониторингін қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 – 2023 жж. ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

070

17. Қазақстан Республикасында микробқа қарсы препараттарға төзімділікті 
тежеу жөніндегі 2019 – 2022 жылдарға арналған ведомствоаралық жол 
картасының іске асырылуына мониторингті қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 – 2022 жж. ДСМ, АШМ, ИИДМ шығындарды талап 
етпейді

18. Ұлттық екпе күнтізбесі шеңберінде профилактикалық екпе жүргізілетін 
инфекциялық аурулардың тізбесін кеңейту жөнінде шаралар қабылдау

мың теңге Үкімет қаулысының жобасы, 
ҰЭМ-ге ақпарат

2021 жыл
жыл сайын

ДСМ 5 058 556 5 249 789 5 318 668 5 468 105 5 536 323 26 631 441 РБ 070- 101 АНТ

19. Қауіп топтары арасында вирусты гепатиттерді анықтауға скрининг жүргізу мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЖАО 2 141 214 2 141 214 2 141 214 2 141 214 2 141 214 2 141 214 12 847 284 бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

ƏлМСҚ

20. Қан орталықтары беретін жаңа мұздатылған плазманы вирустық инактива-
циялау жəне карантиндеу технологияларын енгізу

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ 1 194 072 1 324 163 1 438 402 1 438 402 1 438 402 1 438 402 8 271 843 РБ 067-100

21. 2021 – 2025 жылдары туберкулезбен жəне өкпенің басқа да ауруларымен 
күресуді дамыту жөніндегі мəселені қарау

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 жылғы  
3-тоқсан

ДСМ шығындар талап 
етілмейді

22. АИТВ инфекциясының таралу профилактикасы бойынша АИТВ инфекци-
ясымен өмір сүретін адамдарды ретровирусқа қарсы терапиямен қамтуды 
жəне оларға емдеу-диагностикалық көмек көрсетуді арттыру

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

067

23. Халықтың негізгі топтарына (ЖК-ғы ШЭҚ, ІСА, ЖЖБИ, ақпараттық жүйелер), 
оның ішінде биологиялық мінез-құлықты зерттеулерді қоса алғанда, 
профилактикалық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, 
ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

067

24. Жарақаттану мен жазатайым оқиғалардың (ЖКО, суға бату, терезеден 
құлау, күйік, улану, зорлық-зомбылық) профилактикасы жəне оларды 
төмендету жөніндегі жол картасын əзірлеу

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
3-тоқсан

ДСМ, ІІМ, ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

070

25. Республика жолдарының авариялық-қауіпті учаскелеріндегі 40 трассалық 
медициналық құтқару пункттерін одан əрі дамыту жəне олардың қызметін 
жетілдіруді қамтамасыз ету

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ІІМ, ДСМ 865 160 865 218 871 241 901 241 906 241 906 241 5 315 342 РБ 014 (ІІМ)

26. Трассалық медициналық-құтқару пункттерін ІІМ-нің қарамағынан денсаулық 
сақтау жүйесіне беру мəселесін қарау

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 жылғы  
4-тоқсан 

ІІМ, ДСМ, ЖАО шығындар талап 
етілмейді

5.3-бағыт. МСАК деңгейінде денсаулықты жан-жақты қолдау мың теңге 1 438 855 20 412 
621

62 455 681 117 511 
008

130 241 
291

332 059 
456

Іс-шаралар:
27. МСАК жөніндегі Астана декларациясын халықаралық деңгейде ілгерілету 

жөніндегі іс-шараларды іске асыру
ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ шығындар талап 

етілмейді
28. Халықтың нысаналы топтарын профилактикалық медициналық қарап-

тексеруді (скринингтерді) қоса алғанда, МСАК-ты дамытудың негізгі 
бағыттары бойынша шараларды іске асыру

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

067-100, 
ƏлМСҚ

29. Халықаралық тəжірибені негізге ала отырып, «Денсаулық сақтау жүйесі 
қоғамдық деңгейде» бағдарламасын əзірлеу жəне іске асыру

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат 2022 жылы əзірлеу, 
2023 – 2025 жж.

енгізу

ДСМ, ҮЕҰ 
(келісу бойынша)

2 162 552 20 544 
208

19 692 
792

42 399 552 РБ 067-100

30. Аурулар тізбесін кеңейте отырып, халықты ауруды басқару 
бағдарламаларымен (АББ) қамтуды кеңейту

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЖАО  бөлінген қаражат 
шеңберінде

067- 100

31. МСАК-тың үздік практикаларының өңірлік орталықтарын дамыту ҰЭМ-ге ақпарат 2020 – 2021 жж. ДСМ ДБ 061
32. Балалардың денсаулығын сақтау жөніндегі шаралар кешенін іске асыру  мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, БҒМ, ЖАО 27 569 18 999 

384
56 233 701 92 907 

372
106 489 

071
274 657 

097
РБ, бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

053-116, 070-
102, ƏлМСҚ, 

33. Мектеп психологтарын, МСАК мектеп медицина қызметкерлерін 
жасөспірімдер арасында суицид қаупін ерте анықтауға үйрету

сертификаттар жыл сайын БҒМ, ЖАО, ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

222

34. ҚР-ның 17 өңірінде жасөспірімдер арасында суицидтің алдын алу бойынша 
ЮНИСЕФ-пен бірлесіп əзірленген жобаны енгізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, БҒМ, ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

35. Амбулаториялық-емханалық деңгейде менталдық денсаулық орталықтарын 
құру жəне оның жұмыс істеуі бойынша жұмысты жалғастыру

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

067-100

36. Қауіп факторлары жоғары жүкті əйелдерге арналған стационарлар базасын-
да консультациялық кабинеттер құру жəне олардың қызметін қамтамасыз 
ету

ЖАО шешімі жыл сайын ЖАО, ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

067-100

37. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен қолжетімділігін кеңейте отырып, жа-
стар денсаулық орталықтарының қызметін жетілдіру

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЖАО 1 376 512 1 378 148 1 378 148 1 378 148 1 378 148 6 889 104 РБ 067-100

38. Халықтың репродуктивті денсаулық туралы ақпаратқа қол жеткізуін кеңейту мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЖАО 34 774 35 089 35 089 35 089 35 089 175 130 РБ 070-104
39. Халықтың отбасын жоспарлау қызметтеріне жəне контрацепцияның қазіргі 

заманғы құралдарына қол жеткізуін кеңейту
мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, ЖАО 2 646 191 2 646 191 2 646 191 7 938 573 РБ 067-100

2-міндет. Медициналық көмектің сапасын арттыру
Нəтижелер көрсеткіштері:
Дəрігердің орташа жалақысының экономикадағы орташа жалақыға 
арақатынасы

арақатынасы ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЖАО 1,3 1,4 1,5 1,8 1,7 1,6

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мейіргер кадрларының жалпы санындағы 
МСАК-тың кеңейтілген практика мейіргерлерінің (қолданбалы жəне 
академиялық бакалавриат бағдарламалары бойынша даярланған) үлесі

% ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЖАО 2 3 4 5 6 7

Өңірлердің медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етудің ең төменгі 
нормативтеріне сəйкес ауыл халқын медициналық қызметкерлермен 
қамтамасыз ету деңгейі

10 000 ауыл 
тұрғынына 
шаққанда

ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЖАО 84,2 85,9 87,5 90 91,5 92,9

ҚР-да миллион тұрғынға шаққанда жүргізілетін клиникалық зерттеулер саны 1 млн. тұрғынға 
шаққанда

ДСМ əкімшілік деректері ДСМ 1,9 2,0 2,3 2,7 3,0 3,5

Пациенттердің медициналық көмектің сапасына қанағаттануы % халықтың əлеуметтік 
сауалнама деректері

ДСМ 51 54 57 60 63 65

Неонаталдық өлім коэффициенті 1000 тірі туғанға ҰЭМ Статистика комитетінің 
ресми статистикалық деректері

ДСМ, ЖАО 4,45 4,37 4,37 4,26 4.20 4,16

5 жасқа дейінгі балалар өлімінің коэффициенті 1000 тірі туғанға ҰЭМ Статистика комитетінің 
ресми статистикалық деректері

ДСМ, ЖАО 10,6 10,5 10,4 10,3 10,1 10

Мүгедектікке алғашқы шығу деңгейі 10 мың тұрғынға Еңбекминінің əкімшілік 
деректері

ДСМ, Еңбекмині, 
ЖАО

29 28,9 28,8 28,7 28,6 28,5

Интеграциялық платформасы бар электрондық медициналық құжаттармен 
алмасуды қамтамасыз ететін МАЖ енгізілген медициналық ұйымдардың 
үлесі

% ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЦДИАӨМ,
 ЖАО

30 50 60 70 80 90

5.4-бағыт. Адами капиталды дамыту 5 13м9 870 4 796 327 1 155 013 5 386 346 1 779 371 3 067 765 21 324 692
Іс-шаралар:

40. Денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстары (ДКР) бойынша 
дербестендірілген есепке ала отырып, медицина қызметкерлері тіркелімінің 
базасында ДКР есепке алудың ұлттық жүйесін құру

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ шығындар талап 
етілмейді

41. Денсаулық сақтаудың еңбек ресурстары бойынша ұлттық шоттар жүргізуді 
қамтамасыз ету (NHWA)

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ шығындар талап 
етілмейді

42. Медицина ұйымдары қызметкерлерінің жалақы мөлшерін арттыру ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, 
ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

067-100, 
ƏлМСҚ

43. Медицина ұйымдары мен медициналық білім беру ұйымдарының 
қызметкерлеріне əлеуметтік қолдау шараларын көрсету

ДСМ-ге ақпарат жыл сайын ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

44. Медицина қызметкерлері мен денсаулық сақтау субъектілерінің кəсіптік 
жауапкершілігін міндеттелген сақтандыруды кезең-кезеңмен енгізу үшін 
жағдай жасау

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
2-тоқсан

ДСМ ДБ 061

45. Дəрігерлер мен орта медицина қызметкерлерін лицензиялауға кезең-
кезеңмен көшу мүмкіндігін қарау

ҰЭМ-ге ақпарат 2022 жыл ДСМ, 
БҒМ

шығындар талап 
етілмейді

46. МСАК жəне оңалту қызметін дамыту шеңберінде денсаулық сақтау 
жүйесінде жаңа жұмыс орындарын құруды қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, 
ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

053-113, 053-
114, 067-100

47. Денсаулық сақтау мамандарын даярлаудың халықаралық стандарттарын 
енгізу

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ - - - 415 883 1 663 533 2 911 183 4 990 599 РБ 006

48. Салалық біліктілік шеңберінде жетілдіру жəне денсаулық сақтау саласында 
кəсіптік стандарттарды əзірлеу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, БҒМ, 
Еңбекмині, ҰЭМ, 

Қаржымині

ДБ 061

49. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кəсіптік дамуының жаңа моделін 
енгізу

ДСМ бұйрығы 2021 жылғы  
2-тоқсан

ДСМ, БҒМ шығындар талап 
етілмейді

50. Қосымша медициналық білім беру, біліктілікті арттыру бағдарламаларын 
жетілдіру

оқу бағдарламалары жыл сайын ДСМ, БҒМ шығындар талап 
етілмейді

51. Орта медицина қызметкерлерін басқару жəне дамыту жөніндегі шаралар 
кешенін қабылдау

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ шығындар талап 
етілмейді

52. Клиникалық зерттеулер нарығын дамыту үшін ынталандыру тетіктерін 
құру жөніндегі мəселені пысықтау (ҚР-дағы клиникалық зерттеулерге 
фармкомпаниялардың аударымдары, клиникалық зерттеулер тіркелімі)

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
1-тоқсан

ДСМ, ҰЭМ, 
Қаржымині

шығындар талап 
етілмейді

53. Биомедициналық зерттеулер нарығын дамыту, оның ішінде халықаралық 
жəне көп орталықты зерттеулер жүргізу

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ 5 139 870 4 796 327 1 155 013 115 838 156 582 11 363 630 РБ 013
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54. Дербестендірілген медицина бойынша (биоинформатика, медициналық 

генетика, фармакогенетика жəне т. б.), магистратура, докторантура, пост-
докторантура бағдарламаларында білікті ғылыми жəне медициналық кад-
рларды даярлау

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ,
БҒМ

бөлінген қаражат 
шеңберінде

006

55. Қомақты деректер базасы бар дербестендірілген медицина саласында 
клиникалық зерттеулер жүргізу үшін биобанк құру

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ 4 970 463 4 970 463 РБ жаңа ББ

5.5-бағыт. Медициналық көмек көрсетуді жетілдіру
Іс-шаралар:

56. ҮЕҰ тарту арқылы пациенттің медициналық қызмет сапасына қанағаттануын 
бағалау бойынша əлеуметтік зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру

əлеуметтік сауалнама жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-103

57. Тəуелсіз сарапшыларды тарту жолымен медициналық көрсетілетін 
қызметтердің сапасына мемлекеттік бақылау жүргізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-100

58. ISQua стандарттарының негізінде медициналық ұйымдарды аккредиттеуді 
жүргізуді қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ шығындарды талап 
етпейді

59. Инциденттерді есепке алу мен талдауды қоса алғанда, медициналық 
ұйымдарда сапа менеджменті жүйесін жақсарту

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ шығындарды талап 
етпейді

60. Денсаулық сақтау саласында тəуелсіз сарапшылар институтын жетілдіру ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ шығындарды талап 
етпейді

61. Медицина қызметкерлерінің білімі мен дағдыларын тəуелсіз бағалау 
жүйесін жетілдіру

ДСМ бұйрығы 2020 жылғы  
3-тоқсан

ДСМ шығындарды талап 
етпейді

62. Басым клиникалық қызметтер бойынша үйлестіру кеңестерінің жұмысына 
жобалық тəсілді енгізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, 
ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-105

63. Халықаралық қызмет ету сыныптамасын енгізу арқылы оңалту қызметін 
одан əрі жетілдіру

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, Еңбекмині, 
ЖАО

МЖƏ

64. 2025 жылы МСАК ұйымдарының 100% мобильді бригадаларын енгізе оты-
рып, паллиативтік жəне мейіргерлік көмектің қолжетімділігін арттыру

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

067-100 

65. Геронтологиялық қызметті жетілдіру жөніндегі шаралар кешенін қабылдау Жол картасы 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ,
ЖАО

шығындар талап 
етілмейді

66. Мемлекеттік жəне жеке бастамалар шеңберінде ауруларды диагностикалау 
мен емдеудің жаңа жəне инновациялық технологияларын енгізу

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

024

67. Балаларға жасалатын жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтердің тізбесін ұлғайту жөнінде шаралар қабылдау

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ,
ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

067 

68. Сынақ зертханаларын ұлттық аккредиттеуді ұйымдастыру жəне өткізу, оның 
ішінде:

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

- ДДҰ қайта біліктілік беруі арқылы Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Қарағанды 
қалаларының дəрілік заттарды сараптау ұлттық орталығын аккредиттеу

куəлік 2021 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

- ҚР ДСМ Ұлттық сараптау орталығын (облыстық, қалалық, аудандық 
зертханалар) аккредиттеу

куəлік жыл сайын ДСМ бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

69. Дəрілік заттарды тіркеуге қойылатын техникалық талаптарды үйлестіру 
жөніндегі халықаралық кеңеске (ICH) жəне Медициналық бұйымдарды 
реттегіштердің халықаралық форумына (IMDRF) мүшелікке кіру жөнінде 
шаралар қабылдау

ҰЭМ-ге ақпарат 2023 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

70. ДДҰ терең саралау өткізу бағдарламасына қатысатын ДЗ тіркеу рəсімін 
жетілдіру жəне озық терапия препараттарын тіркеу жөніндегі шаралар 
кешенін əзірлеу

ДСМ бұйрықтары 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ шығындар талап 
етілмейді

71. Реттеуші органның шетелдік өндірістік учаскелерді инспекциялауды енгізуін 
қарау

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
2-тоқсан

ДСМ шығындар талап 
етілмейді

72. Функцияларды қайта қарау жəне процесті автоматтандыру арқылы баға 
белгілеу, бағаны реттеу жүйесін жетілдіру

