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«Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 13-бабының 60-2) тармақшасына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Авиамаршруттарды субсидиялау қағидасын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы
№1511 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж.,
№10-11, 145-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Авиамаршруттарды субсидиялау
қағидасында:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе ол уəкiлеттiк берген мемлекеттік органның шешiмдерi негiзiнде жүзеге асырылатын
авиамаршруттар бойынша ішкі тұрақты тасымалдар, сондай-ақ
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың
жергiлiктi атқарушы органдарының шешiмдерi негiзiнде жүзеге асырылатын, авиамаршруттың тиiмдi жұмыс iстеуi үшін қажетті кiрiс
деңгейін қамтамасыз етпейтін тасымалдар бюджет қаражаты есебінен
субсидиялауға жатады.
Авиамаршруттың тиімді жұмыс істеуі үшін қажетті кіріс деңгейін
қамтамасыз етпейтін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдері
негізінде жүзеге асырылатын, авиамаршруттар бойынша халықаралық
тұрақты тасымалдар бюджет қаражаты есебінен субсидиялауға жатады.
Субсидиялауға əрбір авиамаршрут бойынша бөлінген бюджеттік
субсидиялардың жылдық сомасы шегінде авиатасымал кезінде
жолаушыларды, жүкті, поштаны жəне багажды тасымалдаудан
алынған кіріс пен қалыптасатын пайдалану шығыстарының сомасы
арасындағы айырма жатады.
Белгілі бір рейстегі пайдалану шығыстары азаматтық авиация
саласындағы уəкiлеттi орган айқындаған тəртіппен есептеледі.»;
5-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) азаматтық авиация саласындағы уəкiлеттi орган айқындаған
өзге халықаралық авиамаршруттар.»;
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
16. Авиамаршрутты субсидияланатындар дəрежесінен шығару
мынадай тəртіппен жүргізіледі:
1) бірінші кезең – қатарынан алты айдың нəтижелері бойынша
субсидияланатын авиамаршрутта авиарейстердің орташа айлық
жолаушылар жүктелуі əуе кемесінің тасымалдау сыйымдылығының
барынша коммерциялық жүктелуінен 60%-ға дейін жеткен кезде
авиакомпания азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органға
авиатасымалдарға тарифті көтеру туралы ұсыныс енгізеді;
2) екінші кезең – қатарынан алты айдың нəтижелері бойынша
субсидияланатын авиамаршруттағы авиарейстердің орташа айлық
жолаушылар жүктелуі əуе кемесінің тасымалдау сыйымдылығының
барынша коммерциялық жүктелуінен 70%-ға дейін жеткен кезде
авиакомпания азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органға
авиатасымалдарға тарифті көтеру туралы ұсыныс енгізеді;
3) үшінші кезең – қатарынан алты айдың нəтижелері бойынша
субсидияланатын авиамаршрутта авиарейстердің орташа айлық
жолаушылар жүктелуі əуе кемесінің тасымалдау сыйымдылығының
барынша коммерциялық жүктелуінен 80%-ға дейін жеткен кезде
авиакомпания азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органға
авиатасымалдарға тарифті көтеру туралы ұсыныс енгізеді;
4) төртінші кезең – қатарынан алты айдың нəтижелері бойынша субсидияланатын авиамаршрутта авиарейстердің орташа айлық жүктелуі
əуе кемесінің тасымалдау сыйымдылығының барынша коммерциялық
жүктелуінен 80%-ға жоғары болған кезде, аталған маршрут шығынды
болмаған жағдайда авиамаршрут коммерциялық негізге аударылады.
Субсидияланатын авиамаршруттардағы коммерциялық тұрақты
рейстерді кемінде алты ай басқа авиакомпаниялар орындаған кезде
авиамаршрутты субсидиялау тоқтатылады.
Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган авиакомпаниялардан түскен ұсыныстарды қарайды жəне үш жұмыс күні ішінде
жауап береді.»;
2. «Жолаушыларды, багажды, жүктер мен почта жөнелтiлiмдерiн
тасымалдау бойынша қызметтер көрсету үшiн субсидияланатын
авиамаршруттарға арналған конкурс өткізу жəне субсидияланатын авиамаршруттарға куəліктер беру қағидаларын бекіту туралы
жəне «Авиамаршруттарды субсидиялау қағидасын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы
№1511 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 69 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., №13, 241-құжат) мынадай
өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Жолаушыларды, багажды,
жүктер мен почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау бойынша қызметтер
көрсету үшiн субсидияланатын авиамаршруттарға арналған конкурс
өткізу жəне субсидияланатын авиамаршруттарға куəліктер беру
қағидаларында:
9-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) азаматтық авиация саласындағы уəкiлеттi орган бекіткен
Тұрақты ішкі коммерциялық əуе тасымалдарын орындауға авиакомпанияларға рұқсат беру қағидаларына сəйкес тұрақты ішкі коммерциялық əуе тасымалдарын орындауға рұқсаты бар, субсидиялауға
жататын, басым халықаралық авиамаршруттарға арналған конкурсқа
қатысу кезінде халықаралық авиамаршрутқа арналған куəлігі бар;»;
18-тармақта:
10) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
«13) халықаралық авиамаршрутқа арналған куəлік.».
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 26 маусым

№445 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) «Туындыларды пайдаланудың кейбiр түрлерi үшiн авторлық
сыйақының ең төменгi ставкаларын бекiту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы №1083 қаулысында
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., №38, 508-құжат):
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса берiліп отырған:
1) туындыларды көпшiлiк алдында орындау жолымен пайдаланғаны
үшiн авторлық сыйақының ең төменгi ставкалары;
2) туындыларды көпшiлiкке хабарлау жолымен пайдаланғаны үшін
авторлық сыйақының ең төменгі ставкалары;
3) туындыларды қайта шығарғаны жəне (немесе) таратқаны үшiн
авторлық сыйақының ең төменгі ставкалары;
4) дыбыстау-бейнелеу туындыларын автордың келісімінсіз жеке
мақсатта қайта шығарғаны үшін авторлық сыйақының ең төменгi
ставкалары бекiтiлсiн.»;
дыбыстау-бейнелеу туындыларын автордың келісімінсіз жеке
мақсаттарда қайта шығарғаны үшін авторлық сыйақының ең төменгi
ставкалары осы қаулыға қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2) «Орындаушыларға жəне фонограммалар шығарушыларға
берілетін сыйақының ең төменгі ставкаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 23 қарашадағы
№1373 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж.,
№3, 68-құжат):
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі Орындаушыларға жəне фонограмма шығарушыларға берілетін сыйақының
ең төменгі ставкаларын қолдану жөніндегі нұсқаулықты əзірлесін
жəне бекітсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген орындаушыларға жəне фонограммалар шығарушыларға берілетін сыйақының ең төменгі ставкалары:
мынадай мазмұндағы 3-бөліммен толықтырылсын:
«
3. Фонограммаларды орындаушының жəне фонограмма
шығарушының келісімінсіз жеке мақсатта қайта шығару
26. Қайта шығару үшін пайдаланылатын жабдықтар мен материалдық
жеткізгіштерді дайындайтын адамдар төлеуге тиіс фонограммаларды орындаушының жəне фонограмма шығарушының келісімінсіз жеке
мақсатта қайта шығару (жабдықтар
мен материалдық жеткізгіштер
бірліктерін өткізу бағасынан пайызбен
алғандағы сыйақы ставкалары)

0,35

»;
ескертпе алып тасталсын.
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 26 маусым №445 қаулысына қосымша

3) өтініш берілген күннің алдындағы соңғы тоқсан аяқталған күнгі
жағдай бойынша келісімшарттық (лицензиялық) міндеттемелердің
орындалуы туралы есеп;
4) осы Қағидалардың 2-тармағында көрсетілген құжаттар.
17. Қажет болған жағдайда уəкiлеттi орган өтініш түскеннен кейін
бес жұмыс күнiнен кеш емес мерзімде өтiнiш берушiден өтiнiште
қамтылған мəлiметтерді негiздейтін басқа да құжаттар мен есепқисаптарды сұрата алады.
Өтініш беруші уəкiлеттi органның тиісті сұрау салуын алғаннан кейін
он жұмыс күнінен кеш емес мерзімде Қағидалардың осы тармағына
сəйкес сұратылатын, өтiнiште қамтылған мəліметтерді негіздейтін
құжаттар мен есеп-қисаптарды уəкілетті органға электрондық
жеткізгіштерде береді.»;
22-тармақ мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:
«Кен орнының бір бөлігі өте тұтқыр, су басқан, дебиті аз немесе сарқылған кен орындары санатына жатқызылған жағдайда
пайдалы қазбаларды өндіруге арналған салықтың төмендетілген
мөлшерлемесін айқындау үшін келісімшарт бойынша барлық өндіру
көлемі ескеріледі.»;
мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 20 қазандағы №1083 қаулысымен бекітілген

Дыбыстау-бейнелеу жеке мақсатта
қайта шығару

1.

Қайта шығару үшін пайдаланылатын жабдықтармен материалдық
жеткізгіштерді дайындайтын адамдар төлеуге тиіс дыбыстау-бейнелеу
туындыларын автордың келісімінсіз
жеке мақсатта қайта шығару
(жабдықтар мен материалдық
жеткізгіштер бірліктерін өткізу
бағасынан)
Қайта шығару үшін пайдаланылатын жабдықтар мен материалдық
жеткізгіштерді
импорттайтын адамдар төлеуге
тиіс дыбыстау-бейнелеу туындыларын автордың келісімінсіз жеке
мақсатта қайта шығару (жабдықтар
мен материалдық жеткізгіштер
бірліктерінің кедендік құнынан)

2.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 маусымдағы №449 қаулысымен бекітілген
Рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебиті аз жəне сарқылған кен орындары санатына жатқызылатын көмірсутек
шикізаты кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесі

Дыбыстау-бейнелеу туындыларын автордың келісімінсіз жеке
мақсатта қайта шығарғаны үшін авторлық сыйақының
ең төменгі ставкалары
Р/с
№

«22-1. Кен орны (кен орындарының бір тобы, кен орнының бір
бөлігі) өте тұтқыр, су басқан, дебиті аз немесе сарқылған кен орындары санатына жатқызылған жағдайда, 2019 жылғы 1 қаңтардан кейін
қабылданған Қазақстан Республикасы Yкіметінің шешімдері бойынша осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген пайдалы қазбаларды
өндіруге арналған салықтың төмендетілген мөлшерлемелері осындай шешім қабылданған жылдың 1 қаңтарынан бастап күнтізбелік үш
жыл бойы қолданылады.
Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған салықтың төмендетілген
мөлшерлемелерін қолдану мерзімі өткенге дейін жер қойнауын пайдаланушы осы Қағидалардың ережелеріне сəйкес уəкілетті органға
өтінішпен қайта жүгінеді.».
3. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Пайызбен алғандағы
авторлық сыйақы
ставкалары
0,35

Р/с
№

Кен орнының
(кен орындары тобының,
кен орнының бір бөлігінің)
атауы мен координаталары