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
2-тоқсан

ДСМ, 
ҰЭМ

шығындар талап 
етілмейді

73. Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу жүйесін жетілдіру ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
2-тоқсан

ДСМ шығындар талап 
етілмейді

74. ДЗ мен медициналық бұйымдарың айналысы жүйесін жетілдіру, оның 
ішінде:

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-100

- медициналық бұйымдар жөніндегі инспекторат құру ереже 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ қаржы шығындарын 
талап етпейді

- тіркелген медициналық бұйымдардың (медициналық техниканың) 
дерекқорын (анықтамалық жүйесін) құру

дерекқор (енгізу актісі) 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

- фармацевтикалық инспекторлар мен медициналық бұйымдар жөніндегі 
инспекторларды оқытуды жүргізу

сертификаттар жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-100

- ҚР фармацевтикалық инспекторатын жетілдіру жəне Ұлттық 
фармацевтикалық инспектораттың фармацевтикалық инспекциялардың 
халықаралық ынтымақтастық жүйесіне (PIC/S) кіруі жөнінде шаралар 
қабылдау

ҰЭМ-ге ақпарат 2025 жылғы  
2-тоқсан 

ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-100

- ҚР нарығынан алынған ДЗ жəне медициналық бұйымдардың сапасына 
жыл сайын бақылау жүргізу арқылы қауіпке даярланған тəсіл негізінде 
нарықтан алу жүйесін енгізу 

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

- ақпараттық жүйе негізінде дəрілік заттарды таңбалау жəне қадағалау 
жүйесін енгізу

ҰЭМ-ге ақпарат 2023 жылдан бастап 
жыл сайын

ДСМ, 
СИМ

шығындар талап 
етілмейді

75. Денсаулық сақтау технологияларын фармакологиялық-экономикалық тал-
дау жəне бағалау əдістерін жетілдіру жəне клиникалық-экономикалық 
(фармакоэкономикалық) бағалау жүргізу тəсілдерін стандарттау

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жыл ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-105

76. Денсаулық сақтау технологияларын бағалау жəне фармакологиялық-
экономикалық талдау негізінде амбулаториялық дəрі-дəрмекпен 
қамтамасыз етуге арналған дəрілік заттардың тізбесін қалыптастыру 
кезінде ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде ДЗ сатып алу тізбелерін 
айқындау кезінде денсаулық сақтау технологияларын бағалау нəтижелерін 
жүйелі пайдалану жөніндегі іс-шараларды іске асыру

ҰЭМ-ге ақпарат 2024 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ шығындар талап 
етілмейді

5.6-бағыт. Денсаулық сақтаудың бірыңғай цифрлық кеңістігін құру мың теңге 5 922 121 2 278 615 3 327 283 3 029 843 3 029 939 534344 18 122 145  
Іс-шаралар:

77. Денсаулық сақтауды цифрландыруды нормативтік құқықтық реттеуді 
қамтамасыз ету

ДСМ бұйрығы 2020 – 2025 жылдар  
4-тоқсан 

ДСМ шығындар талап 
етілмейді

78. Денсаулық сақтауды цифрландырудың мақсатты АТ-сəулетін дайындау 
жəне қолдау

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ 55 180 55 180 55 180 55 180 55 180 55 180 331 080 РБ 001-104

79. Терминологиялық релиз орталығын қолдауды қамтамасыз ету мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат 2023 – 2025 жылдар ДСМ - - 49 769 51 289 51 385 48 617 201 060 РБ 001-105
80. «Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерінің интероперабельдігін 

қамтамасыз ету жəне ақпараттандыру платформасы» АЖ-мен медициналық 
ақпараттық жүйелердің 100% жеткізушілерін кезең-кезеңмен интеграциялау 
арқылы денсаулық сақтау процестерін цифрландыруды қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ,
 ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-104 

81. Денсаулық сақтау субъектілерінен медициналық деректерді беру арқылы 
Қазақстан Республикасы халқының Ұлттық электрондық денсаулық паспорт-
тарын толтыруды қамтамасыз ету

қалыптастырылған ЭДП жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

001-105

82. Республикалық деңгейдегі медициналық бейнелер қоймасын құру пайдалануға беру актісі 2025 жылғы 
1-тоқсан

ДСМ МЖƏ

83. Басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін BI құралдарын енгізу мың теңге ақпараттық шешім жыл сайын ДСМ 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 900 000 РБ 001-104
84. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді авто-

маттандыруды қамтамасыз ету
мың теңге автоматтандырылған 

мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер

жыл сайын ДСМ 24 400 24 400 24 400 24 400 24 400 24 400 146 400 РБ 001-104

85. «Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерінің интероперабельділігін 
ақпараттандыру жəне қамтамасыз ету платформасы» АЖ-ның жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету

мың теңге АЖ сүйемелдеу жыл сайын ДСМ 200 000 200 000 200 000 202 247 202 247 202 247 1 206 741 РБ 001-104

86. Министрліктің ақпараттық жүйелерінде ақпараттық қауіпсіздікті жəне 
пациенттердің дербес деректерін қорғауды қамтамасыз ету

мың теңге сынақтарды сəтті өткізу жəне 
АЖ өнеркəсіптік пайдалануға 

енгізу туралы акт

2020 жылғы 
желтоқсан

ДСМ 1 354 000 1 354 000 РБ 001-104

87. Республикалық деректер қоймасын АТ инфрақұрылымымен жарақтандыру мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ 4 138 541 1 795 135 2 794 034 2 492 827 2 492 827 13 713 364 РБ 001-104
88. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 

сынақ зертханаларында зертханалық ақпараттық жүйенің техникалық 
сүйемелдеу жəне шығыс материалдарын қамтамасыз ету

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат 2021 – 2025 жж. ДСМ - 53 900 53 900 53 900 53 900 53 900 269 500 РБ 070-100

3-міндет. Денсаулық сақтау жүйесін орнықты дамыту
Нəтижелер көрсеткіштері:
ЖІӨ-ден денсаулық сақтауға жұмсалатын жалпы шығыстардың үлесі % ҰЭМ Статистика комитетінің 

статистикалық деректері
ДСМ, ҰЭМ, 

Қаржымині, ЖАО
3,9 4,2 4,4 4,9 5,0 5,0

МƏМС есебінен денсаулық сақтауға жұмсалатын шығыстардың үлесі % ДСМ əкімшілік деректері ДСМ 6,2 7,5 9,9 11,1 12,2 13,6
Денсаулық сақтауға жұмсалатын жалпы шығыстардан үй 
қожалықтарының жеке шығыстарының үлесі

% ҰЭМ Статистика комитетінің 
статистикалық ақпараты

ҰЭМ, 
ДСМ,
 ЖАО

34,0 32,2 30,7 27,1 26,9 26,9

ТМККК жəне МƏМС шеңберінде АЕК-ке жəне ҚД-ға жұмсалатын 
шығыстардың үлесі

% ДСМ əкімшілік деректері ДСМ 58,1 58,9 59,7 59,6 59,8 60,0

Медициналық ұйымдардың медициналық техникамен жарақтандырылу 
деңгейі

% ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, 
ЖАО

77 82 86 92 100 100

Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейі % ДСМ əкімшілік деректері ДСМ,
 ЖАО

55 52 47 44 41 38

Денсаулық сақтаудағы жеке инвестициялардың үлесі % ДСМ əкімшілік деректері ДСМ, ЖАО 38,9 42,8  44,0 43,5 43,2 41,3
Денсаулық сақтау саласында аккредиттелген ƏлМСҚ-ның медициналық 
қызметтер берушілерінің үлесі

% ДСМ əкімшілік деректері ДСМ 40 45 50 55 60 70

Менеджмент бойынша рейтингте кемінде 4 жұлдыз алған медициналық 
ұйымдардың үлесі

% ДСМ əкімшілік деректері ДСМ 39 40 41 42 43 45

5.7-бағыт. Денсаулық сақтау қызметтерімен жаппай қамтуға қол жеткізу 
үшін МƏМС-ті іске асыру жəне ерікті медициналық сақтандыруды қолдау

мың теңге 86 217 222 166 399 
383

226 360 
424

534 543 
757

605 110 
121

684 411 
051

2 303 041 
958

Іс-шаралар:
89. Əлеуметтік қауіпті төмендетуді ескере отырып, мемлекет олар үшін жар-

налар төлейтін МƏМС жүйесіндегі азаматтардың жеңілдікті санаттарын 
жаңартуды жүргізу

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ, Еңбекмині,
БҒМ, ІІМ, 

Əділетмині,
Қаржымині, ҰЭМ

шығындарды талап 
етпейді

90. МƏМС жүйесінде медициналық көмектің көлемдерін кеңейтуді есепке ала 
отырып, МƏМС жүйесінің қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету үшін 
жұмыскерлер мен жұмыс берушінің жарналары мен аударымдарының 
мөлшерлемерін ұлғайту мəселесін қарау

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ, 
ҰЭМ, Қаржымині, 

Еңбекмині, 
«Атамекен» ҰКП 
(келісу бойынша)

шығындарды талап 
етпейді

91. МƏМС жүйесіне халықты тарту мақсатында ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүргізу жөнінде шаралар қабылдау

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ, Еңбекмині
ҰЭМ АҚДМ

Қаржымині, ЖАО,

ДБ 061

92. Медициналық-санитариялық алғашқы көмекті басым дамытуды ескере оты-
рып, ТМККК жəне МƏМС шеңберінде көрсетілетін медициналық көмекті 
қаржыландыру жүйесін жетілдіру

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 – 2025 жж. ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

93. Медициналық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету 
жəне денсаулық сақтаудың басым бағыттарын дамыту үшін ТМККК мен 
МƏМС шеңберінде медициналық көмек пакеттерін жетілдіру

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат 2021 – 2025 жж. ДСМ 48 312 
365

50 000 
000

75 000 000 97 500 
000

126 800 
000

397 612 
365

бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

ƏлМСҚ 

94. Негізгі құралды жаңарту бойынша медициналық ұйымдардың шығыстарын 
өтеуге арналған шығындарды тарифтерге қосу бөлігінде ТМККК жəне 
МƏМС шеңберінде медициналық көрсетілетін қызметтерге арналған тариф 
белгілеу əдістемесін жетілдіру

ДСМ бұйрығы 2022 жылғы  
3-тоқсан

ДСМ шығындарды талап 
етпейді

95. Медициналық көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтерді жалақыны 
арттыруға арналған шығыстардың жəне негізгі құралды жаңарту бойынша 
медициналық ұйымдардың шығындарын өтеуге арналған шығындардың 
тарифтерін қосу бөлігінде қайта қарау

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ 86 217 222 118 087 
018

176 360 
424

459 543 
757

507 610 
121

557 611 
051

1 905 429 
593

РБ, бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

067-100. 
ƏлМСҚ

96 МƏМС шығындарының 1 %-ына дейінгі бөлігін инвестициялау ескеріле отырып, 
МƏМС шеңберіндегі осындай технологиялардың енгізілуін қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 жылғы  
3-тоқсан

ДСМ бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

ƏлМСҚ 

97 Пациенттердің оңалту əлеуетін ескере отырып, ересектер мен балаларды 
жəне МƏМС жүйесінде көрсетілетін медициналық оңалту қызметтермен 
қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бюджеттен тыс 
қаражат есебінен

ƏлМСҚ 

98 Еңбекші көшіп-қонушылар мен ҚР-да білім алатын шетелдік студенттерді 
ЕМС-пен қамту тетіктерін жетілдіру

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ, Еңбекмині,
ІІМ, БҒМ, ЦДИАӨМ 

шығындарды талап 
етпейді 

5.8-бағыт. Медицина саласындағы инвестициялық ахуалды жақсарту мың теңге 6 000 000 22 573 
050

96 332 268 154 365 
470

171 932 
838

451 203 
626

Іс-шаралар:
99 Ірі объектілерді, оның ішінде МЖƏ, концессия тетіктері бойынша салуға 

инвестициялық шығындарды өтеу
мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат 2022 – 2025 жж. ДСМ,

 ҰЭМ
12 073 

050
60 260 831 102 895 

069
161 300 

027
336 528 

977
РБ 053

100 Халық үшін медициналық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі деңгейін 
арттыру, оның ішінде: 

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ЖАО,
 ДСМ

бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

- жергілікті атқарушы органдардың қаражаты жəне жеке инвестицияларды 
тарту есебінен кемінде 500 денсаулық сақтау объектілерін ашу арқылы 
медициналық-санитариялық алғашқы көмектің қолжетімділігін арттыру

пайдалануға беру актісі жыл сайын ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

- 10 өңірде балаларды оңалту орталықтарын ашу (Атырау, ШҚО, БҚО, 
Қостанай, Түркістан, Маңғыстау, Алматы, СҚО, Ақтөбе облыстарында, 
Нұр-Сұлтан қаласында)

ЖАО шешімі 2020 – 2021 жж. ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

(Жалғасы. Басы 16-19-беттерде) 

(Соңы 21-бетте) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Батыс Қазақстан, Алматы, Түркістан облыстарында жəне Шымкент 
қаласында қосымша инсульт орталықтарының жұмысын ұйымдастыру

ЖАО шешімі 2020 – 2021 жж. ЖАО,
 ДСМ

бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

- фтизиатриялық жəне пульмонологиялық бейіндерді біріктіру, сондай-ақ 
өңірлік торокалды хирургия орталықтарын, муковицидозды емдеу орталық-
тарын құру арқылы тыныс алу ағзалары ауруларынан зардап шегетін адам-
дарға медициналық көмек көрсетудің қолжетімділігі мен сапасын арттыру

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ,
 ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

РБ 067

- аудандық жедел медициналық көмектің кіші станцияларының желісін 
кеңейту

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ЖАО,
 ДСМ

бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

- қашық медицинаны жəне көлік медицинасын (медициналық пойыздар, 
жылжымалы медициналық кешендер, санитариялық авиация) дамытуды 
қамтамасыз ету

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ,
 ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

067-100 

101 Медициналық ұйымдардың құрылысы бойынша ірі инвестициялық жобалар-
ды іске асыру жөнінде шаралар қабылдау, оның ішінде:

мың теңге ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ 6 000 000 10 500 
000

35 613 000 50 990 
000

6 477 000 109 580 
000

РБ 053-113, 053-
114

- өңірлерде кемінде 23 объектіні пайдалануға беру, оның ішінде ҚР ДСМ 
республикалық ведомстволық бағынысты ұйымдарының инфрақұрылымын 
одан əрі дамыту жөнінде шаралар қабылдау (оның ішінде ТОҒЗИ, 
ЖБМҮРПА, ОСМРКГ) 

мың теңге пайдалануға беру актілері 2020 – 2025 жж. ДСМ,
 ЖАО

6 000 000 10 500 
000

35 613 000 50 990 
000

6 477 000 109 580 
000

РБ 053-113, 053-
114

- мемлекеттік-жекешелік əріптестік шеңберінде кемінде 6 ірі клиниканы, 
оның ішінде Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Қарағанды облыстарында, 
Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларында мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
шеңберінде салу

пайдалануға беру актісі 2024 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ,
 ҰЭМ,
 ЖАО

бюджеттен тыс 
қаражат щеңберінде

- ірі көп бейінді ауруханаларды, оның ішінде Ақтөбе, Көкшетау, Өскемен, 
Атырау, Тараз, Қызылорда, Ақтау, Павлодар қалаларында мемлекеттік-
жекешелік əріптестік, концессия шеңберінде салу кемінде 8 инвестициялық 
жобаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдау/беру

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ,
 ҰЭМ,
 ЖАО

бюджеттен тыс 
қаражат шеңберінде

102 Денсаулық сақтау объектілері мен санитариялық-эпидемиологиялық 
сараптама объектілерінің авариялық жағдайын жою жəне сейсмикалықты 
күшейтудегі қажеттілік бойынша шаралар қабылдау

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, 
ЖАО

бөлінген қаражат 
щеңберінде 

053

103 Тері арқылы коронарлық араласудың қосымша 7 орталығын құру жөнінде 
шаралар қабылдау

қабылдау/беру актісі 2020 – 2021 жж. ЖАО, 
ДСМ

ДБ, МЖƏ, ЖБ 061

104 Тауарлардың қауіпсіздігі мен сапасын айқындау үшін референттік зертхана-
лар желісін құру жөнінде ұсыныстар əзірлеу

ҰЭМ-ге ақпарат 2020 жылғы  
4-тоқсан

ДСМ қаржы шығындарын 
талап етпейді

105 Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама зертханаларының 
биологиялық қауіпсіздігін арттыру жəне оларды қазіргі заманғы жабдықпен 
толық жарықтандыру бойынша шаралар қабылдау

мың теңге қабылдау/ беру актісі 2023 – 2025 жж. ДСМ 458 437 480 401 4 155 811 5 094 649 РБ 070-112

5.9-бағыт. Денсаулық сақтаудағы тиімді басқару
Іс-шаралар:

106 Денсаулық сақтау жүйесінде жобалық менеджментті енгізуді қамтамасыз 
ету

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ шығындарды талап 
етпейді

107 Мемлекеттік бағдарламаны тиімді іске асыру мақсатында басқарушылық 
кеңесті бекіту

шешім жобасы 2020 жылғы  
2-тоқсан

ДСМ шығындарды талап 
етпейді

108 Денсаулық сақтау саласында корпоративтік басқару жүйесін енгізу жөнінде 
шаралар қабылдау, оның ішінде:

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ, 
ЖАО

бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

- корпоративтік ақпаратты ашудың халықаралық танылған стандарттарына 
сəйкес мемлекеттік медициналық ұйымдардың маңызды қаржылық жəне 
қаржылық емес ақпаратты ашуын қамтамасыз ету

ДСМ-ге ақпарат жыл сайын ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

- мемлекет қатысатын көп бейінді медициналық ұйымдардың директорлар 
кеңестері/байқау кеңестері қызметінің нəтижелерін жəне тиімділігін жыл сай-
ын құрылымдалған бағалауды қамтамасыз ету

ДСМ-ге ақпарат 2021 – 2025 жж. ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

- директорлар кеңесінің/байқау кеңестерінің немесе тексеру комиссиясының 
бақылауындағы ішкі аудит қызметтерінің жұмысын қамтамасыз ету

ДСМ-ге ақпарат 2020 – 2022 жж. ЖАО бөлінген қаражат 
шеңберінде

ЖБ

109 Негізгі бастамаларды ілгерілетуді үйлестіру үшін денсаулық сақтау 
саласындағы халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі іс-
шараларды жалғастыру

ҰЭМ-ге ақпарат жыл сайын ДСМ бөлінген қаражат 
шеңберінде

110 Онлайн-медициналық ұйымдарды ілгерілету жөнінде ұсыныстарды əзірлеу 
жəне енгізу

ҰЭМ-ге ақпарат 2021 жылғы  
1-тоқсан

ДСМ шығындарды талап 
етпейді

111 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне мақалалық түсініктемелер əзірлеу жəне енгізу

Комментарийлер 2020 жылғы  
4-тоқсан.

ДСМ, ҮЕҰ (келісу 
бойынша)

ДБ 061

(Соңы. Басы 16-20-беттерде) 

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
АИТВ/ЖИТС – адамның иммун тапшылығы вирусы/жұқтырылған иммун тапшылығы 

синдромы
АҚДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі 
АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
ƏлМСҚ – Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры
БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары
БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
ДБ – Дүниежүзілік банк
ДДҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі

ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 
ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі 
ЖБ – жергілікті бюджет
ЖКО – жол-көлік оқиғасы
ЖОО – жоғары оқу орны
ЖПД – жалпы практика дəрігері
МƏМС – міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру
МЖƏ – мемлекеттік-жекешелік əріптестік
МСАК – медициналық-санитариялық алғашқы көмек
МСМ – Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт министрлігі 
Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
ҚМ – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі 

ҚР – Қазақстан Республикасы
РБ – республикалық бюджет
СБК – Сапа жөніндегі біріккен комиссия
СИМ – Қазақстан Республикасының Сауда жəне интеграция министрлігі
ТМККК – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
ҰҮК – Ұлттық үйлестіру кеңесі
ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі 
ҮЕҰ – үкіметтік емес ұйым
ЦДИАӨМ  – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновация жəне 

аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
ЭГТРМ – Қазақстан Республикасының Экология, геология жəне табиғи ресурстар 

министрлігі
ЭЫДҰ – Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2019 жылғы 30 желтоқсан         №1005
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Мемлекеттік білім беру мекемелерінің 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға 

құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

алмайтын, жан басына шаққандағы табысы 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан 

төмен отбасылардан шыққан білім 
алушылары мен тәрбиеленушілеріне және 

жетім балаларға, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда 

тұратын балаларға, төтенше жағдайлардың 
салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін 

отбасылардан шыққан балаларға және өзге де 
санаттағы білім алушылар мен 

тәрбиеленушілерге қаржылай және 
материалдық көмек көрсетуге бөлінетін 

қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты 
мен оларды есепке алу қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 25 қаңтардағы № 64 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы əлеу-

меттік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ мемлекеттік 
атаулы əлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан 
білім алушылары мен тəрбиеленушілеріне жəне жетім балаларға, ата-
анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға, 
төтен  ше жағдайлардың салдарынан шұғыл жəрдемді талап ететін 
отбасы  лардан шыққан балаларға жəне өзге де санаттағы білім алушылар 
мен тəрбие ленушілерге қаржылай жəне материалдық көмек көрсетуге 
бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен оларды есепке 
алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 
жылғы 25 қаңтардағы № 64 қаулысына (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ, 
2008 ж., № 2, 28-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік білім беру мекемелерінің 
мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, 
сондай-ақ мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алмайтын, жан басына 
шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен от-
басылардан шыққан білім алушылары мен тəрбиеленушілеріне жəне 
жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда 
тұратын балаларға, төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жəрдемді 
талап ететін отбасылардан шыққан балаларға жəне өзге де санаттағы 
білім алушылар мен тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен 
оларды есепке алу қағидалары осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын. 

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 30 желтоқсандағы №1005 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2008 жылғы 25 қаңтардағы №64 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, 

сондай-ақ мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алмайтын, 
жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
шамасынан төмен отбасылардан шыққан білім алушылары 
мен тəрбиеленушілеріне жəне жетім балаларға, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға, 

төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жəрдемді талап ететін 
отбасылардан шыққан балаларға жəне өзге де санаттағы білім 
алушылар мен тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау 

бағыты мен оларды есепке алу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
    1. Осы Қағидалар «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңы 4-бабының 21) тармақшасына сəйкес əзірленген 
жəне мемлекеттік білім беру мекемелерінің білім алушылары мен 
тəрбиеленушілерінің мынадай санаттарына:

1) мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылар-
дан шыққан балаларға;

2) мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққан-
дағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылар-
дан шыққан балаларға;

3) жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасылар-
да тұратын балаларға;

4) төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жəрдемді талап ететін 
отбасылардан шыққан балаларға;

5) білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім 
алушылар мен тəрбиеленушілердің өзге де санаттарына (бұдан əрі – білім 
алушылар мен тəрбиеленушілер) қаржылай жəне материалдық көмек 

көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен есепке 
алу тəртібін айқындайды.

Қамқоршылық кеңес білім беру ұйымының алқалы басқару органы 
болып табылады.

2-тарау. Мемлекеттік білім беру мекемелерінің білім алушылары 
мен тəрбиеленушілеріне қаржылай жəне материалдық көмек 

көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен 
есепке алу тəртібі

2. Білім алушылар мен тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге бағытталатын қаражат көлемі кепілдендірілген əлеуметтік 
пакетпен қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, мемлекеттік білім 
беру мекемелері арасында осы Қағидалардың 1-тармағында көрсетілген 
санаттарға жатқызылған білім алушылар мен тəрбиеленушілердің 
контингентіне барабар бөлінеді.

3. Кепілдендірілген əлеуметтік пакет түріндегі материалдық көмек осы 
Қағидалардың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген білім алушы-
лар мен тəрбиеленушілерге беріледі. Кепілдендірілген əлеуметтік пакет 
шеңберінде ұсынылатын материалдық көмектің түрлері мен көлемдері 
заңнамада айқындалады.

Кепілдендірілген əлеуметтік пакеттен тыс қаржылай жəне материалдық 
көмек:

1) киім, аяқ киім, мектеп-жазу құралдарын сатып алуды;
2) оқу орны бойынша тамақтандыруды ұйымдастыруды;
3) қаржылай көмек көрсетуді;
4) оқушылардың мəдени-бұқаралық жəне спорттық іс-шараларға 

қатысуын көздейді.
Қаржылай көмек көрсетуге арналған қаражатты жұмсау осы Қағидалар-

дың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген білім алушылар мен 
тəрбиеленушілер үшін жүзеге асырылады.

Оқитын жерінде бір рет тамақтандыруды ұйымдастыру қаражатты 
жұмсаудың басым бағыты болып табылады.

Киім, аяқ киім, мектеп-жазу құралдарын сатып алу 1 (бір) білім алушыға 
немесе тəрбиеленушіге есептегенде жергілікті бюджеттен бөлінген қаражат 
шегінде жүзеге асырылады.

Жергілікті өкілді органдар жеңілдікпен жол жүруді ұйымдастыру, сондай-
ақ қала сыртындағы жəне мектеп жанындағы лагерьлерге жолдамалар 
беру үшін жергілікті бюджеттерде қосымша қаражат көздеуге құқылы.

Қала сыртындағы жəне мектеп жанындағы демалыс лагерьлеріне жол-
дама алу, сондай-ақ білім алушылардың мəдени-бұқаралық жəне спорттық 
іс-шараларға қатысуы осы Қағидалардың 1-тармағының 1) тармақшасында 
көрсетілген білім алушылар мен тəрбиеленушілерге де қолданылады.

4. Білім алушылар мен тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге қаражат ата-аналарының немесе оларды алмастыратын 
адамдардың не кəмелеттік жасқа жеткен білім алушының өтініші негізінде 
бөлінеді. 

Ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың не кəме-
леттік жасқа жеткен білім алушының өтініші осы Қағидаларға қосымшаға 
сəй кес нысан бойынша бірінші басшының атына білім беру ұйымына 
беріледі.

Өтінішті алқалы орган өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн 
ішінде қарайды.

Ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың не кəме-
леттік жасқа толған білім алушының өтінішіне мынадай растау құжаттары 
қоса беріледі:

1) осы Қағидалардың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген 
санаттағы тұлғалар үшін өтініш иесінің (отбасының) жергілікті атқарушы 
органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алушыларға 
тиесілілігін растайтын анықтама;

2) осы Қағидалардың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген 
санаттағы тұлғалар үшін алынған табысы туралы алынған мəліметтер 
(жұмыс істейтін ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың 
жалақысын, кəсіпкерлік жəне өзге де қызмет түрлерінен түсетін табыс, 
балаларға жəне асырауындағы өзге де адамдарға алименттер түріндегі 
табыс);

3) осы Қағидалардың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген 
санаттағы адамдар үшін жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған, отбасыда тəрбиеленетін балалар үшін қорғаншылықты (қамқор-
шылықты), патронаттық тəрбиелеуді бекіту туралы уəкілетті органның 
шешімі;

4) осы Қағидалардың 1-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында 
көрсетілген санаттарды отбасының материалдық-тұрмыстық жағдайын 
тексеру негізінде алқалы орган айқындайды. Көрсетілген санаттарға 
қаржылай жəне материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдау 
үшін қажет болған жағдайда алқалы орган қажетті құжаттарды сұратады.

Жан басына шаққандағы орташа табысы күнкөріс деңгейінен төмен, 
мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алмайтын отбасылардың жан басына 
шаққандағы орташа табысы қаржылай жəне материалдық көмек көрсетуге 
қаражат тағайындауға (өтініш берген айды қоса алғанда) өтініш берген 
сəтке дейінгі табыс сомасын жыл басынан айлар санына жəне отбасы 
мүшелерінің санына бөлу арқылы айқындалады.

Отбасы құрамындағы орташа жан басына шаққандағы табысты есептеу 
кезінде ата-аналар (асырап алушылар) жəне олардың асырауындағы жасы 
18-ге толмаған балалар ескеріледі.

5. Білім алушылар мен тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге бөлінетін қаражаттың жұмсалуы білім беру ұйымында 
құрылған алқалы басқару органдарымен келісу бойынша қабылданатын 
білім беру ұйымының бірінші басшысының шешімімен бекітіледі.

Білім алушылар мен тəрбиеленушілерге материалдық көмек көрсетуді 
білім беру ұйымдары, оның ішінде Қазақстан Республикасының ұлттық 
кəсіпкерлер палатасы ұсынған өнім берушілер қатарынан көрсетілетін 
қызметті жеткізушілерді материалдық көмек алушылардың дербес 
таңдауын көздейтін электрондық жеткізгіштер мен бағдарламалық, 
техникалық құралдарды пайдалана отырып жүзеге асырады.

6. Білім алушылар мен тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге бөлінетін қаражаттың нысаналы жұмсалуын білім беру 
ұйымдарының бірінші басшылары қамтамасыз етеді.

7. Білім алушылар мен тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге бөлінетін қаражаттың түсімдерін жəне пайдаланылуын 
есепке алуды білім беру ұйымының немесе органның қаржы қызметі 
жүзеге асырады.

 Білім беру ұйымдары жыл сайын 20 қыркүйекке жəне 20 қаңтарға дейінгі 
мерзімде жергілікті атқарушы органға жүргізілген жұмыстың қорытындысы 
бойынша есептілікті еркін нысанда ұсынады.

Мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ 

мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алмайтын, жан басына 
шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен 

отбасылардан шыққан білім алушылары мен тəрбиеленушілеріне 
жəне жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, 
отбасыларда тұратын балаларға, төтенше жағдайлардың 
салдарынан шұғыл жəрдемді талап ететін отбасылардан 

шыққан балаларға жəне өзге де санаттағы білім алушылар мен 
тəрбиеленушілерге қаржылай жəне материалдық көмек көрсетуге 
бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен оларды 

есепке алу қағидаларына қосымша
_______________________________
ұйымының басшысы _____________
_______________________________

(Т.А.Ə.) 
_______________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ə.) 
_______________________________

(мекенжайы) 

Өтініш
Сізден _______________________________________ сынып оқушысы 
_________________________________________________________ 
                                                    (Т.А.Ə.) 
жалпыға міндетті оқу қорынан _______________________________ 
түрінде материалдық көмек бөлуіңізді сұраймын.
Себебі, __________________________________________________ 
                                        (себебі көрсетіледі)
20____ жылғы «___» ___________ __________________________ 
                                                  (күні, Т.А.Ə., қолы) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 30 желтоқсан           №1019
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 
қызмет субъектілерін 

аккредиттеу қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2011 жылғы 8 маусымдағы № 645 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы

 Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін 

аккредиттеу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 8 маусымдағы № 645 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 41, 531-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасында:

9, 10, 11 жəне 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Заңды тұлғалар аккредиттеу алу үшін уəкілетті органға мынадай 

құжаттарды ұсынады: 
1) осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) рейтингтік парақ; 
3) ұйым жарғысының нотариат растаған көшірмесі, ұйымды заңды тұлға 

ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің көшірмесі не заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

4) соңғы 5 жыл ішіндегі рейтингтік парақта көрсетілген мəліметтерді 
растайтын құжаттардың көшірмелері.

Егер субъект қызметінің кезеңі 5 жылдан аспаса, онда қызметінің бүкіл 
кезеңіндегі растайтын құжаттардың көшірмелері ұсынылады.