0,35

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 27 маусым №449 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан,
дебиті аз және сарқылған кен орындары
санатына жатқызылатын көмірсутек шикізаты
кен орындарының (кен орындары тобының, кен
орнының бір бөлігінің) тізбесін бекіту,
«Көмірсутек шикізаты кен орнын (кен
орындарының бір тобын, кен орнының бір
бөлігін) рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су
басқан, дебиті аз және сарқылған кен
орындарының санатына жатқызу қағидаларын
және пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын
салық бөлігінде салық салу тәртібін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 18 сәуірдегі №204 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу және
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы
2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан
Республикасы Кодексінің 720-бабының 4-тармағына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су
басқан, дебиті аз жəне сарқылған кен орындары санатына жатқызылатын көмірсутек шикізаты кен орындарының (кен орындары тобының,
кен орнының бір бөлігінің) тізбесі бекітілсін.
2. «Көмірсутек шикізаты кен орнын (кен орындарының бір тобын, кен орнының бір бөлігін) рентабельділігі төмен, өте тұтқыр,
су басқан, дебиті аз жəне сарқылған кен орындарының санатына
жатқызу қағидаларын жəне пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық бөлігінде салық салу тəртібін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 18 сəуірдегі №204 қаулысына
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., №20, 108-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Көмірсутек шикізаты кен орнын
(кен орындарының бір тобын, кен орнының бір бөлігін) рентабельділігі
төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебиті аз жəне сарқылған кен орындарының санатына жатқызу қағидаларында жəне пайдалы қазбаларды
өндіруге салынатын салық бөлігінде салық салу тəртібінде:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ағымдағы аяқталмаған күнтiзбелiк жылға кен орнын (кен
орындарының тобын, кен орнының бiр бөлiгiн) рентабельділігі
төмен кен орындарының санатына жатқызу туралы өтiнiш ағымдағы
күнтiзбелiк жылдың 1 қыркүйегінен кеш емес мерзімде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша берiледi. Өтінішке
электрондық жеткізгіштердегі мынадай құжаттардың көшірмелері
қоса беріледі:
1) бірінші басшы немесе оны алмастыратын адам, сондай-ақ
бас бухгалтер (бухгалтер) қол қойған алдыңғы қаржы жылындағы
қаржылық есептілік;
2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде міндетті
түрде аудит жүргізу белгіленген заңды тұлғалардың алдыңғы қаржы
жылындағы аудиторлық есебі (егер өтініш ағымдағы жылдың 1 маусымына дейін берілген болса, онда алдыңғы қаржы жылының алдындағы
қаржы жылының аудиторлық есептілігі ұсынылады);
3) жер қойнауын пайдаланушы заңды тұлғаның өтініш берілген
күннің алдындағы ағымдағы күнтізбелік жылдың есепті кезеңі үшін
(тоқсан, жартыжылдық немесе тоғыз ай) қаржылық есептілігі;
4) жер қойнауын пайдаланушы заңды тұлғаның басшысы немесе оны алмастыратын адам растаған алдыңғы күнтізбелік жылғы
бюджеттің атқарылуы туралы есеп;
5) жер қойнауын пайдаланушы заңды тұлғаның басшысы немесе оны алмастыратын адам растаған ағымдағы күнтізбелік жылға
арналған бюджеттің есеп-қисабы;
6) жер қойнауын пайдаланушы заңды тұлғаның басшысы немесе
оны алмастыратын адам растаған, өтініш берген күннің алдындағы
ағымдағы күнтізбелік жылғы есепті кезең үшін (тоқсан, жартыжылдық
немесе тоғыз ай) бюджеттің атқарылуы туралы есеп;
7) салықтық есептілік (келісімшарт бойынша корпоративтік табыс
салығы (бұдан əрі – КТС) жəне алдыңғы салық кезеңіндегі келісімшарт
бойынша үстеме пайдаға салынатын салық (бұдан əрі – ҮПС) жəне
ағымдағы жəне алдыңғы күнтізбелік жылдардағы келісімшарт бойынша пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық (бұдан əрі –
ПҚӨС) бойынша декларациялар);
8) КТС бойынша аванстық төлемдердің есеп-қисабы (егер жер
қойнауын пайдаланушы аванстық төлемдердің төлеушісі болса) жəне
ағымдағы есепті жылға жоспарланған КТС мөлшерінің есеп-қисабы;
9) осы есеп-қисаптарды жер қойнауын пайдаланушы заңды
тұлғаның бюджетіне, көмірсутек шикізатының болжамды бағасына
жəне сол кезеңдегі келісімшарт бойынша көмірсутек шикізатын
өндірудің жоспарлы көлемдеріне егжей-тегжейлі байланыстырумен
КТС бойынша салықтық міндеттемелердің есеп-қисабы, сондай-ақ
ағымдағы салық кезеңіндегі келісімшарт бойынша таза кірістің, сату
рентабельділігінің есеп-қисабы;
10) келісімшарт бойынша рентабельділік көрсеткіштерінің есепқисаптары үшін пайдаланылған көмірсутек шикізатына болжамды
бағаны негіздеу;
11) құзыретті органмен келісілген келісімшарт бойынша көмірсутек
шикізатын өндірудің жоспарланатын көлемі.»;
3-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Алдағы күнтiзбелiк жылға кен орнын (кен орындарының
бiр тобын, кен орнының бiр бөлiгiн) рентабельділігі төмен кен
орындарының санатына жатқызу туралы өтiнiш ерте дегенде
ағымдағы жылдың 30 қыркүйегінде, бірақ ағымдағы жылдың 31
желтоқсанынан кешіктірмей осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша берiледi. Өтінішке осы Қағидалардың 2-тармағында
көрсетілген құжаттардан басқа, электрондық жеткізгіштердегі
мынадай құжаттардың көшірмелері қоса беріледі:»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қажет болған кезде уəкiлеттi орган өтініш түскеннен кейін
бес жұмыс күнiнен кеш емес мерзімде өтiнiш берушiден өтiнiште
қамтылған мəлiметтерді негiздейтін басқа да құжаттар мен есепқисаптарды сұрата алады.
Өтініш беруші уəкiлеттi органның тиісті сұрау салуын алғаннан кейін
он жұмыс күнінен кеш емес мерзімде Қағидалардың осы тармағына
сəйкес сұрау салынатын, өтiнiште қамтылған мəліметтерді негіздейтін
құжаттар мен есеп-қисаптарды уəкілетті органға электрондық
жеткізгіштерде береді.»;
16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Жер қойнауын пайдаланушының кен орнын (кен орындарының
бір тобын, кен орнының бір бөлігін) өте тұтқыр, су басқан, дебиті аз
немесе сарқылған кен орындарының санатына жатқызу туралы өтініші
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысанда беріледі. Өтінішке
электрондық жеткізгіштердегі мынадай құжаттардың көшірмелері
қоса берілуге тиіс:
1) кен орнының (кен орындарының бір тобының, кен орнының бір
бөлігінің) қол жеткізілген технологиялық көрсеткіштерінің бекітілген
жобалық шешімдерге сəйкестігі туралы есеп;
2) Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары
жөніндегі мемлекеттік комиссия хаттамасы;

1
2
1. Маңғыстау облысы Түпқараған
ауданының Қаражанбас мұнайгаз кен орны:
1. 45010’05” с.е.
51015’00” ш.б.
2. 45010’30” с.е.
51025’10” ш.б.
3. 45008’42” с.е.
51026’27” ш.б.
4. 45007’05” с.е.
51036’20” ш.б.
5. 45005’10” с.е.
51035’40” ш.б.
6. 45005’10” с.е.
51029’25” ш.б.
7. 45005’50” с.е.
51026’27” ш.б.
8. 45005’00” с.е.
51026’00” ш.б.
9. 45005’20” с.е.
51024’20” ш.б.
10. 45006’05” с.е.
51024’30” ш.б.
11. 45007’45” с.е.
51017’00” ш.б.
12. 45007’55”с.е. 51015’10” ш.б.
2 Атырау облысы Мақат
ауданының Жолдыбай мұнайгаз кен орны
1. 47042’00 с.е.
53039’06» ш.б.
2. 47042’16» с.е.
53038’48» ш.б.
3. 47042’46” с.е.
53038’17» ш.б.
4. 47042’52” с.е.
53039’00»ш.б.
5. 47042’11” с.е.
53039’57»ш.б.
6. 47042’03” с.е.
53040’09» ш.б.
7. 47041’56” с.е.
53039’49» ш.б.
3 Атырау облысы Жылыой
ауданының Жыланқабақ мұнай
кен орны
1.47037’17,6” с.е.
54025’05» ш.б.
2. 47037’20,7” с.е.
54026’03» ш.б.
3. 47037’23,1” с.е.
54026’03” ш.б.
4. 47037’33,3” с.е.
54027’07,8» ш.б.
5. 47037’00” с.е.
54026’26,6» ш.б.
6. 47036’43,5” с.е.
54025’50,1» ш.б.
7. 47036’38,2” с.е.
54025’27,6» ш.б.
8. 47036’33,3” с.е. 54024’42,8»
ш.б.
9. 47036’46,0» с.е.
54024’ 50,8» ш.б.
10. 47036’45,0” с.е.
54024’38,6» ш.б.
11. 47036’48,0” с.е.
54024’21,8» ш.б.
12. 47037’02,2” с.е.
54024’28,3» ш.б.
13. 47037’08,5” с.е.
54024’37,1» ш.б.
4 Қарағанды жəне Қызылорда облыстарында орналасқан Есжан
мұнай-газ кен орны
1. 46020’00’” с.е. 64030’00 ш.б.
2. 46040’00” с.е. 64030’00» ш.б.
3. 46040’00” с.е. 64050’00» ш.б.
4. 46030’00” с.е. 64050’00» ш.б.
5. 46030’00” с.е. 64056’05» ш.б.
6. 46028’00” с.е. 64056’00» ш.б.
7. 46026’55” с.е. 64057’30” ш.б.
8. 46021’56” с.е. 64058’07» ш.б.
9. 46020’00” с.е. 64059’00» ш.б.
10. 46020’00” с.е. 64048’50 ш.б.
11. 46026’56” с.е. 64037’23» ш.б.
12. 46027”50” с.е. 64035’47» ш.б.
13. 46025’07” с.е. 64036’08» ш.б.
14. 46022’,03” с.е. 64037’,25»
ш.б.
15. 46020’00” с.е. 64040’58» ш.б.
5 Қарағанды жəне Қызылорда
облыстарында орналасқан
Қалжан мұнай-газ кен орны
1. 46020’00” с.е. 64030’00» ш.б.
2. 46040’00” с.е. 64030’00» ш.б.
3. 46040’00” с.е. 64050’00» ш.б.
4. 46030’00” с.е. 64050’00» ш.б.
5. 46030’00” с.е. 64056’00» ш.б.
6. 46028’00” с.е. 64056’00» ш.б.
7. 46026’55” с.е. 64057’30» ш.б.
8. 46021’56” с.е. 64058’,07» ш.б.
9. 46020’00” с.е. 64059’00» ш.б.
10. 46020’00” с.е. 64048’50» ш.б.
11. 46026’56” с.е. 64037’23» ш.б.
12. 46027’50” с.е. 64035’47» ш.б.
13. 46025’07” с.е. 64036’08» ш.б.
14. 46022’03” с.е. 64037’25» ш.б.
15. 46020’00” с.е. 64040’58» ш.б.