10. Жеке тұлғалар аккредиттеу алу үшін уəкілетті органға мынадай 
құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) мыналардың: жеке куəліктің, жоғары білім туралы дипломның; магистр 

дипломының жəне (немесе) ғылыми дəрежені (ғылым кандидаты, ғылым 
докторы), философия докторының (PhD) дəрежесін, бейіні бойынша док-
тор дəрежесін беру туралы дипломның жəне (немесе) қауымдастырылған 
профессор (доцент) немесе профессор ғылыми атағын беру туралы 
аттестаттың (дипломның) нотариат растаған көшірмелері (шетелдік білім 
беру ұйымдары берген білімі туралы құжаттар Қазақстан Республикасының 
аумағында білім саласындағы заңнамаға сəйкес танылады);

3) соңғы 5 жылда жарияланған ғылыми мақалалар: техникалық жəне 
жаратылыстану ғылымдары үшін 1 халықаралық патент немесе Clarivate 
Analytics компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша 
нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми 
журналда, немесе Scopus деректер базасында ғылыми салалардың 
ең болмағанда біреуі бойынша CiteScore бойынша кемінде 35 процен-
тиль көрсеткіші бар басылымдарда 1 (бір) мақала, əлеуметтік жəне 
гуманитарлық ғылымдар үшін Clarivate Analytics компаниясының Journal 
Citation Reports деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы бар 
немесе Web of Science Core Collection деректер базасында (Arts and 
Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences 
Citation Index бөлімінде) 1 (бір) мақала, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігі Білім жəне ғылым саласындағы бақылау 
комитеті ұсынған ғылыми журналда 3 (үш) мақала.

11. Осы Қағиданың 9, 10-тармақтарында көрсетілген құжаттарды қарау 
қорытындысы бойынша уəкілетті орган ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу туралы не аккредиттеуден 
бас тарту туралы шешімді:

1) заңды тұлғаларға күнтізбелік жиырма бес күннен аспайтын мерзім 
ішінде қабылдайды. 

Бұл ретте заңды тұлғалардың қызметін бағалау уəкілетті орган бекі-
тетін қызметті бағалау əдістемесіне сəйкес жүргізіледі;

2) жеке тұлғаларға күнтізбелік жеті күннен аспайтын мерзім ішінде 
қабылдайды.

Жеке тұлғалар аккредиттелген жағдайда уəкілетті орган олардың 
деректерін осы тармақшада көрсетілген мерзімде аккредиттелген тұлға-
лардың тізбесіне енгізеді.

12. Аккредиттеуге өтініш қабылдаудан мына жағдайларда бас тар-
ты лады:

1) осы Қағиданың 9 немесе 10-тармақтарына сəйкес талап етілген 
барлық құжаттар ұсынылмаса;

2) ұсынылған құжаттарда күмəнді немесе толық емес мəліметтер болса, 
сондай-ақ мерзімі өтіп кеткен болса.

Аккредиттеуден мына жағдайда бас тартылады:
1) уəкілетті орган бекітетін қызметті бағалау əдістемесіне сəйкес 

берілетін субъектінің рейтингтік парағының əр блогы бойынша ең төменгі 
(шекті) мəнінен төмен балл алғанда.»;

15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты жəне (немесе) заңды тұлғаның 

атауы өзгерген жағдайда, аккредиттелген субъектілер уəкілетті органға 
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты жəне (немесе) заңды тұлғаның атауы 
өзгергенін растайтын құжаттармен қоса аккредиттеу туралы куəлікті қайта 
ресімдеу туралы өтініш береді. 

Уəкілетті орган тиісті жазбаша өтініш берілген күннен бастап жеке 
тұлғаларға күнтізбелік бес күннен кешіктірмей, заңды тұлғаларға күнтізбелік 
он бес күннен кешіктірмей аккредиттеу туралы куəлікті қайта ресімдейді.

Бұл ретте бұрын берілген аккредиттеу туралы куəліктің күші жойылды 
деп танылады жəне уəкілетті орган аккредиттелген субъектілердің 
деректер базасына тиісті ақпаратты енгізеді.

16. Аккредиттеу туралы куəлік жоғалған жағдайда уəкілетті орган 
аккредиттелген субъектінің жазбаша өтініші бойынша күнтізбелік он күнге 
дейінгі мерзімде аккредиттеу туралы куəліктің телнұсқасын береді.»;

көрсетілген Қағидаға 1, 2, 3 жəне 4-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3 
жəне 4-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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 30 желтоқсандағы №1019 қаулысына 1-қосымша

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін 
аккредиттеу қағидасына 1-қосымша

Субъектінің рейтингтік парағы
(заңды тұлғалар үшін)

Субъектінің атауы:________________________________________
Заңды мекенжайы, телефон, факс:___________________________
Құрылған жылы:_________________________________________
Интернет-ресурс/e-mail:____________________________________

Р/с
№

Көрсеткіштердің мазмұны Өлшем 
бірліктері

Көрсеткіштің 
нақты мəні

 1 2 3 4
1 1-блок. Ұйым туралы мəліметтер

 1
Алғаш мемлекеттік тіркелген күні:
- 1 жылға дейін 0/1
-1– 5 жыл аралығында 0/1
- 5 жəне одан көп жыл 0/1

 
2

Меншік нысаны:
- мемлекеттік 0/1
- жеке 0/1
1-блок бойынша жиыны:
2-блок. ҒЗЖ қаржыландыру

 
3

ҒЗЖ қаржыландырудың жалпы көлемі:
- 5000 АЕК-ке дейін 0/1
5000 – 25000 АЕК 0/1
25000 АЕК-тен жоғары 0/1

4
Көздер бөлінісінде ҒЗЖ қаржыландыру:
- мемлекеттік бюджет:
ГҚ 0/1
БНҚ 0/1
ҒТҚН коммерцияландыруға арналған 
гранттар

0/1

- даму институттарының гранттары, 
жергілікті бюджет

0/1

- меншікті қаражат 0/1
- өзге де көздер, оның ішінде шетелдік 0/1
2-блок бойынша жиыны:
3-блок. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет

 
 

 5

Орындалған ғылыми, ғылыми-
техникалық бағдарламалар:
- нысаналы ғылыми, ғылыми-техникалық 
бағдарламалар (БНҚ)

бірл.

- гранттық қаржыландыру жобалары (ГҚ) бірл.
- ҒТҚН коммерцияландыру жобалары (ГҚ) бірл.
- халықаралық ұйымдар мен 
қорлар қаржыландыратын ҒТҚН 
коммерцияландыру жобалары

бірл.

- үкіметтік емес қорлар мен ұйымдар 
қаржыландыратын бағдарламалар мен 
жобалар

бірл.

- бизнес қаржыландыратын 
бағдарламалар мен жобалар

бірл.

3-блок бойынша жиыны:
4-блок. Ғылыми əлеует жəне кадрларды 
даярлау

6 Ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерді 
орындаған жұмыскерлер саны, барлығы 
(зерттеуші мамандар, инженер-техник 
жұмыскерлер):

адам

(Соңы 22-бетте) 
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(Соңы 23-бетте) 

7

 

Ғылыми дəрежелері/дəрежесі бар 
қызметкерлер саны:

адам

- ғылым докторы адам
- ғылым кандидаты адам
- философия докторы (PhD) жəне бейіні 
бойынша доктор

адам

- магистр адам
 Кадрлар даярлау:
 8 - докторанттарды PhD басқару 

(докторанттардың саны)
адам

 
- ғылыми ұйым ғалымдарының басшы-
лығымен философия докторы (PhD), 
бейіні бойынша доктор дəрежесін алу 
үшін қорғалған диссертациялардың саны

бірл.

 
 9

Диссертациялық кеңестердің жұмысына 
қатысу:
- Төраға адам
- Кеңес мүшесі адам

 10
Біліктілікті арттыру курстарынан өткен 
қызметкерлер саны:
- халықаралық деңгейде адам
- республикалық деңгейде адам

 
 

 11

Марапаттар, сыйлықтар:
- халықаралық деңгейдегі (сыйлықтар, 
марапаттар)

адам

- ғылым саласындағы мемлекеттік 
сыйлық, атаулы ғылыми сыйлықтар

адам

- мемлекеттік ғылыми стипендиялар, 
жас ғалымдарға стипендиялар/өзге де 
стипендиялар

адам

4-блок бойынша жиыны:
5-блок. ҒЗЖ-ның материалдық-
техникалық қамтамасыз етілуі

 

 12

Негізгі құралдардың орташа жылдық 
құны:
- 100 АЕК-тен кем 0/1
- 100 –1000 АЕК 0/1
- 1000 АЕК-тен жоғары 0/1

 

 13

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
арналған зертханалар жəне үй-жайлар 
саны:
- зерттеу жұмыстарына арналған 
зертхананың болуы

бірл.

- сертификатталған немесе 
аттестатталған (аккредиттелген) 
зертхананың болуы:

бірл.

- халықаралық деңгейде бірл.
- республикалық деңгейде бірл.
5-блок бойынша жиыны:
6-блок. Ғылыми жəне ғылыми-
техникалық қызмет нəтижелері

 
 14

Зияткерлік меншік объектілері:
- Қорғау құжаттары бірл.
- Авторлық құқық бірл.
- Халықаралық патент, Лицензиялық 
келісімдер

бірл.

 

15

Соңғы 5 жылда жарияланған ғылыми 
жұмыстардың саны:
- Clarivate Analytics компаниясының 
Journal Citation Reports деректері 
бойынша 1, 2 жəне 3 квартильге кіретін 
халықаралық рецензияланатын ғылыми 
журналдарда немесе Scopus дерек-
тер базасында ғылыми салалардың 
ең болмағанда біреуі бойынша 
CiteScore бойынша кемінде 35 про-
центиль көрсеткіші бар басылымдарда 
мақала, əлеуметтік жəне гуманитарлық 
ғылымдар саласында Clarivate Analytics 
компаниясының Web of Science 
Core Collection деректер базасында 
индекстелетін журналдарда (Arts and 
Humanities Citation Index, Science Citation 
Index Expanded, Social Sciences Citation 
Index бөлімінде) мақала

бірл.

- РҒДИ индекстелетін ғылыми журнал-
дар да жəне басқа да нөлдік емес импакт-
факторы бар халықаралық базаларда 

бірл.

- ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ғылыми 
басылымдарда

бірл.

- конференциялардың, форумдардың, 
съездердің, симпозиумдердің, 
конгрестердің материалдарында

бірл.

16
Баспа қызметі
- ғылыми журналдар бірл.
- монографиялар, оқулықтар бірл.
- құралдар, əдістемелік құжаттар. бірл.

17
Таяу жəне алыс шетелдердің ғылыми 
ұйымдарымен ынтымақтастықта іске 
асырылған бағдарламалар, жобалар, 
инновациялық гранттар, ғылыми 
жетістіктерді енгізу:
- шетелдік ұйыммен бірл.
- республикалық ұйыммен бірл

18
Көрмелерге қатысу:
- халықаралық деңгей бірл.
- республикалық, өңірлік деңгей бірл.
6-блок бойынша жиыны:
7-блок. Сараптамалық-талдау, қоғамдық 
қызмет, БАҚ

19
Жұмыс топтарының құрамына қатысу, 
заң жобаларына, нормативтік құқықтық 
актілерге, бағдарламаларға ұсыныстар 
əзірлеу жəне оларды сараптау

бірл.

20
Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарла-
маларды, жобаларды, ҒЗЖ есептерін, 
диссертацияларды, журналдардың ре-
дакциялық алқалары құрамындағы 
ғылыми жарияланымдарды сараптауға 
қатысу

бірл.

21
 

 

Халықаралық жəне республикалық 
дең гейдегі съездер, конференциялар, 
симпозиумдар, семинарлар жұмысына 
қатысу:
- модератор бірл.
- ұйымдастыру комитетінің мүшесі бірл.
- баяндамашы бірл.

 
22

Теледидар, радиоларда сөз сөйлеу, 
республикалық жəне жергілікті 
журналдарда, газеттерде жəне 
электрондық басылымдардағы 
жарияланымдар саны

бірл.

7-блок бойынша жиыны:
Барлығы:

Субъектінің рейтингін айқындау үшін жоғарыда келтірілген деректердің 
дұрыстығын растаймын

Басшы___________ ____________________
                 қолы           Т.А.Ə. (бар болса)

Ескертуге: аббревиатуралардың толық жазылуы:
 * АЕК – айлық есептік көрсеткіш 
 * ҒЗЖ – ғылыми-зерттеу жұмысы
 * ГҚ – гранттық қаржыландыру
 * БНҚ – бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру
 * РҒДИ – Ресейлік ғылыми дəйексөз индексі
 * ҒТҚН – коммерцияландыру-ғылыми жəне (немесе) ғылыми-

техникалық қызмет нəтижелері 
 * ҚР БҒМ БҒСБК – Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті
 * БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 30 желтоқсандағы №1019 қаулысына 2-қосымша

 Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
 қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасына 2-қосымша

кімге_______________________
кімнен_______________________

 (субъектінің толық атауы) 

Өтініш
(заңды тұлғалар үшін)

Ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде _______
________________________________ аккредиттеуді өткізуді сұраймын.
 (заңды тұлғаның атауы (бар болса) 

Қосымша:
Р/с
№

Құжаттың атауы Бар-жоғы 
туралы белгі

1 2 3
1. Субъектінің рейтингтік парағы.
2. Ұйым жарғысының нотариат растаған көшірмесі, 

ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы куəліктің көшірмесі не заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама

3. Рейтингтік парақта көрсетілетін құжаттардың 
көшірмелері, мəліметтер

20____ ж. «_____» «_________»

Басшы
_______________ _____________ ____________________________
     (Мөр орны)                (Қолы)                    (Т.А.Ə. (бар болса))

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы №30 қаулысына 3-қосымша

 Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
 қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасына 3-қосымша

кімге ________________________
кімнен_______________________

 (Т.А.Ə.)
_______________________

(тел./эл. мекенжай)

Өтініш
(жеке тұлғалар үшін)

________________________________________________ғылыми жəне 
(өтініш берушінің Т.А.Ə. (бар болса)) 

(немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеу 
өткізуді сұраймын.

Қосымша:

Р/с
№

Құжаттың атауы Бар-жоғы 
туралы белгі

1 2 3
1. Мыналардың: жеке куəліктің, жоғары білім 

туралы дипломның; магистр дипломының жəне 
(немесе) ғылыми дəрежені (ғылым кандидаты, 
ғылым докторы), философия докторының (PhD) 
дəрежесін, бейіні бойынша доктор дəрежесін 
беру туралы дипломның жəне (немесе) 
қауымдастырылған профессор (доцент) 
немесе профессор ғылыми атағын беру туралы 
аттестаттың (дипломның) нотариат растаған 
көшірмелері (шетелдік білім беру ұйымдары 
берген білімі туралы құжаттар Қазақстан 
Республикасының аумағында білім саласындағы 
заңнамаға сəйкес танылады);

2. Соңғы 5 жылда жарияланған ғылыми мақалалар: 
техникалық жəне жаратылыстану ғылымдары 
үшін 1 халықаралық патент немесе Clarivate 
Analytics компаниясының Journal Citation Reports 
деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы 
бар халықаралық рецензияланатын ғылыми 
журналда, немесе Scopus деректер базасында 
ғылыми салалардың ең болмағанда біреуі 
бойынша CiteScore бойынша кемінде 35 про-
центиль көрсеткіші бар басылымдарда 1 (бір) 
мақала, əлеуметтік жəне гуманитарлық ғылымдар 
үшін Clarivate Analytics компаниясының Journal 
Citation Reports деректері бойынша нөлдік емес 
импакт-факторы бар немесе Web of Science 
Core Collection деректер базасында (Arts and 
Humanities Citation Index, Science Citation Index 
Expanded, Social Sciences Citation Index бөлімінде) 
1 (бір) мақала, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігі Білім жəне ғылым 
саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми 
журналда 3 (үш) мақала.

 
20____ ж. «____» «_________»

_____________________ _____________________________________
            ( (Қолы)                                     (Т.А.Ə. (бар болса))

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 30 желтоқсандағы №1019 қаулысына 4-қосымша

 Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
 қызмет субъектілерін аккредиттеу  қағидасына  4-қосымша

Субъектіні аккредиттеу туралы 
куəлік

Нұр-Сұлтан қ.                                       «___» «__________» 20__ ж.

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сəйкес
_________________________________________________________
    (заңды тұлғаның атауы / жеке тұлғаның Т.А.Ə. (бар болса))

ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде 
бес жыл мерзімге аккредиттелді. Куəлік мемлекеттік бюджет қаражаты, 
Қазақстан Республикасы жер қойнауын пайдаланушылардың қаражаты 
есебінен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет конкурсына 
қатысу үшін беріледі.

Уəкілетті орган
М. О.

Сериясы _______                                                               № _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 30 желтоқсан           №1031
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Жекелеген негіздер бойынша мемлекет 
меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi 

есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және 
одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi» 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысына 

өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған 

(түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың жəне одан əрi 
пайдаланудың кейбiр мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 25, 260-құжат) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Жекелеген негiздер бойынша мемлекет 
меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау жəне 
одан əрi пайдалану қағидаларында:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мүлiк осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мүлiктi 

тiзiмдеу, бағалау жəне (немесе) қабылдау-беру актiсi негiзiнде беріледi. 
Мүлiктi тiзiмдеу, бағалау жəне (немесе) қабылдау-беру актiсi (бұдан əрi – 
тiзiмдеу актiсi) онда көрсетiлген тараптардың саны бойынша жасалады.

Тізімдеу актісі бірдей жəне (немесе) біртекті мүлік бойынша мəліметтерді 
қамтиды, мүліктің атауы, сандық жəне сапалық көрсеткіштері, сондай-ақ 
өлшем бірлігі көрсетіледі. 

Бірдей мүлікке өздеріне тəн негізгі белгілері: физикалық сипаттамалары 
бірдей мүлік жатады.

Егер қалған жағынан бұл мүлік осы тармақтың талаптарына сəйкес 
келсе, сыртқы түріндегі болмашы алшақтықтар мүлікті бірдей деп таны-
мауға негіз болып табылмайды.

Біртекті мүлікке сипаттамалары бірдей болмаса да, ұқсас немесе бірдей 
функцияларды орындауға жəне өзара алмастыруға мүмкіндік беретін ұқсас 
компоненттерден тұратын мүлік жатады. 

Бірдей немесе біртекті мүлікке мынадай мүлік жатқызылмайды: жыл-
жымайтын мүлік, көлік құралдары, арнайы техника.

Бір тiзiмдеу актiсiнде қамтылатын берілетін мүліктің атауы бесеуден 
аспайды.»;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Сот орындаушыларынан немесе мүлікті алып қойған (беретін) 

органдардан (тұлғалардан) мүлікті есепке алуды уəкілетті орган немесе 
жергілікті атқарушы органдар оны нақты қайта есептеу (қайта өлшеу) 
қорытындылары бойынша жүзеге асырады.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Тізімдеу актісі есепке алу кітабына енгізілгеннен кейін мемлекеттік 

мүлік тізілімінде əр жазбаға мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті 
орган белгілеген нысан бойынша түгендеу карточкасы ашылады. 

Түгендеу карточкасының тақырыбы мүліктің кімге берілгені, мүлікті 
беру күні туралы мəліметтерді қамтиды. Мүлікті сатқан кезде түгендеу 
карточкасында бюджетпен есеп айырысу мерзімдері, төлем құжатының 
(құжаттарының) нөмірі мен күні көрсетіледі.

Мүлік бір тізімдеу актісі бойынша бірнеше ұйымға берілген жағдайда, 
түгендеу карточкалары əр ұйымға жеке ашылады.

Түгендеу карточкасының нөмірі тізімдеу актісінің нөмірінен (мүлік 
бірнеше ұйымға берілген жағдайда, реттік нөмірден) бөлшек белгісі арқылы 
бүтін цифрларды қосу жолымен қалыптастырылады.»;

14-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мүлікті одан əрі пайдалану, оның ішінде өткізу немесе беру 

үшін бағалау «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 
2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
жүргізіледі.»;

25-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Жауапты мемлекеттік қызмет атқаратын адамдар, мемлекеттік 

функцияларды орындауға уəкілеттік берілген адамдар, оларға теңестірілген 
адамдар (Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің немесе мəслихаттарының депутаттығына, 
аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық 
округтердің əкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы 
органдарының мүшелігіне кандидаттарды қоспағанда), лауазымды 
адамдар, сондай-ақ көрсетілген функцияларды орындауға уəкілеттік 
берілген кандидаттар болып табылатын адамдар білмей келіп түскен 
сыйлықтар, олар өздерінің лауазымдық жағдайына немесе қызметтік 
міндеттерін атқаруына байланысты алған сыйлықтар, не лауазымдық 
жағдайына немесе қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты жоғарыда 
көрсетілген адамдарға жария түрде немесе ресми іс-шаралар кезінде 
берілген (тапсырылған) сыйлықтар, сондай-ақ мемлекеттiк қызметшінің 
отбасы мүшелерi мемлекеттік қызметші қызмет бабында байланысты 
болатын шетелдік, сол сияқты Қазақстан Республикасының жеке жəне 
заңды тұлғаларынан алған сыйлықтар уəкілетті органға немесе жергілікті 
атқарушы органға сыйлық алған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде 
сатып алу не сатып алудан бас тарту туралы жазбаша хабарламамен қоса, 
тізімдеу актісі бойынша тапсырылады.»;

26-2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Тапсырылған сыйлықты беру «Қазақстан Республикасындағы бағалау 
қызметі туралы» 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес айқындалған, сатып алу-сату шартында көрсетілген сый-
лықтың құнын толық төлегеннен кейін, уəкілетті орган мен сыйлықты 
тап сырған адам арасында қабылдау-беру актісіне қол қою арқылы 
жүргізіледі.»;

29-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Мүлікті өтеусіз алуға өтінімдерді уəкілетті орган не жергілікті атқарушы 

орган қарайды. Мүлікті алуға ниетті бірнеше өтінім беруші болған кезде өз 
өтінімдерін бұрын берген тұлғаларға басымдық беріледі.»;

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы қаулыға қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

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 30 желтоқсандағы №1031 қаулысына  қосымша 

 
Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған 

(түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау жəне одан əрi пайдалану 
қағидаларына 1-қосымша

нысан 

Мүлiктi тiзiмдеу, бағалау жəне (немесе) қабылдау-беру актісі

20__ жылғы «___» ___________                  ___________________ 
                      (жасалған күнi)                             (акт жасалған жер) 

Мына құрамдағы комиссия:
 Уəкiлеттi орган (жергілікті атқарушы орган) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(уəкiлетті органның немесе жергілікті атқарушы органның атауы,
мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі) 

_________________________________________________________
____________________________________________________ өкiлi

(жауапты жұмыскердiң лауазымы жəне тегі, аты, əкесінің аты
(бар болса) 

___________________________________________сот орындаушысы
(əділет органының атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес 

сəйкестендіру нөмірі, жұмыскердің лауазымы жəне тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса)

_________________________________________________________
өкiлі (мүлікті беретін тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мүлікті 

алып қойған (беретін) органның атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру 
нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі) 

_________________________________________________________
(жұмыскердiң лауазымы жəне тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

өкiлі (мүлiк уақытша жауапты сақтауындағы ұйымның атауы, 
мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі) 
_________________________________________________________
  (жұмыскердiң лауазымы жəне тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

өкiлі (мүлiктi қабылдаушы ұйымның атауы, мекенжайы, жеке 
сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(жұмыскердiң лауазымы жəне тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
___________________________________________________________
_________________________________________________________

бағалаушысы (ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/
бизнес сəйкестендіру нөмірі, лицензияның күнi жəне нөмiрi)

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(мүлiкті бағалауды жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты,
əкесінің аты (бар болса)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі, 

лицензияның күнi жəне нөмiрi) 

Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2002 жылғы 26 шілдедегі №833 
қаулы сымен бекітілген Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне 
айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау жəне одан əрi 
пайдалану қағидаларының негiзiнде иеленуші

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(мүлiктiң бұрынғы иесінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мекенжайы, 

жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі немесе ұйымның 
атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі) 

тиесілі, төмендегі мүлікті:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

(соттың атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес 
сəйкестендіру нөмірі, сот шешiмiнiң нөмiрi, күнi)

сот актілерінің негізінде тіркелген (оның ішінде заттай дəлелдемелер)
_________________________________________________________
______________________________________________немесе иесіз 

деп таныған (соттың атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес 
сəйкестендіру нөмірі, сот шешiмiнiң нөмiрi, күнi) 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес 
сəйкестендіру нөмірі немесе мүлiкті берген тұлғаның тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болса), мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/

бизнес сəйкестендіру нөмірі) 
немесе 
_________________________________________________________
_______________________________мемлекет меншiгіне өтеусiз 

өткен мүлікті (ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/
бизнес сəйкестендіру нөмірі немесе мүлiкті берген тұлғаның тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болса), мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес 
сəйкестендіру нөмірі),

оның iшiнде
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(мемлекеттік кірістер органының атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру 
нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі, тауарларға арналған кедендік 

декларацияның күнi мен нөмiрi)
кедендік декларацияға сəйкес «мемлекет пайдасына бас тарту» 

кедендік рəсімімен орналастырылған
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(нотариустың тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),
мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі, 

куəлiгiнiң нөмiрi, күнi)
немесе нотариустың куəлiгiне сəйкес мұрагерлiк құқық бойынша 

мемлекетке өткен деп танылған тауарлар мен көлiк құралдарын, 
сыйлықтарды

__________________________________________________________
__________________________________________________________

(ұйымның атауы, мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес 
сəйкестендіру нөмірі немесе мүлікті берген адамның тегі, аты, əкесінің 

аты (бар болса), мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес 
сəйкестендіру нөмірі)

сондай-ақ құны мемлекет кiрiсiне түсетiн мемлекет меншiгі құқығының 
туындағанын куəландыратын басқа да құжаттардың негiзінде өзге де 
мүлiкті тізімдеуді жəне қабылдауды жүргізді

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 Мүлiктi тiзімдеу жəне бағалау

№
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сипат-
талған 
мүлiктiң 
атауы Ө

лш
ем

 б
ір
лі
гі Саны

М
үл

iкт
i қ
аб
ыл

да
у 

ке
зiн

де
 б

iр
лi
гін

 
ал
ды

н 
ал
а 

ба
ға
ла
у,

 те
ңг
е*

 
Ба

рл
ық

 с
ом

ас
ы,

 
те
ңг
е

Есепке 
қабылдау үшін 
негіз болып 
табылатын 
құжатта 

көрсетілген

Қайта есептеу 
(қайта өлшеу) 

қорытындылары 
бойынша 
нақтысы

1 2 3 4 5 6 7

Жиыны 

Жиыны (жазумен): 
_________________________________________________________
Бюджетке аударуға жататын жиыны
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Осы акт ____ данада жасалды.
Комиссия мүшелерi:
___________ ______________________________________________
(қолы)                           (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
___________ ______________________________________________
(қолы)                          (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_________________________________________________________

(бағалаушы сарапшының қолы жəне мөрi
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

_______ жылғы «___» ___________ Иеленушінiң қолы____________

Осы актіде көрсетiлген мүлiктi жауапты сақтауға қабылдап алдым. 
Сақтауға қабылданған мүлiктiң жойылғаны, жасырылғаны, жоғалғаны, 
ауыстырылғаны немесе бүлiнгенi үшiн 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 425-бабы бойынша қылмыстық жəне 
материалдық жауапкершiлiк туралы ескертiлдi.

_______ жылғы «___» ___________                ___________ (қолы)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(ұйымның атауы, жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі, 
мекенжайы немесе мүлiкті қабылдаған тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болса)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
* Бұл баған мүлiкті уəкiлетті органға (жергілікті атқарушы органға) берушi 

ұйым алдын ала бағалау жүргізген жағдайда толтырылады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 30 желтоқсан            №1032
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Кепілдік берілген әлеуметтік топтама 
шеңберінде ұсынылатын көмектің түрлері 

мен көлемдерін айқындау туралы

«Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілде-
дегі Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 1-1-тармағына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес кепілдік берілген əлеуметтік топтама 
шеңберінде ұсынылатын көмектің түрлері мен көлемдері айқындалсын. 

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 30 желтоқсандағы №1032 қаулысына қосымша

Кепілдік берілген əлеуметтік топтама шеңберінде ұсынылатын 
көмектің түрлері мен көлемдері

1. Кепілдік берілген əлеуметтік топтама «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес шартсыз немесе шартты ақшалай көмек алушылардың 
қатарындағы:

1) атаулы əлеуметтік көмек тағайындалған кезеңде – бip жастан алты 
жасқа дейінгі балалары бар;

2) тиісті оқу жылы кезеңінде – орта білім беру ұйымдарында оқитын, 
алты жастан он сегіз жасқа дейінгі балалары бар аз қамтылған отбасыларға 
беріледі.

2. Бір жастан алты жасқа дейінгі балалар үшін кепілдік берілген əлеу-
меттік топтама осы көмек түрлері мен көлемдеріне 1-қосымшаға сəйкес 
бір жастан алты жасқа дейінгі балалары бар аз қамтылған отбасыларға 
ұсынылатын кепілдік берілген əлеуметтік топтаманың түрлері мен көлем-
дерінде беріледі.

3. Орта білім беру ұйымдарында оқитын алты жастан он сегіз жасқа 
дейінгі балалар үшін кепілдік берілген əлеуметтік топтама:

1) осы көмек түрлері мен көлемдеріне 2-қосымшаға сəйкес орта білім 
беру ұйымдарында оқитын алты жастан он сегіз жасқа дейінгі балалары 
бар аз қамтылған отбасыларға кепілдік берілген əлеуметтік топтаманың 
түрлеріндегі жəне көлемдеріндегі мектеп формасын не спорттық форманы 
жəне мектеп-жазу керек-жарақтарының жиынтығын;

2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекітетін нормаларға 
сəйкес оқу жылы кезеңіндегі оқу күндері оқитын жері бойынша бір реттік 
ыстық тамақты;

3) қоғамдық көлікте (таксиден басқа) тасымалдау кезінде билеттің толық 
құнының кемінде 50 проценті мөлшерінде қоғамдық көлікте жеңілдікпен 
жол жүруді қамтиды.

4. Бір жастан он сегіз жасқа дейінгі балаларға денсаулық сақтау сала-
сындағы заңнамаға сəйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіндегі көмек түрлері мен көлемдері бойынша медициналық, оның 
ішінде стоматологиялық көмек ұсынылады.