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған
келісімшарттың
тіркелген күні /
нөмірі

Лицензияның
берілген күні
мен нөмірі

Жер қойнауын
пайдаланушының
атауы
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1997 жылғы 26
мамырда №60
болып тіркелген,
көмiрсутек
шикiзатын
өндіруді
жүзеге асыруға
арналған 1997
жылғы
23 мамырдағы
келісімшарт

4
1997 жылғы
7 мамырдағы
жер қойнауын
пайдалану құқығына
берілетін сериясы МГ
№239-Д
лицензия
(мұнай)

5
«Қаражанбасмұнай»
акционерлік
қоғамы

1995 жылғы 15
қарашада № 34
болып тіркелген
Жолдыбай жəне
Жыланқабақ
кен орындарында көмірсутегін
жете барлауды, игеруді
жəне өндіруді
жүргізуге
арналған 1995
жылғы 27
қыркүйектегі
шарт

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған
1995 жылғы 7
маусымдағы
сериясы МГ
№30 лицензия
(мұнай)

1995 жылғы 15
қарашада № 34
болып тіркелген
Жолдыбай жəне
Жыланқабақ
кен орындарында көмірсутегін
жете барлауды, игеруді
жəне өндіруді
жүргізуге
арналған 1995
жылғы 27
қыркүйектегі
шарт

Көмiрсутек
шикiзаты кен орны
(кен орындары
тобын, кен
орнының бір
бөлігін)
өте тұтқыр,
су басқан, дебитi
аз жəне сарқылған
санатқа жатқызу
өлшемшарттары

8
Өте
тұтқыр

0,5

«Таңдай
Мұнай Кен
Петролеум»
орындарындағы
жауапкершілігі
мұнайдың орташектеулі
ша тəуліктік дебиті
серіктестігі
тəулігіне 3 тоннадан аз мөлшерді
құрайды

Дебиті аз

1,5

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған
1995 жылғы 7
маусымдағы
сериясы МГ
№29 лицензия
(мұнай)

Мұнай Кен
«Таңдай
орындарындағы
Петролеум»
мұнайдың ортажауапкершілігі
ша тəуліктік дебиті
шектеулі
тəулігіне 3 тоннасеріктестігі
дан аз мөлшерді
құрайды

Дебиті аз

1,5

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған 2001
жылғы 24
сəуірдегі №662
келісімшарт

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған
2014 жылғы 4
желтоқсандағы
№14018145
лицензия

«САУТС-ОЙЛ» Мұнай Кен орнындағы ор- Дебиті аз
жауапкершілігі
таша тəуліктік дешектеулі
бит тəулігіне 2-ден
серіктестігі
3 тоннаға дейінгі
мөлшерді құрайды

2,5

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған 2001
жылғы 24
сəуірдегі № 662
келісімшарт

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған
2014 жылғы 4
желтоқсандағы
№ 14018145
лицензия

«САУТС-ОЙЛ» Мұнай Кен орнындағы ор- Дебиті аз
жауапкершілігі
таша тəуліктік дешектеулі
бит тəулігіне 1-ден
серіктестігі
2 тоннаға дейінгі
мөлшерді құрайды

1,5

(Соңы 14-бетте)

6
7
Мұнай Кен орны
мұнайының
қатпарлы
жағдайындағы
тұтқырлығы 378ден бастап 541
мПа*сек дейін

Көмiрсутек шикiзаты кен орнын (кен орындары тобын, кен
орнының бiр бөлiгiн) рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су
басқан, дебитi аз жəне сарқылған кен орындары үшін пайдалы
қазбаларды өндіруге салынатын салық мөлшерлемесі (%)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
«Авиамаршруттарды субсидиялау қағидасын
бекіту туралы» 2010 жылғы 31 желтоқсандағы №
1511 және «Жолаушыларды, багажды, жүктер
мен почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау
бойынша қызметтер көрсету үшiн
субсидияланатын авиамаршруттарға арналған
конкурс өткізу және субсидияланатын
авиамаршруттарға куәліктер беру қағидаларын
бекіту туралы және «Авиамаршруттарды
субсидиялау қағидасын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы
31 желтоқсандағы №1511 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы» 2013 жылғы 31 қаңтардағы
№69 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

0,35

Көмiрсутек шикiзаты кен орнының (кен орындары тобының,
кен орнының бір бөлігінің) санаты

2019 жылғы 25 маусым №435 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

27. Қайта шығару үшін пайдаланатын жабдықтармен материалдық
жеткізгіштерді импорттайтын адамдар төлеуге тиіс фонограммаларды
орындаушының жəне фонограмма шығарушының келісімінсіз жеке
мақсатта қайта шығару (жабдықтар
мен материалдық жеткізгіштер
бірліктерінің кедендік құнынан пайызбен алғандағы сыйақы ставкалары)

Пайдалы қазбалардың түрі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

13

9

RESMI

14

4 ШІЛДЕ 2019 ЖЫЛ

(Соңы. Басы 13-бетте)

1
6

2
Қарағанды жəне Қызылорда
облыстарында орналасқан
Солтүстік Ақшабұлақ мұнай-газ
кен орны
1. 46000’00” с.е. 65032’12» ш.б.
2. 46003’04” с.е. 65032’25» ш.б.
3. 46003’10” с.е. 65027’18» ш.б.
4. 46008’24”с.е. 65027’32» ш.б.
5. 46008’22” с.е. 65030’00” ш.б.
6. 46020’00” с.е. 65030’00» ш.б.
7. 46020’00” с.е. 65050’00» ш.б.
8. 46015’25” с.е. 65050’00» ш.б.
9. 46013’25” с.е. 65045’10» ш.б.
10. 46005’30” с.е. 65048’00» ш.б.
11. 46004’00” с.е. 65050’00» ш.б.
12. 46000’00” с.е. 65050’00» ш.б.
13. 46000’00” с.е. 65046’50» ш.б.
14. 46003’48” с.е. 65046’57» ш.б.
15. 46003’59” с.е. 65039’26» ш.б.
16. 46000’00” с.е. 65039’15» ш.б.
7 Қарағанды жəне Қызылорда облыстарында орналасқан Шығыс
Ақшабұлақ мұнай-газ кен орны
1. 46002’26” с.е. 65046’52» ш.б.
2. 46002’32” с.е. 65046’54» ш.б.
3. 46002’24” с.е. 65047’07» ш.б.
4. 46002’11” с.е. 65047’12» ш.б.
5. 46001’49” с.е. 65047’12» ш.б.
6. 46001’21” с.е. 65047’31» ш.б.
7. 46001’06” с.е. 65047’42» ш.б.
8. 46000’26” с.е. 65047’38» ш.б.
9. 46000’13” с.е. 65047’25”,ш.б.
10. 46000’13” с.е. 65046’50» ш.б.
8 Ақтөбе облысы Темір ауданында орналасқан Кеңқияқ (тұз
үсті) мұнай-газ кен орны
1. 48033’23” с.е. 57005’52» ш.б.
2. 48035’06” с.е. 57006’48» ш.б.
3. 48035’09” с.е. 57010’14» ш.б.
4. 48034’16” с.е. 57011’14» ш.б.
5. 48033’26” с.е. 57012’34» ш.б.
6. 48032’33” с.е. 57014’25» ш.б.
7. 48032’00” с.е. 57013’45» ш.б.
8. 48031’56”с.е. 57011’18»ш.б.
9. 48032’21” с.е. 57010’06» ш.б.
10. 48032’25” с.е. 57009’11» ш.б.
11. 48032’46” с.е. 57007’43» ш.б.
12. 48032’58” с.е. 57006’47» ш.б.
9 Қарағанды облысындағы
Құмкөл мұнай-газ конденсатты
кен орны
1. 46026’05” с.е. 56030’55» ш.б.
2. 46026’24” с.е. 65033’18» ш.б.
3. 46027’57” с.е. 65035’00» ш.б.
4. 46027’25” с.е. 65036’28» ш.б.
5. 46028’32” с.е. 65038’31» ш.б.
6. 46028’28” с.е. 65040’28» ш.б.
7. 46027’33” с.е. 65039’59” ш.б.
8. 46026’30” с.е. 65040’00» ш.б.
9. 46024’30” с.е. 65040’30» ш.б.
10. 46023’05” с.е. 65041’27» ш.б.
11. 46023’10” с.е. 65037’45» ш.б.
10 Атырау облысы Исатай
ауданының Сазанқұрақ мұнайгаз кен орны
1. 46056’32” с.е. 50015’51» ш.б.
2. 46056’58” с.е. 50016’37» ш.б.
3. 46056’52” с.е. 50018’18» ш.б.
4. 46056’38” с.е. 50019’00» ш.б.

3
Жер қойнауын
пайдалануға
арналған 2001
жылғы 10
мамырдағы
№668
келісімшарт

4
Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған
2014 жылғы 4
желтоқсандағы
№14018145
лицензия

5
6
7
8
«САУТС-ОЙЛ» Мұнай Кен орнындағы ор- Дебиті аз
жауапкершілігі
таша тəуліктік дешектеулі
бит тəулігіне 1-ден
серіктестігі
2 тоннаға дейін
мөлшерді құрайды

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған 2001
жылғы 10
мамырдағы
№668
келісімшарт

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
2014 жылғы 4
желтоқсандағы
№14018145
лицензия

«САУТС-ОЙЛ» Мұнай Су басуы 85 %-дан Су басқан 1,0
жауапкершілігі
95%-ға дейін
шектеулі
серіктестігі

Көмiр-сутектер
бойынша операциялар жүргізуге
арналған 1997
жылғы 26
қыркүйектегі
№76
келісімшарт

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған
1995 жылғы 7
қыркүйектегі
сериясы МГ
№252 лицензия (мұнай)

«СНПСАқтөбемұнайгаз»
акционерлік
қоғамы

11 Қарағанды облысындағы
Құмкөл жəне Шығыс Құмкөл
мұнай-газ конденсатты кен
орындары
1. 46026’05” с.е. 65030’55» ш.б.
2. 46026’24» с.е. 65033’18» ш.б.
3. 46027’57» с.е. 65035’00» ш.б.
4. 46027’25» с.е. 65036’28» ш.б.
5. 46028’32” с.е. 65038’31» ш.б.
6. 46о55’55” с.е. 50019’50” ш.б.
7. 46055’25” с.е. 50018’58» ш.б.
8. 46055’48” с.е. 50017’10” ш.б.
12 Маңғыстау облысы Маңғыстау
ауданында орналасқан Арман
мұнай-газ кен орны
1. 45024’39» с.е. 51041’16» ш.б.
2. 45026’55» с.е. 51048’34» ш.б.
3. 45025’18» с.е. 51049’42» ш.б.
4. 45022’53» с.е. 51042’25» ш.б.

Көмiр-сутек
шикізатын
жете барлауға
жəне өндіруге
арналған
1996 жылғы
6 мамырдағы
№38
келісімшарт

13 Көкжиде (тұз үсті) мұнай кен
орны
1. 48031’56” с.е.
57011’17» ш.б.
2. 48031’55” с.е. 57013’01» ш.б.
3. 48032’00” с.е. 57013’45» ш.б.
4. 48032’33” с.е. 57014’25» ш.б.
5. 48033’02” с.е. 57017’47» ш.б.
6. 48031’00” с.е.
57024’00» ш.б.
7. 48030’00” с.е.
57023’00» ш.б.
8. 48030’01” с.е.
57016’29» ш.б.
9. 48029’59” с.е.
57011’41» ш.б.
14 Құмсай (тұз үсті) мұнай кен
орны
1. 48036’31” с.е. 57009’18» ш.б.
2. 48037’24” с.е. 57009’44» ш.б.
3. 48038’37” с.е. 57016’01» ш.б.
4. 48038’58” с.е. 57016’31» ш.б.
5. 48038’58” с.е. 57018’04» ш.б.
6. 48038’15” с.е. 57018’07» ш.б.
7. 48037’26” с.е. 57016’24» ш.б.
8. 48035’44” с.е. 57018’14» ш.б.
9. 48035’08” с.е. 57019’05» ш.б.
10. 48033’34” с.е. 57017’21» ш.б.
11. 48034’37” с.е. 57016’25» ш.б.
12. 48036’04” с.е. 57014’53» ш.б.
13. 48035’13” с.е. 57011’20» ш.б.
14. 48035’46” с.е. 57010’00» ш.б.
15 Оңтүстік Қамыскөл мұнай кен
орны
1. 47013’29” с.е. 54000’00» ш.б.
2. 47013’50” с.е. 53058’47» ш.б.
3. 47014’00” с.е. 53059’01» ш.б.
4. 47014’07” с.е. 53059’48» ш.б.
5. 47013’59” с.е. 54000’22» ш.б.
6.47013’29” с.е. 54000’14» ш.б.
16 Қырықмылтық мұнай кен орны
1. 47031’00” с.е. 54036’00» ш.б.
2. 47032’00” с.е. 54037’57» ш.б.
3. 47031’40” с.е. 54039’44» ш.б.
4. 47030’40” с.е. 54041’29» ш.б.
5. 47029’44” с.е. 54041’41» ш.б.
6. 47028’51” с.е. 54041’09» ш.б.
7. 47027’36” с.е. 54040’00» ш.б.
8. 47027’10” с.е. 54038’38» ш.б.
9. 47027’15” с.е. 54036’50» ш.б.
10. 47027’29” с.е. 54035’54» ш.б.
11. 47028’30” с.е. 54034’05» ш.б.
17 Төбеарал мұнай кен орны
1. 46044’05» с.е. 49034’59» ш.б.
2. 46044’05” с.е. 49035’22» ш.б.
3. 46043’52” с.е. 49036’29» ш.б.
4. 46043’38” с.е. 49037’12» ш.б.
5. 46043’23” с.е. 49037’09» ш.б.
6. 46043’25” с.е. 49036’10» ш.б.
7. 46043’16” с.е. 49035’31» ш.б.
8. 46043’23” с.е. 49035’08» ш.б.
9. 46043’41” с.е. 49034’58» ш.б.

Мұнай Кен орнындағы
мұнайдың
тұтқырлығы 217,6
мПа*сек құрайды

Өте
тұтқыр

9
1,5

2,1

18 «Өзен» кен орнының бір бөлігі
(14, 16, 17 көкжиегі)
1. 43030’00” с.е. 52038’55” ш.б.
2. 43029’30” с.е. 52041’00” ш.б.
3. 43030’15” с.е. 52040’45” ш.б.
4. 43030’00” с.е. 52044’00” ш.б.
5. 43029’15” с.е. 52046’30” ш.б.
6. 43028’40” с.е. 52051’30” ш.б.
7. 43027’30” с.е. 52055’15” ш.б.
8. 43026’50” с.е. 52058’30” ш.б.
9. 43027’15” с.е. 53004’20” ш.б.
10. 43027’15” с.е. 53003’50” ш.б.
11. 43020’50” с.е. 53001’50” ш.б.
12. 43020’50” с.е. 52058’15” ш.б.
13. 43021’30” с.е. 52054’50” ш.б.
14. 43024’30” с.е. 52049’50” ш.б.
15. 43024’40” с.е. 52047’45” ш.б.
16. 43025’10” с.е. 52045’50” ш.б.
17. 43027’00” с.е. 52041’20” ш.б.
18. 43028’15” с.е. 52039’20” ш.б.
19. 43028’45” с.е. 52038’20” ш.б.

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған 1996
жылғы 29
мамырдағы
№40
келісімшарт

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
1995 жылғы 5
қыркүйектегі
сериясы МГ
№254 лицензия (мұнай)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 27 маусымдағы №449 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі
1. «Рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебеті аз жəне
сарқылған кен орындарының санатына жататын көмірсутек шикізаты
кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің)
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
18 маусымдағы №673 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2014 ж., №42, 400-құжат).
2. «Рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебеті аз жəне
сарқылған кен орындарының санатына жататын көмірсутек шикізаты
кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің)
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014
жылғы 18 маусымдағы №673 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 қазандағы
№877 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №5556, 445-құжат).
3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Рентабельділігі төмен
кен орындары санатына жатқызылған пайдалы қазбалардың кең
таралғандарын қоспағанда, қатты түрлерi кен орындарының (кен
орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесін бекіту туралы»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 28 маусым
Көмiр-сутектерді
өндіруге
арналған 1996
жылғы 10
желтоқсандағы
№49
келісімшарт

Көмiр-сутек
шикізатын
жете барлауға
жəне өндіруге
арналған 1997
жылғы 31
қазандағы №80
келісімшарт

Көмiр-сутек
шикізатын
өндіруге
арналған 1994
жылғы 19
маусымдағы
№12
келісімшарт
Жер қойнауын
пайдалануға
арналған 1996
жылғы 30
желтоқсандағы
№50
келісімшарт

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған
1996 жылғы 1
қарашадағы
сериясы МГ
№259 лицензия (мұнай)

«Петро
Қазақстан
Құмкөл
Ресорсиз»
акционерлік
қоғамы

Мұнай Кен орнын су басуы Су басқан 0,35
97,9%-ды құрайды

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған 1997
жылғы 29
мамырдағы
сериясы МГ
№245 лицензия (мұнай)
Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған 1995
жылғы 20
желтоқсандағы
сериясы МГ
№296 лицензия (мұнай)

«Сазанқұрақ» Мұнай Кен орнындағы
Өте
жауапкершілігі
мұнайдың
тұтқыр
шектеулі
тұтқырлығы 434,93
серіктестігі
мПа*сек құрайды

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған
1994 жылғы 9
қыркүйектегі
сериясы МГ
№6 лицензия
Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған 1995
жылғы 25
желтоқсандағы
сериясы МГ
№293 лицензия (мұнай)

«Арман»
Мұнай Кен орнын су басуы Су басқан 0,25
бірлескен
95,2%-ды құрайды
кəсіпорны»
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

«Торғай
Петролеум»
акционерлік
қоғамы

«КМК Мұнай»
акционерлік
қоғамы

Мұнай Кен орнындағы су
басу 91,5 %-ды
құрайды

Мұнай Кен
орындарындағы
мұнайдың орташа тəуліктік дебиті
тəулігіне 1,1-2 тоннаны құрайды

0,25

Су басқан 1,0

Дебиті аз

1,5

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың
бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік Гимнінің мәтінін пайдалану
(орнату, орналастыру) қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 2 қазандағы № 873 қаулысына
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын жəне олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мəтінін пайдалану (орнату, орналастыру) қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы 2 қазандағы № 873 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 36, 410-құжат) мынадай
өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын жəне олардың
бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің
мəтінін пайдалану (орнату, орналастыру) қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын пайдалану (орнату, орналастыру)» тəртібі;
2-тармақтың 5-1) тармақшасының екінші бөлігі алып тасталсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Жеке жəне заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Туын патриоттық сезімін білдіру, қазақстандық бірегейлікті, көпшілік іс-шаралар жəне жеке іс-əрекеттер аясында елдің,
оның азаматтарының жетістіктерін қолдау мақсатында пайдалануы
(орнатуы, орналастыруы) мүмкін.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы, оның көлеміне

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 28 маусым №458 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Атырау қаласының әкімшілік шекарасын
өзгерту туралы
2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер
кодексінің 13-бабының 5) тармақшасына жəне «Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 2)
тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:

2014 жылғы 13 маусымдағы №651 жəне «Рентабельділігі төмен, өте
тұтқыр, су басқан, дебеті аз жəне сарқылған кен орындарының санатына жататын көмірсутек шикізаты кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесін бекіту туралы» 2014
жылғы 18 маусымдағы №673 қаулыларына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№1132 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж.,
№77-78-79, 579-құжат).
4. «Рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебеті аз жəне
сарқылған кен орындарының санатына жататын көмірсутек шикізаты
кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің)
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014
жылғы 18 маусымдағы №673 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 тамыздағы
№501 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №45,
283-құжат).
5. «Рентабельділігі төмен, өте тұтқыр, су басқан, дебеті аз жəне
сарқылған кен орындарының санатына жататын көмірсутек шикізаты
кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің)
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014
жылғы 18 маусымдағы №673 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 20 қазандағы
№664 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №4748-49, 323-құжат).

қарамастан, ұлттық стандартқа сəйкес келуі тиіс. Жеке жəне заңды
тұлғалардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын ұлттық
стандарттардың талаптарын бұза отырып пайдалануына жол
берілмейді. Жеке жəне заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Туын қорлау нысанасы ретінде пайдалана алмайды.»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Осы Қағидалардың 2-тармағының 1), 4) тармақшаларында,14тармағында көрсетілген ғимараттарда тұрақты орнатылатын
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы тəуліктің қараңғы уақытында жарықтандырылуы тиіс.»;
8-тармақ алып тасталсын;
10-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10-2. Спорт түрлері бойынша қоғамдық бірлестіктер, бас
жаттықтырушылар спорттық іс-шараларды ұйымдастырушылардың
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын пайдалану (орнату,
орналастыру) тəртібінің сақтауын қамтамасыз етеді.»;
мынадай мазмұндағы 13-2 тармақпен толықтырылсын:
«13-2. Жеке жəне заңды тұлғаларға тиесілі ғимараттарда, үйжайларда (үй-жайлардың бөлігінде) орналастырылатын Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік Туы ұлттық стандартқа сəйкес əсем
безендірілуге жəне шаруашылық-тұрмыстық бөлмелерден, кіреберістен жəне киім ілетін бөлмелерден алыс орналасуы тиіс.»;
14-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Заңды жəне жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Туын осы Қағидаларға сəйкес бір қабатты жəне (немесе) көп қабатты ғимараттарда экстерьерлі нұсқада орналастыру
кезінде ғимараттың сəулет ерекшеліктерін ескереді жəне мынадай
параметрлерді пайдаланады:»;
3- тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын
пайдалану (орнату, орналастыру) тəртібі»;
4- тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының, Мемлекеттік Елтаңбасының бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік Гимнінің мəтінін пайдалану (орнату, орналастыру)
тəртібі».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Махамбет ауданы жерлерінің
жалпы ауданы 7145 гектар бір бөлігін Атырау қаласының шегіне қосу
жолымен Атырау қаласының əкімшілік шекарасын өзгерту туралы
«Атырау облысы Атырау қаласы жəне Махамбет ауданының шекарасын өзгерту жөнінде ұсыныс енгізу туралы» Атырау облыстық
мəслихатының 2018 жылғы 14 қарашадағы № 264-VI шешіміне
жəне Атырау облысы əкімдігінің 2018 жылғы 6 қарашадағы № 284
қаулысына келісім берілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Атырау облысы Махамбет ауданы жерлерінің Атырау қаласының шегіне қосылатын
бөлігінің экспликациясы