Кепілдік берілген əлеуметтік топтама шеңберінде 
ұсынылатын көмектің түрлері мен көлемдеріне 1-қосымша

Бір жастан алты жасқа дейінгі балалары бар аз қамтылған 
отбасыларға берілетін кепілдік берілген əлеуметтік топтаманың 

түрлері мен көлемдері
Санаты Түрі Көлемі

1. Азық-түлік жиынтығы
Бір 

жастан 
үш жасқа 
дейінгі 
балалар

Гипоаллергенді жеміс езбесі (зауыттық 
қаптамада 50-ден 100 граммға дейінгі 
көлемде, алты айдан үш жасқа дейінгі 
балаларға пайдалануға рұқсат етілген)

кемінде 
600 грамм

Гипоаллергенді көкөніс езбесі (зауыттық 
қаптамада 50-ден 100 граммға дейінгі 
көлемде, алты айдан үш жасқа дейінгі 
балаларға пайдалануға рұқсат етілген)

кемінде 
610 грамм

Балаларға арналған гипоаллергенді ба-
лалар ботқасы (зауыттық қаптамада, 
алты айдан үш жасқа дейінгі балаларға 
пайдалануға рұқсат етілген)

кемінде 
320 грамм

Өлшеп оралған жүгері жармасы,  зауыттық 
қаптамада

кемінде 
400 грамм

Өлшеп оралған сұлы үлпегі, зауыттық 
қаптамада

кемінде 
800 грамм

Балаларға арналған балалар печеньесі 
(бір жастан үш жасқа дейінгі балаларға 
пайдалануға рұқсат етілген, зауыттық 
қаптамада)

кемінде 
800 грамм

Балаларға арналған пастерленген сүт, 
зауыттық қаптамада, майлылығы 2,5 %

кемінде 
2 литр

Үш жастан 
алты 
жасқа 
дейінгі 
балалар

Балаларға арналған пастерленген сүт, 
зауыттық қаптамада, майлылығы 2,5 %

кемінде 
2 литр

Бидайдың қатты сорттарынан жасалған ма-
карондар, зауыттық қаптамада

кемінде 
800 грамм

Өлшеп оралған сұлы үлпегі, зауыттық 
қаптамада

кемінде 
800 грамм

Күнбағыс майы, зауыттық қаптамада кемінде 
0,8 литр

Классикалық гематоген кемінде 
240 грамм

Құрамында тұтас дақылдары бар, таңғы 
асқа арналған сүтті жастықтар, зауыттық 
қаптамада

кемінде 
250 грамм

Балаларға арналған печенье, зауыттық 
қаптамада

кемінде 
400 грамм

Өлшеп оралған арпа жармасы, зауыттық 
қаптамада

кемінде 
1 кг

Өлшеп оралған қарақұмық жармасы, 
зауыттық қаптамада

кемінде 
1,6 кг

Өлшеп оралған уатылған бұршақ, зауыттық 
қаптамада

кемінде 
800 грамм

Өлшеп оралған ұнтақ жармасы, зауыттық 
қаптамада

кемінде 
700 грамм

Табиғи бал, зауыттық қаптамада кемінде 
амм

2. Тұрмыстық химия тауарларының жиынтығы

Бір 
жастан 
алты 
жасқа 
дейінгі 
балалар

Балалар тіс пастасы кемінде 
50 милли-

литр
Балалар тіс щеткасы кемінде 

1 бірлік
Балаларға арналған гипоаллергенді сабын кемінде 

180 грамм
Балалар сусабыны кемінде 

200  милли-
литр

Балалар кремі кемінде 
45 милли-

литр
Кір сабын кемінде 

200 грамм
Балалар кір жуғыш ұнтағы кемінде 

800 грамм

Ескертпе:
1) азық-түлік жиынтығы «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 

2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген 
тамақ өнімдерін сақтау жəне тасымалдау кезінде олардың қауіпсіздігіне 
қойылатын талаптарға сай болуға тиіс;

2) тұрмыстық химия тауарларының жиынтығы оларды сақтау жəне 
тасымалдау кезінде «Синтетикалық жуғыш құралдар мен тұрмыстық 
химия тауарларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық 
регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 
жылғы 4 наурыздағы № 217 қаулысымен бекітілген қауіпсіздік пен сапа 
талаптарына сай болуға тиіс.

Кепілдік берілген əлеуметтік топтама шеңберінде ұсынылатын 
көмектің түрлері мен көлемдеріне 2-қосымша 

Орта білім беру ұйымдарында оқитын 
алты жастан он сегіз жасқа дейінгі балалары бар аз қамтылған 
отбасыларға берілетін кепілдік берілген əлеуметтік топтаманың 

түрлері мен көлемдері
Санат Түрі Көлемі 

(бірлік)
1. Мектеп формасы жинағы

Ұлдарға Пиджак 1
Кеудеше 1
Шалбар 1
Көйлек немесе водолазка 1
Аяқ-киім 1

Қыздарға Пиджак 1
Кеудеше 1
Белдемше немесе сарафан (шалбар) 1
Блузка немесе водолазка 1
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Аяқ-киім 1
Немесе 
спорттық 
форма

Спорттық костюм 1
Спорттық аяқ киім 1

2. Мектеп-жазу керек-жарақтарының жинағы
1-4 сынып-
ты қоса 

алғандағы 
оқушыларға

Рюкзак (қызға немесе ұлға арналған) 1
Дəптерлер (12 парақ) 20
Пенал 1
Сурет салуға арналған альбом (24 бет) 1
Шарикті қаламсап 10
Қара қарындаш 5
Тыстар (дəптер жəне (немесе) кітаптар үшін) 20
Акварель бояулары 1
Сызғыш 1
Өшіргіш 1

5-9 сынып-
ты қоса 

алғандағы 
оқушыларға

Рюкзак (қызға немесе ұлға арналған) 1

Дəптерлер (12 парақ) 20
Қалың дəптер (24 бет) 10
Пенал 1
Сурет салуға арналған альбом (48 бет) 1
Шарикті қаламсап 10
Қара қарындаш 5
Тыстар (дəптер жəне (немесе) кітаптар үшін) 20
Сызғыш 1
Өшіргіш 1

10-11 
сынып-
ты қоса 

алғандағы 
оқушы-
ларға

Рюкзак (қыз немесе ұлға арналған) 1
Дəптерлер (12 парақ) 20
Қалың дəптер (36 бет) 10
Пенал 1
Шарикті қаламсап 10
Қара қарындаш 10
Тыстар (дəптер жəне (немесе) кітаптар үшін) 20
Сызғыш 1
Циркуль 1
Өшіргіш 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 31 желтоқсан         №1046           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 өзгеріс енгізу туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 15-бабының 4) тармақшасына сəйкес 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 өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулыға 8-қосымша осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

 Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №1046 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына 8-қосымша

Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың 
қызметкерлеріне, қазыналық кəсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемақылар 

Р/с 
№ Қосымша ақылар мен үстемеақылардың атауы

Қосымша ақылар мен 
үстемеақылардың 

түрлері

Қосымша 
ақылар мен 
үстеме-

ақылардың 
мөлшері

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Жоғары сапалы оқу-

жаттығу процесін тікелей 
қамтамасыз еткені үшін 
қосымша ақылар

қосымша ақыны төлеу тəртібі мен шарт-
тарын лауазымдардың нақты тізбесі 
бойынша дене шынықтыру жəне спорт 
саласындағы орталық атқарушы ор-
ган белгілейді. Осы қосымша ақы ең 
жоғарғы көрсеткіш бойынша төленеді.

Олимпиадалық даярлау орталығының, балалар 
мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, 
олимпиадалық резервтiң мамандандырылған 
балалар мен жасөспiрiмдер мектептерiнiң, бала-
лар мен жасөспiрiмдер мамандандырылған спорт 
мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, спорттағы да-
рынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, 
жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, мектеп-
интернат-колледждерінің, Олимпиадалық резервтi 
даярлау орталығының, Дене мүмкіндіктері шектеулі 
адамдарға арналған спорттық даярлау орталығының, 
Ұлттық жəне ат спорты түрлері орталығының, 
Спортты дамыту дирекциясының, спорт клубтарының 
жұмыскерлеріне:

1) Олимпиада, Паралимпиада ойындарына: бірінші 
орынға екінші орынға үшінші орынға төртінші орынға 
бесінші орынға алтыншы орынға

 ЛА-дан 12 % 
ЛА-дан 10 % 
ЛА-дан 9 % 
ЛА-дан 7 % 
ЛА-дан 6 % 
ЛА-дан 5 %

 

2) жасөспірімдердің олимпиада ойындарында, əлем 
чемпионаттарында: бірінші орынға екінші орынға 
үшінші орынға

 ЛА-дан 8 % 
ЛА-дан 6 % 
ЛА-дан 4 %

 

3) Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында, 
Азия Паралимпиада ойындарында, əлем 
кубоктарында: бірінші орынға екінші орынға үшінші 
орынға

 ЛА-дан 5 % 
ЛА-дан 4 % 
ЛА-да 3,5 %

 

4) Азия чемпионаттарында, əлем кубогы, əлем 
чемпионаты кезеңдерінде (жастар мен жасөспірімдер 
арасында), Еуропа чемпионаттарында, Еуразиялық 
ойындарда жəне Дүниежүзілік Универсиадаларда: 
бірінші орынға екінші орынға үшінші орынға

 ЛА-дан 3 % 
ЛА-дан 2,5 % 
ЛА-дан 2 %

 

5) Азия чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер 
арасында), Азия кубогы, «Азия балалары» 
халықаралық спорттық ойындарында: бірінші орынға 
екінші орынға үшінші орынға

 
ЛА-дан 2 % 
ЛА-дан 1,5 % 
ЛА-дан 1 %

 

6) республика чемпионаттарында, Қазақстан 
Республикасы спартакиадаларында, жасөспірімдердің 
жастар ойындарында, Қазақстан Республикасының 
Паралимпиада ойындарында: бірінші орынға екінші 
орынға үшінші орынға

 

ЛА-дан 1,5 % 
ЛА-дан 1 % 
ЛА-дан 0,5 %

республикалық жоғары спорт шеберлігі 
мектептерінен басқа

7) республика чемпионаттарында (жастар мен 
жасөспірімдер арасында)

 ЛА-дан 1 % республикалық олимпиадаларға даярлау 
орталықтары, спорт колледждері жəне 
республикалық жоғары спорт шеберлігі 
мектептерінен басқа

2.  Спорттық жарыстардың 
чемпиондары мен 
жеңімпаздарын 
дайындау үшін қосымша 
ақы

 көрсетілген қосымша ақыны төлеу тəртібі 
мен шарттарын дене шынықтыру жəне 
спорт саласындағы орталық атқарушы 
орган белгілейді. Осы қосымша ақы ең 
жоғарғы көрсеткіш бойынша төленеді.

 Олимпиадалық даярлау орталығының, балалар мен 
жасөспiрiмдер спорт мектептерінiң, олимпиадалық 
резервтің мамандандырылған балалар мен 
жасөспiрiмдер мектептерiнiң, мамандандырылған 
балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, 
спорт колледждерiнiң, спорттағы дарынды балаларға 
арналған мектеп-интернаттардың, мектеп-интернат-
колледждерінің, жоғары спорт шеберлiгі мектептерiнiң, 
Олимпиадалық резервті даярлау орталығының, Дене 
мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған спорттық 
даярлау орталығының, Ұлттық жəне ат спорты түрлері 
орталығының, Спортты дамыту дирекциясының, спорт 
клубтарының жаттықтырушыларына, жаттықтырушы-
оқытушыларына

   

1) Олимпиада, Паралимпиада ойындарда: бірінші орынға 
екінші орынға үшінші орынға төртінші орынға бесінші 
орынға алтыншы орынға

 ЛА-дан 100 % 
ЛА-дан 90 % 
ЛА-дан 80 % 
ЛА-дан 70 % 
ЛА-дан 60 % 
ЛА-дан 50 %

 

2) жасөспірімдердің Олимпиада ойындарында, əлем 
чемпионаттарында: бірінші орынға екінші орынға 
үшінші орынға

 ЛА-дан 60 % 
ЛА-дан 50 % 
ЛА-дан 40 %

 

3) Сурдлимпиада ойындарында, Азия ойындарында, 
Азия Паралимпиада ойындарында, əлем 
кубоктарында: бірінші орынға екінші орынға үшінші 
орынға

 ЛА-дан 50 % 
ЛА-дан 40 % 
ЛА-дан 30 %

 

4) Азия чемпионаттарында, əлем кубогы, əлем 
чемпионаты кезеңдерінде (жастар мен жасөспірімдер 
арасында), Еуропа чемпионаттарында, Еуразиялық 
ойындарда жəне Дүниежүзілік Универсиадаларда: 
бірінші орынға екінші орынға үшінші орынға

 ЛА-дан 40 % 
ЛА-дан 30 % 
ЛА-дан 20 %

 

5) Азия чемпионаттарында (жастар мен жасөспірімдер 
арасында), Азия кубогы, «Азия балалары» 
халықаралық спорттық ойындарында: бірінші орынға 
екінші орынға үшінші орынға

 
ЛА-дан 30 % 
ЛА-дан 20 % 
ЛА-дан 10 %

 

6) республика чемпионаттарында, Қазақстан 
Республикасы Спартакиадаларында, жасөспірімдердің 
жастар ойындарында, Қазақстан Республикасы 
Паралимпиада ойындарында: бірінші орынға екінші 
орынға үшінші орынға

 

ЛА-дан 15 % 
ЛА-дан 10 % 
ЛА-дан 5 %

Республикалық жоғары спорт шеберлігі 
мектептерінен басқа

7) республика чемпионаттарында (жастар мен 
жасөспірімдер арасында)

 ЛА-дан 10 % республикалық олимпиадалық даярлау 
ор талықтары, спорт колледждері жəне 
жо ғары спорт шеберлігі мектептерінен 
басқа

3.  жоғары жетістіктер 
спортын жəне бұқаралық 
спортты оқу-əдістемелік 
материалдармен 
қамтамасыз еткені үшін 
қосымша ақы

 

 Дене шынықтыру жəне спорт жөніндегі республикалық 
оқу-əдістемелік жəне талдау орталығының басқарушы 
жəне негізгі персоналына

 ЛА-дан 10 %  

1 2 3 4 5
4.  еңбек жағдайлары 

зиянды (ерекше зиянды) 
жəне қауіпті (ерекше 
қауіпті) жұмыстармен 
айналысатын қызметкер-
лерге қосымша ақы

 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексіне 
сəйкес жəне еңбек жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік орган бекіткен еңбек 
жағдайлары зиянды өндірістердің, 
цехтардың, кəсіптердің жəне 
лауазымдардың тізімі (тізбесі) негізінде

 Мыналармен: зиянды (уытты) химиялық заттармен; шу 
шығаратын аппаратурамен жұмыс істегені үшін

 БЛА-дан 100 % 
БЛА-дан 60 %

спортшылардың допингке қарсы 
зертханасының қызметкерлеріне

5.  Спорттық атағы үшін 
үстемеақы

 спорттық атақтар уəкілетті орталық атқа-
рушы орган белгілеген тəртіппен беріледі

1) 
2)

 «Халықаралық дəрежедегі  спорт шебері» «Спорт 
шебері»

 БЛА-дан 30 %
БЛА-дан 15 %

осы үстемеақы ең жоғары көрсеткіш 
бойынша төленеді

6. Спортшылардың биоло-
гиялық сынамаларын-
да допингтің болуын 
анықтау үшін бірегей 
жəне жоғары техноло гия-
лық зерттеулер дің орын-
далуын ұйымдастыру 
жəне қамтамасыз ету 
үшін қосымша ақы

Спортшылардың допингке қарсы зертханасының жəне 
Ұлттық допингке қарсы орталықтың басқару жəне 
негізгі персоналына

ЛА-дан 100 %

 
 Ескертпелер:
1. Жұмыс уақытынан тыс кездерде спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарында қызмет көрсеткені үшін медициналық қызметкерлерге еңбекақыны 

төлеу лауазымдық айлықақысын ескере отырып, нақты жұмыс істеген сағатына спорттық жарыстарды өткізетін ұйымдар төлейді.
2. Спорт төрешілеріне спорттың ойын түрлерінен басқа спорттық жарыстарға бір күндік қызмет көрсеткені үшін жəне бір ойынға, алайда ұйымның 

спорттық іс-шараларының күнтізбелік жоспарлары бойынша өткізілетін спорттық ойын түрлері бойынша спорттық жарыс болатын күні екі ойыннан көп 
емес ойынға қызмет көрсеткені үшін:

1) халықаралық санаттағы төрешіге БЛА-дан 15 %;
2) жоғары санатты ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 12 %;
3) ұлттық спорт төрешісіне БЛА-дан 10 %;
4) 1-санаттағы төрешіге БЛА-дан 8 %;
5) спорт төрешісіне БЛА-дан 7 % төленеді.
3. Спорттық ойын түрлері бойынша жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін жəне спорттық жарыстардың жеңімпаздары 

мен чемпиондарын даярлағаны үшін спорттың ойын түрлерінен жаттықтырушыларға, жаттықтырушы-оқытушыларға қосымша ақы төлеу тəртібі мен 
шарттарын дене шынықтыру жəне спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 31 желтоқсан          №1047
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. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) «Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін 

ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды 
объектілеріне жатқызу қағидалары мен өлшемшарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 8 қыркүйектегі №529 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №48, 
306-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылым объектілерін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұры-
лымның аса маңызды объектілеріне жатқызу қағидаларында:

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілері 

– ақпараттық жүйелер, технологиялық платформалар, аппараттық-
бағдарламалық кешендер, серверлік үй-жайлар (деректерді өңдеу 
орталықтары), телекоммуникациялар желілері, сондай-ақ ақпараттық 
қауіпсіздікті жəне техникалық құралдардың үздіксіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету жүйелері;»;