Жер қойнауын «КМК Мұнай»
акционерлік
пайдалақоғамы
ну құқығына
арналған 1995
жылғы 25
желтоқсандағы
сериясы МГ
№294 лицензия (мұнай)

Өте
Мұнай Кен орны
тұтқыр
мұнайының
тұтқырлығы 8 637,3
мПа*сек құрайды

0,35

Елді мекен
атауы

Атырау қаласының Оның ішінде:
шегіне қосылатын
өнеркəсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызжерлердің ауданы елді
мекендердің меті, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқта(гектар)
жерлері
жына арналған жер жəне ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер

Махамбет Алмалы
7145
ауданы,
жəне
Алмалы
Береке
ауылдық
ауылдары
округі
7145
Барлық жерлер:

1066

331

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 17 маусым

Жер қойнауын
пайдалану құқығына
арналған 1996
жылғы 28
маусымдағы
сериясы МГ №
85 лицензия
(мұнай)
Жер қойнауын Жер қойнауын
пайдалану
пайдалануға
арналған 1995 құқығына
арналған 1995
жылғы 10
тамыздағы №29 жылғы
10 тамыздағы
келісімшарт
сериясы МГ
№95 лицензия
(мұнай)

Дебиті аз
Мұнай Кен
«Эмбаведьорындарындағы
ойл»
мұнайдың ортажауапкершілігі
ша тəуліктік дебиті
шектеулі
тəулігіне 0,9 тоннасеріктестігі
ны құрайды

Мұнай Кен
«ANACO»
орындарындағы
жауапкершілігі
мұнайдың
шектеулі
орташа тəуліктік
серіктестігі
дебиті тəулігіне
1,86 тоннаны
құрайды

Дебиті аз

1,5

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған 2002
жылғы 11
ақпандағы№880
келісімшарт

«Төбеарал
Мұнай Кен
Ойл»
орындарындағы
жауапкершілігі
мұнайдың
шектеулі
орташа тəуліктік
серіктестігі
дебиті тəулігіне
1,88 тоннаны
құрайды

Дебиті аз

1,5

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған
1996 жылғы 5
шілдедегі №43
келісімшарт

Мұнай Кен орнының бір
Су басқан 2,6
бөлігі бойынша
мұнайды су басуы:
14-көкжиек-86,3%;
16-көкжиек-91,0%;
17-көкжиек-91,0%

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 18 маусымдағы № 458 қаулысына қосымша

Ауданның,
ауылдық
округтің
атауы

Жер қойнауын
пайдалануға
арналған 1996
жылғы 30
желтоқсандағы
№51
келісімшарт

№454 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Өзенмұнайгаз»
акционерлік
қоғамы

0,25

№239

Нұр-Сұлтан қаласы

«Жануарларға қарау қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2014 жылғы
30 желтоқсандағы № 16-02/701 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жануарларға қарау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30
желтоқсандағы № 16-02/701 бұйрығына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10183 тіркелген, 2015 жылғы
13 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарларға қарау қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Асыл тұқымды малдарды қоса алғандағы, ауыл
шаруашылығы, үй жəне жабайы жануарларына қарау тəртібі»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Өндірістегі, тестілеудегі, оқу мақсатындағы жəне ғылыми
– зерттеулердегі, сонымен қатар биологиялық препараттардың
өндірісіндегі жануарларға қарау тəртібі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Спорттық шараларда, ойындарды ұйымдастыруда пайдаланылатын жануарларға қарау тəртібі»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Тасымалдау кезінде жануарларға қарау тəртібі»;
6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Қараусыз қалған, қамқорлықсыз қалған тастанды,
қаңғыбас, жануарларды жəне тағыланған үй жануарларына қарау
тəртібі»;
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Адам күтіп-бақпайтын, бірақ адам қызметімен жартылай немесе толық жасалатын жағдайда мекендейтін жануарлардың санын
реттеу Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары

ауыл
су
босалқы
шаруашылығы қорының жерлер
мақсатындағы жерлері
жерлер
4975

270

503

– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017
жылғы 5 желтоқсандағы №480 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16115 болып тіркелген)
бекітілген Жануарлардың санын реттеу қағидаларына сəйкес жүзеге
асырылады жəне биостерилизация əдістерімен немесе биологиялық
əдістермен, ал оларды қолдану мүмкін болмаған жағдайда, эвтаназия
əдістерімен жүргізіледі.»;
7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. Жануарларды жансыздандыру кезінде мейіріммен
қарау».
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу
үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Қазақстан
Республикасы Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк
он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 19 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18870 болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

3-нысан

Үйірлік ведомосі
Шаруашылық ______________________
Аудан ___________________________
Облыс ___________________________
Өсірілетін тұқым_______________________________________________
Айғырдың аты
Тұқымы мен қандылығы
Шығу тегі

Жеке нөмірі
Түсі
Класс

Туған жылы
Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі бойынша
Құлынды үйірге қосу күні

Іріктеліп алынған биелердің мінездемесі
барлығы,
бас

Солардың ішінде
тұқымдылығы бойынша

кластары бойынша
элита

бірінші
класс

№
Аты

жеке
нөмірі

екінші
класс

Бие
Туған
жылы

Класқа
кірмейтіндер

Таза
тұқым

төртінші

үшінші

екінші

тұқым ішіндегі
түрлері бойынша

Зауыттық із
бойынша

Іріктеп алынған биенің сипаттамасы
Есептік жылда төлдеуі
Тұқымы мен
класс туған төлдің төлдің қандай
қандылығы
күні жынысы
түсі
айғырдан

Ағымдағы жылда ұрықтандырылуы
соңғы ұрықтанректальды
дырылған күні
зерттеудің
қорытындысы

Селекционер маман ___________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

жеке №
2

1

төлдеу күні
4

Төлдеу
түсі
6

жынысы
5

екінші

4

5

6

7

8

9

4-нысан

жеке нөмір
7

11

12

х

х

05

х

х

06
07

х
х

х
х

08

х

х

х

х

09

х

х

х

х

х

2. Өлшемдері мен тірідей салмақтары бойынша бағаланған жылқы бастарының мінездемесі

А
Барлық жылқылар:
Соның ішінде:
Айғырлар
биелер
бес жəне үлкен айғырлар
екі жарым -бес еркек құнандар мен дөнендер
бір жарым-екі жарым ұрғашы құнандар
бір жарым-екі жарым еркек құнандар

Шифр

Барлығы,
бас

Б

1

Орташа өлшемдер, см
орамдары
шаршылама
ұзындығы
кеудесінің сирағының

шоқтық
биіктігі
2

3

4

5

1 бастың
орташа
тірілей
салмағы,
килограмм
6

01
02
03
04
05
06
07
08

3. Өндірушілер құрамын тірідей салмағы бойынша бөлу
Жануарлардың
жас ерекшелік
топтары

Құлынның тірі салмағы, килограмм
үш күндік
алты ай
он екі ай
8
9
10

10

02
03
04

бірінші

Биелердің сүт өнімділігі жəне жас төлді өсіру есеп журналы
Шаруашылық _______________________
Аудан ____________________________
Облыс ____________________________
Өсірілетін тұқым__________________
Биелер
аты
3

3

2

Жануарлардың жас
ерекшелік топтары

Шаруашылықтың басшысы
_________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

№

1

бірінші

Б
01

элита

(Жалғасы. Басы 123-нөмірде)

бірінші
(1/2)

А
Жылқылар барлығы:
соның ішінде:
айғырлар
биелер
бес жыл жəне үлкен
айғырлар
екі жарым -бес жылға дейін
айғырлар
екі жарым жасар құнандар
бір жарым-екі жарым жасар
еркек құнандар
бір жарым-екі жарым жасар
ұрғашы құнандар
бір жарым жасқа дейін еркек
жабағылар

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына
өзгерістер енгізу туралы

екінші
(3/4)

Жануарлардың жас
ерекшелік топтары

Солардың ішінде бөлінді
Осылардан АТК-ға
жазылды
тұқымдылығы
кластылығы
Олардан
бағаланғандары,
Таза
Класқа Барлығы, Соның ішінде
бас
тұқымды
кірмейді
бас
есептік жылда
үшінші
(7/8)

Нұр-Сұлтан қаласы

төртінші
(15/16)

№147

1. Жылқылардың тұқымдық жəне кластық құрамы

Шифр

2019 жылғы 15 сәуір

15

Шифр

А
Айғырлар
биелер

Барлығы,
бас

Б

1

350
жəне
аз
2

351400

Солардың ішінде тірілей салмақтары, килограмм
401451501551601651450
500
550
600
650
700

3

4

5

6

7

8

9

700нан
жоғары
10

бір бастың орташа
тірілей салмағы,
килограмм
11

01
02

4. Биелердің ұрықтануы мен төлдеуі
Барлығы,
бас
Сауын маусымы айлары бойынша биелердің сүт өнімділігі, килограмм
екінші айы
үшінші айы
төртінші айы
бесінші айы
сауым, май,
ақуыз, сауым, май,
ақуыз,
сауым,
май,
ақуыз, сауым,
май,
ақуыз,
кило- пайыз пайыз кило- пайыз пайыз килограмм пайыз пайыз
килопайыз пайыз
грамм
грамм
грамм

Шаруашылықтың ____________________________________
басшысы
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы

Селекционер
маман

1

_____________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы

Шағылыстыруды жəне құлындатуды есепке алудың жиынтық ведомосі
Шаруашылық ______________________
Аудан ___________________________
Облыс ___________________________
Өсірілетін тұқым_________________
20___ жылы
Айғыр
жеке
№

аты

Асыл тұқымды кітап бойынша
нөмірі бойынша

тұқымы класс

Өткен жылда ұрықтанды
ҚұлынТірі құлын туылды
дау
барҚұлындаудың нəтижесі
барсолардан
пайыз лығы,
лығы, өлі
іш
қысыр Шығаеркек
ұрғашы
бас туды тастады қалды рылды
бас
құлын
құлын
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сəтті
құлындау
пайыз
15

алтыншы айы
сауым, май,
ақуыз,
кило- пайыз пайыз
грамм

5-нысан

№

Есептік жылда ұрықтанды
Солардан класс бойынша
элита біріші екінші
Класқа
кірмейді
2
3
4
5

5. Асыл тұқымды сатылған жас төл төлдердің сипаттамасы
Жануарлардың жас ерекшелік топтары

Шифр

Есептік жылда сатылды, бас

Б

1

А
Барлығы
Соның ішінде:
Еркек құлындар
Ұрғашы құлындар

Солардың ішінде класс бойынша
элита
бірінші
екінші
2
3
4

01
02
03

6. Өндірушілер құрамын зауыттық із бен тұқым ішіндегі түрге жатуына байланысты бөлу

Есептік жылдағы шағылыстыру
Биелерді қамтыды
барлығы Солардың ішінде кластар бойынша
элита бірінші екінші класқа жатпайтындар

Жануарлардың жас ерекшелік
топтары
А
Айғырлар
биелер

Шифр

Барлығы, бас

Б
01
02

1

Солардан
зауыттық желісі бойынша
тұқым ішіндегі желісі бойынша
2

3

4

5

6

7

8

8-нысан

№

Өткен жылғы шағылысу нəтижесі
Шағылысқан биелер
Барлығы Соның ішінде
шығарылды іш тастады

Шаруашылық
басшысы

барлығы
қысыр қалды

құлындады

___________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы

Шаруашылық _______________________
Аудан ____________________________
Облыс ____________________________
Өсірілетін тұқым__________________
№

Құлындамау Тірі құлын алынды
пайызы

Таңба нөмірі

Ерекше
белгілері

Зоотехниксұрыптаушы

еркек
ұрғашы
құлындар құлындар

Туған күні

Түсі мен
белгілері

р/с
№

________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы
6-нысан

Жас төлді таңбалау есепке алу журналы

Аты

Сəтті
құлындау
пайыз

Шығу тегі
əкесі

Асыл тұқымды жылқыларды бағалау қорытындыларының ведомосі
Шаруашылық _______________________
Аудан ____________________________
Облыс ____________________________
Өсірілетін тұқым__________________
20 _____ жылға
Аты жəне жеке нөмірі

Түсі

Туған жылы

Тұқым

Шығу тегі
əкесінің аты жəне жеке нөмірі анасының аты жəне жеке нөмірі

кестенің жалғасы
Өлшемдері (см) жəне тірілей салмағы (кг)
өркеш
шаршылама кеуде сирақ
тірі
шығу
аралығы
ұзындығы
орамы орамы салмағы тегі жəне
биіктігі
түрі

өлшемдері
жəне тірілей
салмағы

Бағалау, балл
Класс
Дене қабілеттілік ұрпақ жүнділігі сүттілігі
бітімі сапалары сапасы

Ескерту
енесі
______________________________________
Шаруашылықтың _____________________________________________ Селекционер
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
басшысы
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы маман
жəне қолы
Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 4-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі №3-3/397 бұйрығына 8- қосымша

Шаруашылықтың ____________________________________
басшысы
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы

Селекционер
маман

_________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы

Жергілікті тұқым жылқыларын бағалау нəтижелерінің жиынтық ведомосі
Шаруашылық _____________________
Аудан __________________________
Облыс __________________________
Өсірілетін тұқым________________

7-нысан

____________________________________тұқымының
20_____жылдың 1 қазанынан 20___жылдың 1 қазанына дейін
Шаруашылық басшысы
_____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
Шаруашылықтың маманы
_____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
Жергілікті тұқым жылқыларын бағалау
нəтижелерінің жиынтық ведомосін толтыруға нұсқау
Жергілікті тұқым жылқыларын бағалау нəтижелерінің қортындылары жинағын асыл тұқымдық желі құрамындағы, ауыл шаруашылық
құрылымдары жасайды.
Əр жыл сайын берілген нысанмен есептік жылға жай-күйіне қарай өсіріліп жатқан жылқылардың жергілікті тұқымдары мен түрлерінің
барлық жануарлары есептеліп отырады.
Қорытынды ведомость барлық шаруашылық шамасында жылқылардың əр өсіріліп жатқан тұқымы немесе түріне жеке құрылады.
Барлық кестелер анық жəне ұқыпты толтырылған болуы керек. Барлық кестелердің сəйкес көрсеткіштері теңестірілген болуы қажет.
1 – кесте – деректер қолданыстағы нұсқау бойынша соңғы бағалау негізінде дайындалады.
2 – кесте – жергілікті жылқы тұқымының айғырлар мен биелерінің карточкаларында көрсетілген (1-нысан жəне 2-нысандар) өлшемдер мен
тірілей салмақтар деректерінің орташа көрсеткіштері жазылады.
3 – кесте – өндіруші-айғырлар мен биелердің карточкаларынан тірілей салмақ көрсеткіштері топталып сəйкес бағаналарға таратылады.
4 – кесте – биелердің төлдеуі жəне қашырылуы (5-нысан) төлдеу жəне қашыруды тіркеу қортынды ведомы фактілеріне негізделіп толтырылады.
5 – кесте – сатылған жас асыл тұқымды төлдің мінездемелері.
6 – кесте – жылқылардың зауыттық ізі апробацияланған жануарлары бар ауылшаруашылығы құрылымдарымен, сондай-ақ көшім тұқымыды
жылқыларын өсіретін ауыл шаруашылығы құрылымдарымен толтырылады.

Түйе шаруашылығындағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары
1-нысан
2-нысан
3-нысан
4-нысан
5-нысан
6-нысан
7-нысан
8-нысан

Асыл тұқымды түйенің карточкасы
Асыл тұқымды аналық түйенің карточкасы
Аналық түйені шағылыстыруды жəне төлдеуді есепке алу журналы
Аналық түйенің сүт өнімділігі жəне төлді өсіруді есепке алу журналы
Түйелердің жүнін қырқуды есепке алу журналы
Түйенің төлін таңбалауды есепке алу журналы
Түйелерді бағалау нəтижесінің жиынтық ведомосі
Асыл тұқымды түйелерді бағалау нəтижесінің ведомосі
1-нысан

Асыл тұқымды түйенің карточкасы
________________________
облыс

________________________
аудан

толықтырушы
Негізгі
Шаруашылық
Шаруашылық санаты
Көрмелердегі наградалары
Награда алған күні жəне орны
Шаруашылыққа түскен күні «___»___ 20___
жыл
Жамбасындағы таңба №
Оң жағы

Аты
Асыл тұқымды кітапқа тіркелімі маркасы жəне нөмірі
Туған күні
«___»________________ 20___ жыл №__ бұйрық
Туған жері
Түсі жəне белгілері
Тұқымы (қандылығы)
Ұрпақ
Шығарлған күні жəне себебі «___»________________ 20___ жыл
Сол жағы

Құлағындағы
сырғаның №

Оң жағы

1. Шығу тегі
Аты, жеке нөмірі, Асыл тұқымды
кітап маркасы жəне нөмірі, Асыл
тұқымды кітаптың томының
нөмірі
Тұқымы жəне ұрпағы

Енесі (Е)

Əкесі (Ə)

(Жалғасы 16-бетте)

Сол жағы

RESMI
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(Жалғасы. Басы 15-бетте)

3. Малдың дамуы (тірі салмағы, килограмм)
туғанда

Енесінің əкесі (ЕƏ)

Əкесінің енесі (ƏЕ)

алты айда

Он екі айда

Он сегіз
айда

Екі жарым
жаста

Əкесінің əкесі (ƏƏ)
4. Асыл тұқымдық қолдану
Ұрық- Аталықпен
Ұрықтандыру Ботаның
танған ұрықтандырылды нəтижесі
деректері
жылы жеке аты
жынысы жеке
№
№

Енесінің
Енесінің
Енесінің
Енесінің
Əкесінің
Əкесінің
Əкесінің
енесінің
ененсінің
əкесінің
əкесінің
енесінің
енесінің
əкесінің
енесі (ЕЕЕ) əкесі (ЕЕƏ) енесі (ЕƏЕ) əкесі (ЕƏƏ) енесі (ƏЕЕ) əкесі (ƏЕƏ) енесі
(ƏƏЕ)

5. Кешенді бағалау балмен
Көрсеткіштер
Күні

Төлді
қолдану

2,5 жас 6,5 жас

Əкесінің
əкесінің
əкесі (ƏƏƏ)

Шығу тегі жəне типі
Өлшемдері жəне тірі
салмағы
Дене бітімі
Жүнділігі
Бейімделу қасиеті
Сүттілігі
Төлінің сапасы
Кешенді класы

Тұқымы жəне ұрпағы
Бағаланған жылы, жасы, тірі
салмағы (килограмм),балл,
кешенді клас
2. Бағалау нəтижесі
Сырт пішіні көрсеткіштері

Екі
жарым
жас

Алты
жарым
жас

Екі жарым жасында
жақсы
қанағат(6-10)
танарлық
(1-5 )

нашар
(0 )

Алты жарым жасында
жақсы қанағат- нашар
( 6-10) танарлық (0 )
(1-5 )

6. Басқа ерекшеліктері

тұрқы
бас
мойын
Кеуде клеткасы
Өркештері (өркеші)
ірілік
Алдыңғы аяқтары
Артқы аяқтары
сүйектілігі
Бұлшық еті

Ұзындығы, сантиметр
Кеудесінің орамы, сантиметр
Сирақ орамы, сантиметр
Тірі салмағы, килограмм
Жүннің қырқылымы,
килограмм
Семіздігі (3-10 бал)

Шаруашылық жетекшісі __________________«___»________________ 20___ жыл
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
Шаруашылық маман ______________________«___»________________ 20___ жыл
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

Сырт пішінінің жалпы
балы
бағалаушы (сыныптаушы)
Т.А.Ə.

Бонитер _______________________________«___»________________ 20___ жыл
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

Он екі айда

Он сегіз
айда

толықnыруға

етке

қолданылмалы

асыл
тұқымды

қолданылмалы

асыл
тұқымды

барлығы, бас

4. Асыл тұқымдық қолдану
Аналық түйе
Төлдің қолданылуы
ұрықтанды
Оның ішінде аталық
аналық
Шағылысу
жылы

Екі жарым
жаста

Шаруашылық ________________________
Аудан _____________________________
Облыс______________________________
Өсірілетін тұқым___________________
20____ жылғы

Алты жарым
жаста

5. Кешенді бағасы балмен
Көрсеткіштер
Күні

№

2,5 жас

6,5 жас

етке

алты айда

1
Шығу тегі жəне типі
Өлшемдері жəне тірі
салмағы
Сырт пішіні
Жүнділігі
Бейімделу қасиеті
Төлінің сапасы
Кешенді класы

Аналық түйенің сипаттамасы
Аналық түйенің
жеке аты тірі
Жүннің
кешенді шығу тегі
№
салмағы,
қырқылымы, класы
əкесінің енесінің
килограмм килограмм
жеке
жеке
нөөмірі
нөмірі
2
3
4
5
6
7
8

Х

7. Мал дəрігерінің нұсқаулары
Күні
Егу, зерттеу, Дəрігердің
ауру атауы
қолы (анық)

Р/с
№

Аналық түйе
аты

Аналық түйенің
төлдеген күні

жеке
нөмірі
3

2

4

Аты
Туған күні

АТК тіркелімі маркасы жəне №
«___»________________ 20___ жыл
№__ бұйрық
Түсі жəне белгілері

Шаруашылық санаты
Көрмелердегі наградалары
Марапат алған күні жəне орны
Шаруашылыққа түскен күні «___»________________ 20___ жыл

Туған жері
Тұқымы (тұқымдылығы)
Ұрпақ
Шығарылған күні жəне себебі «___»________________ 20___ жыл