2) «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жəне ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы 
№ 832 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 
65, 428-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар жəне ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
бірыңғай талаптарда:

5-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның объектілерін 

біріздендіру жөніндегі талаптарды белгілеу;»;
6-тармақта:
мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларының мониторингі (бұдан əрі – 

АҚ оқиғаларының мониторингі) – ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын 
анықтау жəне сəйкестендіру мақсатында ақпараттандыру объектісін 
тұрақты бақылау;»;

мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
«14-1) мемлекеттік органдардың серверлік орталығы (бұдан əрі – 

МO серверлік орталығы) – меншік иесі немесе иеленушісі «электрон-
дық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының 
операторы болып табылатын жəне «электрондық үкіметтің» ақпараттық
объектілерін орналастыруға арналған серверлік үй-жай (деректерді өңдеу 
орталығы);»;

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«16) серверлік үй-жай (деректерді өңдеу орталығы) – серверлік, активті

жəне пассивті желі жабдығын (телекоммуникациялық) жəне құрылымдалған
кəбілдік жүйелердің жабдығын орналастыруға арналған үй-жай;»;

9-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Заңның 7-бабының 30) тармақшасына сəйкес уəкілетті орган бекітетін 

«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілері туралы мəліметтерді
есепке алу жəне «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің
техникалық құжаттамасының электрондық көшірмелерін орналастыру
қағидаларына сəйкес ақпараттандыру объектілері туралы мəліметтерді
«электрондық үкіметтің» архитектуралық порталында орналастыруды
қамтамасыз етеді.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. МО-ны жəне ЖАО-ны ақпараттандыру саласындағы тауарлармен, 

жұмыстармен жəне көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету:
1) бюджеттік бағдарламалар əкімшілері ұсынған ақпараттандыру

саласындағы тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисабына 
ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органның оң қорытындысы болған 
кезде сатып алу;

2) ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің каталогына
сəйкес ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметті сатып алу
жолдарымен жүзеге асырылады.»;

14-тармақта:
6) жəне 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«6) «электрондық үкіметтің» архитектуралық порталында «электрондық 

үкіметтің» ақпараттандыру объектілері туралы мəліметтерді жəне
«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің техникалық 
құжаттамаларының электрондық көшірмелерін есепке алуды жəне 
өзектілендіруді;»;

7) «электрондық үкіметтің» сервистік интеграторына əзірленген 
бағдарламалық қамтылымды, бастапқы бағдарламалық кодтарды 
(бар болса), «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің 
лицензияланған бағдарламалық қамтылымының баптаулары кешенін 
есепке алу жəне сақтау үшін беруді;»; 

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. МО-дағы жəне ЖАО-дағы жұмыс кеңістігі «Халық денсаулығы жəне 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен «Əкімшілік жəне тұрғын үй ғимараттарына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 
сəйкес ұйымдастырылады.»;

24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. МО жəне ЖАО қызметтік ақпаратын өңдеу мен сақтау МО немесе 

ЖАО ішкі шеңбері мен сыртқы шеңберінің ЛЖ-сына қосылған жұмыс 
станцияларында жүзеге асырылады.

МО жəне ЖАО-ның қолжетімділігі шектеулі қызметтік ақпараты 
МО немесе ЖАО ішкі шеңберінің ЛЖ-сына қосылған жəне интернетке 
қосылмаған жұмыс станцияларында өңделеді жəне сақталады.»;

мынадай мазмұндағы 29-1-тармақпен толықтырылсын:
«29-1. Елдің қорғанысы мен мемлекеттің қауіпсіздігі үшін АЖ-ны 

қамтамасыз ету талаптарын орындау мақсатында тауарларды сатып алу 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына
сəйкес сенім білдірілген бағдарламалық қамтылым мен электрондық 
өнеркəсіп өнімі тізілімінен жүзеге асырылады.

Бұл ретте сенім білдірілген бағдарламалық қамтылым мен электрондық 
өнеркəсіп өнімі тізілімінде қажетті өнім болмаған жағдайда, тауарларды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына
сəйкес сатып алуға жол беріледі.»;

38-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Заңның 7-1-бабының 7) тармағына сəйкес ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті орган ұлттық қауіпсіздік 
органдарымен келісу бойынша бекітетін «электрондық үкіметтің» 
ақпараттандыру объектілерінің жəне ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мониторингін жүргізу қағидаларында айқындалатын 
форматтар мен жазба түрлеріне сəйкес оқиғаларды тіркеу журналдары 
жүргізіледі;»;

51-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«51. МО, ЖАО немесе ұйым:»; 
52-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«52. МО-да, ЖАО-да немесе ұйымда пайдаланушылар мен персонал 

іс-қимылының мониторингін жүзеге асыру шеңберінде:»;
63-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«63-1. МО мен ЖАО АР ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі 

тұрғысынан сынақтардың оң нəтижелері бар акт болған жағдайда оларды 
өнеркəсіптік пайдалануға жол беріледі.»;

68-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«68. Жасалатын немесе дамытылатын қолданбалы АЖ-ның БҚ-

на қойылатын талаптар ҚР СТ 34.015-2002 «Ақпараттық технология. 
Автоматтандырылған жүйелерге арналған стандарттар кешені. 
Автоматтандырылған жүйелерді құруға арналған техникалық тапсырма» 
Қазақстан Республикасы стандартының талаптарына сəйкес жасалатын 
техникалық тапсырмаларда осы БТ мен Заңның 7-бабының 20) тармақшасына 
сəйкес ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті орган 
бекітетін «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін құруға 
жəне дамытуға арналған техникалық тапсырмаларды жасау жəне қарау
қағидаларында айқындалады.»;

69-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«69-1. Сервистік бағдарламалық өнімді өнеркəсіптік пайдалануға, 

ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі тұрғысынан сынақтардың 
оң нəтижелері бар акті, бағдарламалық құжаттама мен Қазақстан 
Республикасы аумағында қолданылатын ақпараттандыру саласындағы 
стандарттардың талаптарына сəйкес сапасын бағалау мақсатында 
сынақтан өткізу хаттамасы жəне бағдарламалық құжаттаманы сараптау 
хаттамасы болған кезде жол беріледі.»;

74-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«74. БҚ жасау жəне дамыту немесе сатып алу техникалық қолдаумен 

жəне сүйемелдеумен қамтамасыз етіледі.»;
75-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Қолданбалы БҚ жасау жəне дамыту процесі:»;
76-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«76. БҚ-ның авторланған өзгерістерін жəне оған қол жеткізу құқықтарын 

бақылау МО, ЖАО немесе ұйым ақпараттық технологиялар бөлімшесі 
жұмыскерлерінің қатысуымен жүзеге асырылады.»;

82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«82. БТ АКИ-дің мынадай объектілеріне қойылатын талаптарды 

белгілейді:
1) ақпараттық жүйе;
2) технологиялық платформа;
3) аппараттық-бағдарламалық кешен;
4) телекоммуникация желілері;
5) ақпараттық қауіпсіздік жəне техникалық құралдардың үздіксіз жұмыс 

істеу жүйелері;
6) серверлік үй-жай (деректерді өңдеу орталығы).»;
86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«86. АЖ-ны МО-да, ЖАО-да немесе ұйымда өнеркəсіптік пайдалануға 

енгізу алдында құрылған АЖ немесе АЖ-ның жаңа нұсқалары мен 
жаңартуларын қабылдау өлшемшарттары айқындалады, келісіледі, құжат 
жүзінде ресімделеді.»;

87-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«87. МО-ның немесе ЖАО-ның АЖ өнеркəсіптік пайдалануға енгізу 

тəжірибелік пайдалану оң аяқталған, АҚ талаптарына сəйкестігі тұрғысынан 
сынақтан өткізудің оң нəтижелері бар акт болған жəне уəкілетті органның, 
мүдделі МО, ЖАО жəне ұйымдардың өкілдері қатысатын қабылдау
комиссиясы АЖ-ны өнеркəсіптік пайдалануға енгізу туралы актісіне қол 
қойған жағдайда техникалық құжаттама талаптарына сəйкес жүзеге 
асырылады.»; 

95-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«95. АЖ пайдаланудан шығарғаннан кейін МО немесе ЖАО «Ұлттық 

архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 18-бабы 1-1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ұлттық архив 
қорының құжаттарын жəне басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық жəне 
жеке меншік архивтердің қабылдауы, сақтауы, есепке алуы мен пайдалануы 
қағидаларына сəйкес пайдаланудан шығарылған МО-ның немесе ЖАО-ның
АЖ-сының электрондық құжаттарын, техникалық құжаттамасын, 
журналдары мен архивтелген дерекқорын ведомстволық архивке 
тапсырады.»;

мынадай мазмұндағы 98-1-тармақпен толықтырылсын: 
«98-1. АКИ-дің аса маңызды объектілерінің ақпараттық жүйесіне сондай-

ақ IEC/PAS 62443-3- 2017 «Коммуникациялық өнеркəсіптік желілер». Желі 
мен жүйенің қорғалуы (киберқауіпсіздігі). 3-бөлім. Өнеркəсіптік өлшеу мен 
басқару процесінің қорғалуы (Киберқауіпсіздігі)» Қазақстан Республикасы 
стандартының талаптары қолданылады.»;

101-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«101-1. АКП ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі тұрғысынан 

сынақтардың оң нəтижелері бар акт болған жағдайда оны өнеркəсіптік 
пайдалануға жол беріледі.»;

108-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«108. Қызмет көрсетудің қауіпсіздігін жəне сапасын қамтамасыз ету 

үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
АҚ бойынша бірлескен жұмыстар шартын ресімдей отырып:

бірінші сыныптағы МО жəне ЖАО-ның ақпараттандыру объектілерінің 
АБК серверлік жабдығы МО-ның серверлік орталығында ғана 
орналастырылады;

екінші жəне үшінші сыныптағы МО жəне ЖАО-ның ақпараттандыру 
объектілерінің АБК серверлік жабдығы МО-ның серверлік орталығында, 
не Заңның 13-бабының 3) тармақшасына сəйкес «электрондық үкіметтің» 
АКИ операторы тартқан серверлік үй-жайда (деректеді өңдеу орталығы), 
не осы БТ-да белгіленген серверлік үй-жайларға қойылатын талаптарға 
сəйкес МО-ның немесе ЖАО-ның жабдықталған серверлік үй-жайында 
орналастырылады.»;

131-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«131. Осы БТ-ның 48-тармағына сəйкес АКҚҚ пайдалана отырып, МО 

БКО сымсыз байланыс арналарын ЭҮ АКИ операторы ұйымдастырғандарды 
қоспағанда, МО БКО-ға, МО-ның немесе ЖАО-ның оқшау желісіне, сондай-
ақ МО БКО құрамына кіретін, МО-ның немесе ЖАО-ның оқшау желісінің 
құрамына кіретін техникалық құралдарға сымсыз желілер арқылы қашықтан 
қол жеткізуді, сымсыз қолжетімділікті ұйымдастыруға арналған құралдарды, 
модемдерді, радиомодемдерді, ұялы байланыс операторларының желілік 
модемдерін, ұялы байланыстың абоненттік құрылғыларын жəне басқа да 
сымсыз желілік құрылғыларды қосуға жол берілмейді.»;

133-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жоғарыда аталған тізбеден МО жəне ЖАО қызметшілерінің оларға 

қолжетімділігі ИҚБШ құралдарымен рұқсат етілетін интернет-ресурстардың 
санаттарын іріктейді жəне олардың тізімін жасайды;»;

154-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) серверлік үй-жайда ақпараттандыру объектілерінің сыныптауышына 

сəйкес бірінші сыныптағы ақпараттандыру объектілеріне жататын ЭАР, АР, 
СБӨ, АЖ мен екінші жəне үшінші сыныптағы ақпараттандыру объектілерін 
бір виртуалды ортада, бір серверлік жабдықта, бір құрастыру шкафында 
немесе тіреулерінде орналастыруға жол берілмейді;»;

156-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Микроклиматтың мониторингі жүйесі серверлік шкафтардағы жəне 

телекоммуникациялық тіреулердегі мынадай климаттық параметрлерді 
бақылайды:

ауа температурасы;
ауа ылғалдығы;
ауаның тозаңдылығы;
ауада түтіннің болуы;
шкафтар есіктерінің ашылуы (жабылуы).».
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-

коммуникациялық платформасын, мемлекеттік органның интернет-ре-
сурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттаудан 
өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылғы 23 мамырдағы № 298 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 31, 178-құжат);

2) «Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын, мемлекеттік органның интернет-ре-
сурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттаудан 
өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылғы 23 мамырдағы № 298 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 9 сəуірдегі № 178 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., № 17-18, 94-құжат).

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  А.МАМИН
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(Жалғасы бар) 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 26 қараша          №209         Алматы қаласы

Микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақының шекті 
мәнін белгілеу туралы

 «Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке тұлғамен жасалған микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақының шекті мəні 
берілген микрокредит сомасының 30 (отыз) пайызы мөлшерінде белгіленсін.

2. Осы қаулының 1-тармағында белгіленген сыйақының шекті мəні «Микроқаржылық қызмет ту-
ралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 3-1-тармағында 
көзделген  микрокредит беру туралы шарттарға қолданылады.

3. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми 
интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы 
қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің баспасөз 
қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді 
баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының 
орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы  Е.ДОСАЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 6 желтоқсанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19715 болып 
енгізілді. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 26 қараша            №210            Алматы қаласы

Микрокредит алу үшін қажетті құжаттардың тізбесін, 
сондай-ақ Микрокредит беру туралы шарт бойынша кредиттік 

дерекнама жүргізу қағидаларын бекіту туралы

«Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Микрокредит алу үшін қажетті құжаттардың тізбесі;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Микрокредит беру туралы шарт бойынша кредиттік дерекнама 

жүргізу қағидалары бекітілсін. 
2. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми ин-

тернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы 

қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орын-
далуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз қызметі осы қаулы 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басы-
лымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының 
орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін. 

5. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №210 қаулысына 1-қосымша

Микрокредит алу үшін қажетті құжаттардың тізбесі

1. Микрокредит алу үшін өтініш беруші-жеке тұлға мыналарды ұсынады:
1) микрокредиттi пайдалану мақсаты туралы (мақсатты микрокредит берiлген жағдайда), өтініш 

берушінің микрокредиттi өтеу жəне құнын көрсете отырып, сыйақы төлеу жөнiндегi мiндеттемелерінің 
орындалуын қамтамасыз етуге ұсынатын мүлкі туралы не қамтамасыз етудiң жоқ екендігі туралы 
мəлiметтері бар өтiнiш (ломбард кепілге салу билетін берген кезде талап етілмейді);

2) өтініш берушінің жеке басын куəландыратын құжат (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), жеке 
сəйкестендіру нөмірі, туған күні, құжат нөмірі, берген орган, құжаттың берілген күні жəне қолданылу 
мерзімі көрсетілген өтініш берушінің жеке басын куəландыратын құжат туралы ақпарат);

3) өтініш беруші өкілінің микрокредит беру туралы шартқа қол қою құқығын растайтын құжаттар 
(өтініш берушінің өкілі үшін);

4) егер берілетін микрокредит мүлiк кепiлiмен қамтамасыз етілетін жағдайда - кепiл туралы шарт, 
мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері, ал мүлік кепілі міндетті тіркелетін 
жағдайда - мүлiк кепiлiн тiркеу туралы куəлiк;

5) қарыз алушының борыштық жүктемесінің коэффициентін есептеу үшін қажетті құжаттар жəне 
ақпарат (кредиттік серіктестікте жəне ломбардта микрокредит алған кезде талап етілмейді).