жамбасындағы таңба №

сол жағы Құлағындағы сырға
№

оң жағы

Енесінің
енесінің
енесі
(ЕЕЕ)

Енесінің
енесінің
енесі
(ЕЕЕ)

Енесінің
ененсінің
əкесі
(ЕЕƏ)

Енесінің
ененсінің
əкесі
(ЕЕƏ)

Енесінің əкесі (ЕƏ)

Енесінің
енесінің
енесі
(ЕЕЕ)

Екі
Алты
жарым жарым
жас
жас
Биіктігі, сантиметр
Ұзындығы, сантиметр
Кеудесінің орамы,
сантиметр
Сирақ орамы, сантиметр
Тірі салмағы, килограмм
Жүннің
қырқылымы,
килограмм
Қоңдылығы (3-10
бал)

Жиырма
төрт ай
13

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз, %

7-ші

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Сауын маусымындағы аналық түйелердің сүт өнімділігінің ерекшеліктері
9-шы
10-шы
11-ші
12-ші

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз,
пайыз

сауын,
килограмм

май, пайыз

ақуыз, %

13-ші

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

14-ші
сауын, май,
килопаграмм йыз
52
53

ақуыз,
пайыз
54

Сауын маусымындағы аналық түйелердің сүт өнімділігінің ерекшеліктері
15-ші
16-шы
17-ші
сауын,
май,
ақуыз, сауын, май, ақуыз, сауын, май,
ақуыз,
килопайыз пайыз кило- пайыз
%
кило- пайыз пайыз
грамм
грамм
грамм
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Сауын кезеңі бойынша
сауын,
май,
ақуыз,
кило- пайыз пайыз
грамм
64
65
66

5-нысан

Шаруашылық _______________________
Аудан ____________________________
Облыс_____________________________
Өсірілетін тұқым__________________
20 ______ жылғы
№

Есеп алу
күні

1

2

Жануардың
Жалға аты
Жеке нөмірі
3
4

Енесінің
ененсінің
əкесі
(ЕЕƏ)

жынысы

жасы

Тұқымы

Түсі

Жүн қырқымы,
килограмм

5

6

7

8

9

6-нысан

Түйенің төлін таңбалауды есепке алу журналы
Шаруашылық ______________________
Аудан ___________________________
Облыс____________________________
Өсірілетін тұқым_________________
20______ жыл

2. Бағалау нəтижесі
күні

Он сегіз
ай
12

сол жағы

Тұқымы жəне ұрпақ
Бағаланған жылы, жасы, тірі салмағы
(килограмм),бал, кешенді клас

Көрсеткіштер

Он екі
ай
11

Түйелердің жүнін қырқуды есепке алу журналы

Енесінің енесі (ЕЕ)

Енесінің
енесінің
енесі
(ЕЕЕ)

үш алты
күн
ай
9
10

19

Əкесі (Ə)

Енесінің
ененсінің
əкесі
(ЕЕƏ)

жыны- түсі
сы
7
8

ботасының жүнінің
қырқылымы, кг
Он екі
Жиырма
ай
төрт ай
14
15

18

№

1

жасындағы ботасының тірі салмағы, кг

17

1. Шығу тегі

Енесінің əкесі (ЕƏ)

4-нысан

сауын,
килограмм

2-нысан
1

Енесінің енесі (ЕЕ)

15

16

8-ші

________________________ ________________________
облыс
аудан

Енесі (Е)

14

Сауын маусымындағы аналық түйелердің сүт өнімділігінің ерекшеліктері
3-ші
4-ші
5-ші
6-шы

№

Аналық түйенің асыл тұқымдық карточкасы

Аты, жеке нөмірі, Асыл тұқымды кітап маркаасы
жəне нөмірі, АТК томының нөмірі
Тұқымы жəне ұрпағы
Бағаланған жылы, жасы, тірі салмағы
(килограмм),бал, кешенді клас
Аты, жеке нөмірі, Асыл тұқымды кітап маркасы
жəне нөмірі, Асыл тұқымды кітап томының нөмірі
Тұқымы жəне ұрпағы
Бағаланған жылы, жасы, тірі салмағы
(килограмм),бал, кешенді клас
Аты, жеке нөмірі, Асыл тұқымды кітап маркасы
жəне нөмірі, Асыл тұқымды кітап томының нөмірі

13

сауын,
килограмм
1

ботасының
жеке нөмірі
6

5

2-ші

Шаруашылық жетекшісі __________________«___»________________ 20___ жыл
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы
Шаруашылық маман ______________________«___»________________ 20___ жыл
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы
Бонитер _______________________________«___»________________ 20___ жыл
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты)
жəне қолы

төлдің деректері
аты

№

оң жағы

енесінің
жанында
жүрген
күні

Шаруашылық _______________________
Аудан ____________________________
Облыс_____________________________
Шаруашылық _______________________
Өсірілетін тұқым___________________

1

Негізгі

Ұрықтандырылды
ұрықтан- тұқымдық мал
дыру
тұқымдық
аты
күні
малдың жеке
нөмірі
9
10
11 12

Аналық түйенің сүт өнімділігі жəне төлді өсіруді есепке алу журналы

6. Басқа ерекшеліктері

Толықтырушы
шаруашылық

3-нысан

Аналық түйені шағылыстыруды жəне төлдеуді есепке алу журналы

3. Малдың дамуы (тірі салмағы, килограмм)
бір айда

7. Мал дəрігерінің нұсқаулары
Күні
Егу, зерттеу, Дəрігердің
ауру атауы қолы (анық)

Дене тұрқының жалпы
типі

Биіктігі, сантиметр

туғанда

Х
Х

ботасының
жеке нөмірі

Көрсеткіштер

Алты жарым
жаста

ботасының
жынысы

Енесінің енесі (ЕЕ)

бір айда

төлдеу күні

Бағаланған жылы, жасы, тірі
салмағы (килограмм),балл,
кешенді клас
Аты, жеке нөмірі, Асыл тұқымды
кітап маркасы жəне нөмірі, Асыл
тұқымды кітап томының нөмірі
Тұқымы жəне ұрпағы
Бағаланған жылы, жасы, тірі
салмағы (килограмм),балл,
кешенді клас
Аты, жеке нөмірі, Асыл тұқымды
кітап маркасы жəне нөмірі, Асыл
тұқымды кітап томының нөмірі

Сырт пішіні көрсеткіштері

Дене тұрқының жалпы типі
тұрқы
бас
мойын
Кеуде клеткасы
Өркештері (өркеші)
ірілік
Алдыңғы аяқтары
Артқы аяқтары
сүйектілігі
Бұлшық еті
Дене бітімінің жалпы балы
бағалаушы (сыныптаушы) Т.А.Ə.

2,5 жасында
жақсы қанағат( 6-10 ) танарлық
( 1-5 )

6,5 жасында
нашар жақсы қанағат(0)
( 6-10 ) танарлық
( 1-5 )

нашар
(0)

№
1

малдың деректері
жеке №
аты
2

№ тавра

оң жақ құлағында

сол жақ құлағында

3

4

сол жақ
жамбасында
5

оң жақ
жамбасында
6

туылған
күні

жынысы

түсі жəне
ерекшеліктері

қосымша
белгілер

7

8

9

10

Түйелерді бағалау нəтижесінің жиынтық ведомосі

7-нысан

Шаруашылық _______________________
Аудан ____________________________
Облыс_____________________________
Өсірілетін тұқым__________________
20__ жыл
Шаруашылық жетекшісі ________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
Шаруашылық мамані ___________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
үйелерді бағалау нəтижесінің жиынтық ведомосін толтыруға арналған нұсқаулық
Түйелерді бағалау нəтижесінің жиынтық ведемосі асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы субъекті болып табылатын барлық жеке
жəне заңды тұлғалармен жасалады.
Жыл сайын осы нысан бойынша есепті күннің осы жағдайындағы түйелердің барлық өсірілетін тұқымдары жəне типтері есепке алынады.
Əр шаруашылық бойынша жиынтық ведомость өсірілетін түйенің əр тұқымы бойынша жеке жасалады.
(Соңы 17-бетте)

RESMI

4 ШІЛДЕ 2019 ЖЫЛ

(Соңы. Басы 15-16-беттерде)

Барлық кестелер анық жəне ұқыпты толтырылуы тиіс. Барлық кестелердің тиісті көрсеткіштері теңдестірілуі қажет.
1-кесте – деректер қолданыстағы нұсқаулыққа сəйкес жүргізілген соңғы бағалау деректерінің негізінде дайындалады.
2-кесте – тұқымдық түйенің жəне аналық түйенің бағалау карточкаларында (1 жəне 2-нысандар) келтірілген өлшемдері жəне тірі салмағы
туралы деректер бойынша орташа көрсеткіштер шығарылады.
3-кесте. Тұқымдық түйенің жəне аналық түйенің бағалау карточкаларынан тиісті бағандар бойынша тірі салмағының көрсеткіштері топталады жəне таралады.
4-кесте. Аналық түйелерді ұрықтандыру жəне төлдеу нəтижесі нақты нəтижесі бойынша аналық түйелерді ұрықтандыру жəне төлдеу
есебінің журналынан (3-нысан) алынады.
5-кесте. Сатылған асыл тұқымды төлдің сипаттамасы асыл тұқымды қызмет органдарының деректеріне сəйкес келуі қажет.
6-кесте. Сыналған зауыттық желілерден шыққан жануарлары бар ауыл шаруашылығы құрылымдары, сондай-ақ түйе өсірумен айналысатын ауыл шаруашылығы құрылымдары толтырады.
1. Түйелердің тұқымдық жəне кластық құрамы
Малдың
жыныстықжастық
топтары

Жол Барлық
№ бағаланғаны,
бас

А
Түйелердің
барлығы:
оның ішінде:
тұқымдық
түйелер
аналық
түйелер
жоғары
жастағы
аталықтар
Алты жарым
жыл жастағы
аталықтар
Алты жрым
жыл жастағы
аналық
түйелер
Екі жарым
жыл жастағы
аталықтар
Екі жарым
жыл жастағы
аналық
түйелер

Б
1

Оның ішінде
Қолда барынан АТК
жазылғаны
тұқымдылығы бойынша
класы бойынша
таза
төртінші үшінші екінші бірінші элита бірінші екінші кластан барлы- оның ішінде
тұқымды (15/16)
(7/8)
(3/4)
(1/2)
тыс
ғы, бас есепті жылы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2
3
4
5
6

7
8

2. Бағалаудан өткен түйе басының өлшемдері жəне тірі салмағы бойынша ерекшеліктері
Малдың жыныстық-жастық топтары

Жол
нөмірі

Барлығы,
бас

А

Б
1
2
3
4
5
6
7

1

тұқымдық түйелер
аналық түйелер
жоғары жастағы аталықтар
Алты жарым жыл жастағы аталықтар
Алты жрым жыл жастағы аналық түйелер
Екі жарым жыл жастағы аталықтар
Екі жарым жыл жастағы аналық түйелер

Орташа өлшемдері, сантиметр
өркештері
шаршылама
орамы
арасындағы
ұзындығы
кеуденің сирағының
биіктігі
2