2. Микрокредит алу үшін өтініш беруші-заңды тұлға мыналарды ұсынады:
1) микрокредиттi пайдалану мақсаты туралы (мақсатты микрокредит берiлген жағдайда), өтініш 

берушінің микрокредиттi өтеу жəне құнын көрсете отырып, сыйақы төлеу жөнiндегi мiндеттемелерінің 
орындалуын қамтамасыз етуге ұсынатын мүлкі туралы не қамтамасыз етудiң жоқ екендігі туралы 
мəлiметтері бар өтiнiш;

2) өтініш беруші органының микрокредит алу туралы шешімі;
3) өтініш берушінің құрылтай құжаттарының көшірмелері;
4) өтініш беруші өкілінің микрокредит беру туралы шартқа өкілеттіктерін растайтын құжаттар 

(өтініш берушінің өкілі үшін);
5) егер берілетін микрокредит мүлiк кепiлiмен қамтамасыз етілетін жағдайда - кепіл беруші - заңды 

тұлға органының өтініш беруші міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге кепіл нысанасын 
беру туралы шешімі, кепiл туралы шарт, мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері, 
ал мүлік кепілі міндетті тіркелетін жағдайда - мүлiк кепiлiн тiркеу туралы куəлiк.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №210 қаулысына 2-қосымша

Микрокредит беру туралы шарт бойынша кредиттік дерекнама жүргізу қағидалары

1. Осы Микрокредит беру туралы шарт бойынша кредиттік дерекнама жүргізу қағидалары 
(бұдан əрі - Қағидалар) «Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңы (бұдан əрі - Заң) 4-бабының 3-1-тармағында көзделген  микрокредит беру 
туралы шартқа қатысты қолданылады.

Қағидалардың талаптары микрокредиттер беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын микроқар-
жылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға (бұдан əрі - микроқаржы ұйымдары) қолданылады.

2. Микроқаржы ұйымында қарыз алушыға қатысты кредиттік дерекнама қарыз алушы микрокредит 
беру туралы бірінші шартты осы микроқаржы ұйымымен қол қойған күнде ашылады.

3. Кредиттік дерекнама осы қаулының 1-қосымшасына сəйкес Микрокредит алу үшін қажетті 
құжаттардың тізбесінде көзделген құжаттарды, сондай-ақ мынадай құжаттар мен мəліметтерді 
қамтуға тиіс:

1) микрокредит беру туралы шарт;
2) микрокредит беру туралы шартқа қосымша келісімдер;
3) тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесі;
4) сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің нақтыланған мəнінің есептері (бар болса);
5) кепілдік немесе кепілгерлік шарты, өкiлдiң кепілдік беруші атынан кепiлдiк беру шартына немесе 

кепілгердің атынан кепілгерлік шартқа қол қоюға өкiлеттiгiн растайтын құжаттар (мiндеттемесiнің 
орындалуы кепiлдiкпен немесе кепілгерлікпен қамтамасыз етiлген микрокредит жағдайында);

6) микроқаржы ұйымы мен қарыз алушы арасындағы хат алмасу;
7) микрокредит беру туралы шарттар бойынша берешектiң толық немесе iшiнара өтелгенiн 

растайтын, микрокредиттi өтеу көзi (қарыз алушы аударған не кепiлдегі мүлiктi сатудан түскен ақша) 
көрсетілген құжаттар (немесе олардың көшірмелері);

8) кредиттiк тарих субъектiсiнiң өзi туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге келісімінің 
көшірмесі;

9) кредиттiк тарих субъектiсiнiң кредиттік бюродан кредиттiк есептi алушыға кредиттік есептi 
беруге келісімінің көшірмесі.

4. Микроқаржы ұйымы кредиттік дерекнама жүргізеді, оны өзекті жағдайда ұстайды, сондай-ақ 
ондағы құжаттардың Қағидалардың талаптарына сəйкес толықтығын қамтамасыз етеді.

5. Кредиттік дерекнама қағаз тасымалдағышта жəне (немесе) электрондық түрде қалыптас-
тырылады.

6. Қарыз алушымен өзара қарым-қатынастар аяқталғаннан кейін кредиттік дерекнама сақтауға 
ауысады. Сақтау микроқаржы ұйымында жүзеге асырылады.

Кредиттік дерекнамада құжаттарды сақтау «Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік жəне 
мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі 
№ 263 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15997 болып 
тіркелген) талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

Электрондық түрде құжаттар қалыптастырылған, жіберілген немесе алынған форматында 
сақталады.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 4 желтоқсанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19683 болып 
енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 26 қараша     №211     Алматы қаласы

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын 
лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесін, 

нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну 
қағидаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 246-247-нөмірлерде)

Сауда-саттықты ұйымдастырушының инвестицияларының есебiне енгiзiлмеген салымдардың, 
дебиторлық берешектiң, сатып алынған бағалы қағаздардың, инвестициялардың кепiлдiк берілген 
(сақтандырылған) сомасы тиiстi кепiлгердiң (сақтандырылушының) дебиторлық берешегiнiң тəуекел 
дəрежесi бойынша мөлшерленеді.

3) Қазақстан Республикасының мынадай:
- оффшорлық аймақтың аумағында заңды тұлға ретiнде тiркелген;
- жекелей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi 

оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаларға тəуелді немесе оффшорлық аймақ 
аумағында тiркелген заңды тұлғаға қатысты еншiлес болып табылатын;

- оффшорлық аймақ азаматтары болып табылатын бейрезиденттерiне ұсынылған, осы тармақтың 
2) тармақшасында көрсетiлген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар 
Түсiндiрменiң 6-тармағында көрсетiлген қамтамасыз ету болуына қарамастан, Нысанға сəйкес 
тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленеді.

4) Қазақстан Республикасының мынадай:
- оффшорлық аймақ аумағында заңды тұлға ретiнде тiркелген, бiрақ Standard & Poor’s агенттiгiнiң 

«AA-»-тен төмен емес борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар немесе мiндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз ету үшін, аталған 
деңгейден төмен емес борыштық рейтингi бар бас ұйымның тиiстi кепiлі бар;

- жекелей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi, 
оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаға тəуелді болып табылатын немесе оффшорлық 
аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғаға қатысты еншiлес болып табылатын, бiрақ аталған деңгейден 
төмен емес борыштық рейтингi бар немесе мiндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз ету үшін 
борыштық рейтингi осы тармақтың 4) тармақшасының екінші абзацында аталған деңгейден төмен 
емес бас ұйымның тиiстi кепiлi бар, оффшорлық аймақ аумағында тiркелген заңды тұлғалар болып 
табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiне немесе Нысанға Ескертуде белгіленген 
оффшорлық аумақтар тізбесіне енгізілген не Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымымен 
ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аймақтардың тізбесіне не же-
келей алғанда жарғылық капиталға қатысу үлесінің 5 (бес) пайызынан астамын иеленушi, заңды 
тұлғаға қатысты тəуелді болып табылатын ұйымдарға енгізілген мемлекеттердің азаматтары не 
аталған оффшорлық аймақтардың аумағында тiркелген заңды тұлғаларға қатысты еншiлес болып 
табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiне қойылатын талаптарды қоспағанда, 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттерiне ұсынылған осы тармақтың 2) тармақшасында 
көрсетiлген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар тəуекелдің нөл дəрежесi 
бойынша мөлшерленеді.

6. 2-кесте бойынша: 
1) депозиттер мен қарыздарды келешекте орналастыру-алу бойынша, бағалы қағаздарды сатып 

алу-сату бойынша жəне валюталық құндылықты сатып алу-сату бойынша шоттар бөлігінде балан-
стан тыс міндеттемелер бойынша тəуекел деңгейін анықтауда есепке ағымдағы жəне жүйелі екі ай 
ішінде пайда болатын міндеттемелерді алу қажет.

2) «қарыз» деген анықтамада сауда-саттықты ұйымдастырушының қарыз, лизинг, факторинг, 
форфейтинг операцияларды жүзеге асыруы түсіндіріледі.

7. 3-кесте бойынша:
1) туынды қаржы құралдары бойынша кредиттік тəуекел номиналды контракты құнын есептік 

күннен валюталау күніне дейін қалған мерзіміне байланысты коэффициенттерге көбейту жолымен 
есептеледі.

2) осы кестеде келтірілген санаттардың біреуіне де жатпайтын туынды қаржы құралдармен 
операциялар «Өзге мəмілелер» деген санатта көрсетілген кредиттік тəуекелдің коэффициенттері 
бойынша мөлшерленуге жатады.

8. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 53-қосымша

Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған 

Ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасы 

Əкімшілік деректер нысанының индексі: LIQUID_KASE

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша 

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы 

Нысан 
___________________________________________________________

(Сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы)

 «Ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасы» кестесі
(мың теңгемен)

№ Күні Жоғары 
өтімді 

активтер

Сауда-саттыққа 
қатысушылардың 
сауда-саттықты 

ұйымдас-
тырушының 

корреспонденттік 
шоттарындағы 

ақшалары бойынша 
сауда-саттықты 

ұйымдастырушының 
сауда-саттыққа 
қатысушылары 
алдындағы 

міндеттемелерінің 
сомасы

Сауда-саттықты 
ұйымдастырушы 

өзінің 
қаражатымен 
жауапкершілікті 

көтеретін, 
сауда-саттыққа 
қатысушылардың 
сауда-саттықты 

ұйымдас-
тырушыға 

қоятын нетто-
талаптарының 

сомасы

Сауда-саттықты 
ұйымдастырушы-
сымен техникалық 
іркіліс басталу 
нəтижесінде 

өтеуге жататын 
мүше болудың 
барлық санаты 
бойынша сауда-

саттықты ұйымдас-
тырушының 
мүшелеріне 

келтірген барынша 
жоғарғы шығынның 

сомасы
1 2 3 4 5 6

 1     
 …     
 n     
 Жиынтығы:     
 Орташа айлық 

шаманың 
жиынтығы

    

 Жұмыс күнде-
рінің саны

 

 Ағымдағы 
өтімділік 
коэффициенті

 

 
Атауы ______________________ Мекенжайы ________________________

Телефоны ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

Орындаушы ___________________________ ____________________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_________________________________ ____________________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
_____________________________________ ____________________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы «____» ______________

Ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасының нысанына қосымша 
 

Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме 

«Ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасы»
(индекс: LIQUID_KASE, кезеңділігі: ай сайын)

Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме 

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы» 

нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды белгілейді.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының 

Заңына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңында сауда-саттықты ұйымдастырушы толтырады. 

Нысандағы деректер мың теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін 
дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға жəне орындаушы 
қол қояды. 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
5. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ағымдағы өтімділік коэффициенті мынадай формула 

бойынша орташа айлық негізде есептеледі:
3-баған / ( 4-баған + 5-баған + 6-баған).
6. K2 коэффициенті бойынша көрсеткіштерді есептеу алдыңғы жұмыс күнінің соңындағы əрбір 

жұмыс күні, сондай-ақ ағымдағы жұмыс күнінің алдындағы кез келген демалыс күндерінің соңында 
жүргізіледі.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 54-қосымша

 
Нысан

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған 

Пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп 

Əкімшілік деректер нысанының индексі: K1_KASE 

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша 

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан 
_____________________________________________________________

(Сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы)

 «Пруденциялық нормативтердің орындалуы» кестесі
(мың теңгемен)

№ Атауы Сомасы
1 2 3

1 Сатып алынған меншікті жай акцияларды шегергенде, жай акциялар бөлігіндегі 
жарғылық капитал

 

2 Сатып алынған меншікті артықшылық берілген акцияларды шегергенде, 
артықшылық берілген акциялар бөлігіндегі жарғылық капитал

 

3 Қосымша капитал  
4 Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі  
5 Өткен жылдардың шығыны  
6 Өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер  

7 Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза кірісі  
8 Ағымдағы жылдың шығыны  
9 Негiзгi қызметтің мақсаты үшiн сатып алынған лицензиялық бағдарламалық 

қамтамасыз етуді қоспағанда, материалдық емес активтер
 

10 Сауда-саттықты ұйымдастырушының заңды тұлғаның акцияларына 
(жарғылық капиталдағы қатысу үлесіне) инвестициялары (сауда-саттықты 
ұйымдастырушының салымдары)

 

11 Сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталы  
12 Кредиттік тəуекел деңгейі бойынша мөлшерленген активтер  
13 Кредиттік тəуекел деңгейі бойынша мөлшерленген шартты жəне ықтимал 

міндеттемелер
 

14 Кредиттік тəуекел деңгейі бойынша мөлшерленген туынды қаржы құралдары  
15 Соңғы өткен үш жылдағы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда 

жүйесіндегі қаржы құралдармен сауда-саттықтың жылдық көлемінің шамасы
 

16 Операциялық тəуекел  
17 К1 меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті  
18 Жоғары өтімді активтердің орташа айлық мөлшері  
19 Сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушының 

корреспонденттік шоттарындағы ақшалары бойынша сауда-саттықты 
ұйымдастырушының сауда-саттыққа қатысушылары алдындағы 
міндеттемелерінің орташа айлық сомасы

 

20 Сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің қаражатымен жауапкершілікті 
көтеретін, сауда-саттыққа қатысушыларының сауда-саттықты 
ұйымдастырушыға қоятын нетто-талаптарының орташа айлық сомасы

 

21 Сауда-саттықты ұйымдастырушысымен техникалық іркіліс басталу 
нəтижесінде өтеуге жататын мүше болудың барлық санаты бойынша сауда-
саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне келтірілген барынша жоғарғы 
шығынның орташа айлық сомасы

 

22 Мүше болудың барлық санаттары бойынша сауда-саттықты 
ұйымдастырушының мүшелерінің саны (бірлікпен)

 

23 К2 ағымдағы өтімділік коэффициенті  
 

Атауы ______________________ Мекенжайы ________________________

Телефоны ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

Орындаушы ___________________________ ____________________
                         тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_________________________________ ____________________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
_____________________________________ ____________________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы «____» ______________

Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің нысанына қосымша
 

 Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп»
(индексі: K1_KASE, кезеңділігі: ай сайын)

 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы 
есеп» əкімшілік деректер нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-сатықты ұйымдастырушы ай сайын есепті кезеңнің соңында толтырады. 
Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін 
дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар жəне орын-
даушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер толтырылады.
6. Нысан Қазақстан Республикасы «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық 

нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидалары мен əдістемелерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 
Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) талаптарына сəйкес толтырылады.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 55-қосымша

 Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
 
Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен

нетто-міндеттемелері туралы есеп
 
Əкімшілік деректер нысанның индексі: Clearing_TO 

Кезеңділігі: күнделікті

Есепті кезең: 20__жылғы «___» _____________

Ұсынатын тұлғалар тобы: клиринг ұйымы

Нысан
«Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер дің нетто-талаптары мен 

нетто-міндеттемелері» кестесі
№ Клиринг 

ұйымының 
қызметтерін 
пайда-
ланатын 
субъектінің 
атауы

Клиринг 
ұйымының 
қызметтерін 
пайда-
ланатын 
субъектінің 
коды

Клиринг ұйымының 
қызметтерін пайдаланатын 
субъектінің міндеттемелері

Клиринг ұйымының 
қызметтерін пайдаланатын 
субъектінің талаптары
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1 2 3 4-1. … 4-n 5-1. … 5-n
1         
...         
n.         

кестенің жалғасы

Клиринг ұйымының 
қызметтерін пайда-
ланатын субъектінің 
нетто-позициясы

Клиринг 
ұйымының 
қызметтерін 
пайдаланатын 
субъектінің 
мəмілелер 

саны

Кепілдік жарнаның 
сомасы

Маржалық 
жарналардың/

маржалық қамтамасыз 
етудің сомасы

Қаржы 
нарығы
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6-1. … 6-n 7 8-1. … 8-n 9-1. … 9-n 10
...         

 
Атауы ______________________ Мекенжайы ________________________

Телефоны ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

Орындаушы ___________________________ ____________________
                         тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_________________________________ ____________________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
_____________________________________ ____________________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы «____» ___________
 

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен 
нетто-міндеттемелері туралы есеп нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректер нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

 
«Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен 

нетто-міндеттемелері туралы есеп»
(индексі: Clearing_TO, кезеңділігі: күнделікті)

  
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын 
субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – 
Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды клиринг ұйымы күн сайын жасайды.
4. Есеп нысанына бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар жəне 

орындаушы қол қояды.
5. Есеп нысаны тек клиринг қызметін көрсетуге қабылданған қаржы құралдарымен мəмілелер 

бойынша ұсынылады.