3

4

Орташа тірі
салмағы,
килограмм

5

6

3. Тұқымдық құрамның тірі салмағы бойынша бөлінуі
Жол
нөмірі

А
Аталық
түйелер
Аналық
түйелер

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі

Орман шаруашылығы өндірісінің шығасылары
мен шығындарын өтеу қағидаларына 1-қосымша

Барлығы,
бас

Б
1

100 жəне
одан
жоғары
2

1

Оның ішінде мына тірі салмағына ие, килограмм
201301401501601701300
400
500
600
700
800

101200
3

4

5

6

7

8

9

801900
10

Бір бастың
орташа тірі
900салмағы,
ден
жоғары килограмм
11
12

2

4. Аналық түйелерді ұрықтандыру жəне төлдеу
Есепті жылы ұрықтандырылды
Бароның ішінде класы бойынша
лығы, элита бірінші екінші кластан
бас
тыс
1
2
3
4
5

Өткен жылы ұрықтандырылды
төлдеу нəтижесі
төлдеді
түсік
ұрықтан- шықты
тастады
бады
7
8
9
10

барлығы
бас
6

төлдеу
пайыз

тірі төл туылды
Бароның ішінде
лығы, аталық аналық
бас

11

12

13

14

Төлдеу
пайыз

15

Нысан

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 20 мамыр №203 бұйрығымен бекітілген
Орман шаруашылығы өндірісіндегі шығасылар мен
шығындардың орнын толтыру қағидалары

Мемлекеттік орман қоры жерлері санаттарына арналған
шығасылардың орнын толтыру есептемесі
№

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Орман шаруашылығы өндірісіндегі шығасылар мен
шығындардың орнын толтыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар)
2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексінің
(бұдан əрі – Орман кодексі) 51-бабының 2-тармағына сəйкес
əзірленеді жəне орман шаруашылығы өндірісіндегі шығасылар мен
шығындардың орнын толтыру тəртібін айқындайды.
2. Орман шаруашылығы өндірісіндегі шығасылар мен шығындардың
орнын толтыруды орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі жасаған
есептемелерге сəйкес жер учаскелері ауыстырылатын жеке жəне
заңды тұлғалар жүзеге асырады.
3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) орман дақылдары – орманның ағаш жəне бұта тұқымдыларынан
қолдан өсірілген екпелер;
2) орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – орман
мекемесі) – мемлекеттiк орман қорын күзету жəне қорғау, ормандарды
молықтыру жəне орман өсiру, орман пайдалануды реттеу жөнiндегi
іс-шараларды жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгiленген тəртiппен құрылған мекеме;
3) орманның типi –орман өсіру жағдайларының бiртектiлігі, шығу
тегінiң ұқсастығы, құрамы, топырақ жамылғысы жəне орман өсіру ісшараларының ортақтығы біріктірген, сүрекдіңдері немесе екпелері
бар учаскелердiң жиынтығы;
4) өтініш беруші – мемлекеттiк орман қоры жерлерiн орман
шаруашылығын жүргiзумен байланысты емес мақсаттар үшiн басқа
санаттардағы жерлерге ауыстыру жəне (немесе) мемлекеттiк орман
қоры жерлерiн мемлекет мұқтаждықтары үшін алып қою өз мүдделерi
үшiн жүзеге асырылатын жеке жəне заңды тұлғалар;
5) сүрекдiң – орман екпелерiнiң негiзгi компоненті болып табылатын ағаштар жиынтығы.
2-тарау.
Орман шаруашылығы шығасылар мен шығындардың орнын
толтыру тəртібі

Ескерту: қазақ жəне қалмақ бактериандарына қатысты (екі өркешті түйелер) тұқымдылығы бойынша (I-IV) белгіленеді

Малдың
жыныстықжастық
топтары

17

4. Өтініш беруші жер учаскесінің орналасқан жері бойынша еркін
нысанда орман мекемесіне мемлекеттік орман қоры жерлерін орман
шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшін басқа санаттардағы жерлерге ауыстыру кезіндегі орман
шаруашылығы өндірісінің шығасылары мен шығындарының орнын
толтыру туралы өтініш (бұдан əрі – өтініш) береді.
Орман мекемесі өтініш келіп түскен күнінен бастап 10 жұмыс күні
ішінде мемлекеттік орман қоры жерлерін орман шаруашылығын
жүргізумен байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшін басқа
санаттағы жерлерге ауыстырудан туындаған орман шаруашылығы
өндірісінің шығасылары мен шығындарының орнын толтыру есептемесін осы Қағидаларға 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес нысандар
бойынша жасайды, басшысының мөрімен жəне қолтаңбасымен растайды.
Есептемелер екі данада жасалады, есептемелердің бір данасы
өтініш берушіге табысталады, екінші данасы орман мекемесінде
қалады.
5. Мемлекеттік орман қоры жерлері санаттарына арналған шығасылардың орнын толтыру есептемесі осы Қағидаларға 1-қосымшаға
сəйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 ақпандағы №18-02/132
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 10613 болып тіркелген) бекітілген Орман алқаптарын
орман жəне ауыл шаруашылығын жүргізумен байланысты емес
мақсаттарда пайдалану үшін алып қоюдан туындаған орман
шаруашылығы өндірісіндегі шығасыны өтеу нормативтеріне (бұдан
əрі - Нормативтер) сəйкес жүргізіледі.
6. Нормативтерде көрсетілген орман типтерінің топтары Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30
маусымдағы №18-02/596 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11894 болып тіркелген) бекітілген
Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесу қағидаларына
1-қосымшаға сəйкес айқындалады.
7. Орман дақылдары бар болған кезде орман шаруашылығы
өндірісі шығындарының орнын толтыру есептемесі осы Қағидаларға
2-қосымшаға сəйкес анықталады. Бұлар – орман дақылдарын
қалыптастыруға (дайындық жұмыстары, орман дақылдарын отырғызу
жəне оларға күтім жасау) жұмсалған шығындар.
8. Сүрек бар болған кезде төлемақы мөлшерлемесі бойынша орман шаруашылығы өндірісі шығындарының орнын толтыру есептемесі
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Кодексінің 587-бабының 2-тармағына сəйкес, осы
Қағидаларға 3-қосымшаға сай нысан бойынша анықталады.
9. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес есептелген шығасылар
сомаларының осы Қағидаларға 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес
есептелген шығындар бар болса, жер учаскесіне құқық беру туралы
шешім қабылданған немесе орман алқаптарының нысаналы мақсаты
өзгертілген сəттен бастап алты айлық мерзімде бюджет кірісіне орны
толтырылуы тиіс.
Өтініш беруші шығасылар мен шығындардың төленгені туралы
түбіртектің көшірмесін орман мекемесіне ұсынады.

1
1
2
3

Орман Орманмеке- шылық
месінің
атауы
2
3

Орман
типтерінің
топтары

Алаңы,
гектар

1 гектарға
мөлшері,
мың теңге

Сома
мың
теңге

4

5

6

7

Барлығы
Орман шаруашылығы мекемесі басшысының қолы:
_______________________________________________________
(лауазымы, аты, əкесінің аты (бар болса) тегі, қолы)
Өтініш беруші:
_____________________________________________________
(лауазымы, аты, əкесінің аты (бар болса) тегі, қолы)
Жасалған күні __________________
Мөр орны
Орман шаруашылығы өндірісінің шығасылары
мен шығындарын өтеу қағидаларына 2-қосымша
Нысан
Орман дақылдары бар болған кезде
орман шаруашылығы өндірісінің шығындарының
орнын толтыру есептемесі
№
1
1
2

Жұмыстардың
атауы
2

Негіздеме

Сома теңгемен/тиын

3

4

Барлығы
Орман шаруашылығы мекемесі басшысының қолы:
_______________________________________________________
(лауазымы, аты, əкесінің аты (бар болса) тегі, қолы)
Өтініш беруші:
_____________________________________________________
(лауазымы, аты, əкесінің аты (бар болса) тегі, қолы)
Жасалған күні __________________
Мөр орны
Орман шаруашылығы өндірісінің шығасылары
мен шығындарын өтеу қағидаларына 3-қосымша
Нысан
Сүрекдің бар болған кезде төлемақы мөлшерлемесі бойынша
орман шаруашылығы өндірісінің шығындарының орнын
толтыру есептемесі
№ Ағаш-бұта Кəделік сүрекдің жоғарғы Отындық Сомасы
тұқымұшындағы діңнің
қабықты
мың
дастар кесіндісінің диаметрлеріне сүрекдің
теңге
атауы
байланысты, шаршы метр/
текше
теңге
метр/теңге
1
1
2
3

2

ірі

орташа

ұсақ

3

4

5

6

7

Барлығы

Орман шаруашылығы мекемесі басшысының қолы:
_______________________________________________________
(лауазымы, аты, əкесінің аты (бар болса) тегі, қолы)
Өтініш беруші:
_____________________________________________________
(лауазымы, аты, əкесінің аты (бар болса) тегі, қолы)
Жасалған күні __________________
Мөр орны
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 24 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18723 болып енгізілді.

5. Сатылған асыл тьұқымды төлдің сипаты
Малдың жыныстық-жастық топтары

Шифр

есепті кезеңде сатылды, бас

А

Б

1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ

1

2019 жылғы 6 маусым №228

2
3

6. Зауыттық желі жəне тұқым ішіндегі тип бойынша тұқымдық түйелерді жəне аналық түйелерді бөлу
Түйелердің жыныстық-жастық тобы

Жол нөмірі

барлығы, бас

А

Б
1

1

барлығы
оның ішінде:
тұқымдық түйе
аналық түйе

5

6

тұқым ішіндегі тип
7
8

Асыл тұқымды түйелерді бағалау нəтижесінің ведомосі

жүнділігі

сүттілігі

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
Бұқашықтарды
бордақылау

5

6

7

1

2

Өнімді сатып алушы,
БСН (бар болса)

Ветеринариялық сертификат (бар болса) нөмірі

Өткізілген көлем, килограмм (тірідей салмағы)

Бордақылау кезеңіндегі
тірідей салмаққа
қосылғаны, килограмм

1 кг үшін субсидиялар
нормативі, теңге

Субсидиялар жиыны,
мың теңге

5

6

7

3.

Тауар өндірушіге
тиесілі емес кəсіпорынның көрсетілетін қызметін
пайдаланған кезде
жануарларды сою
бойынша көрсетілген
қызметтерді (сатушыға
немесе сатып алушыға) растайтын
құжаттар
Өнімді өткізуге арналған тауарлық-көліктік
жүкқұжаттардың
тізілімі (өнімді өзінің
өңдеуші кəсіпорындарына немесе цехтарына тапсырған жағдайда толтырылады)

3

4

4.

5.

Қажетті
Дерекмəліметтер
тер
3
4
Шарт (күні, нөмірі)
Шот-фактура (күні, нөмірі)
Төлем тапсырмасы (күні,
нөмірі, сомасы)
Өткізілген өнім көлемі
Шарт бойынша сомасы,
теңге
Акті (лер) нөмірі жəне күні
Сойылған бас саны, бас
Барлық тірідей салмағы,
килограмм
Барлық сойыс салмағы,
килограмм
Шарт (күні, нөмірі)
Шот-фактура (күні, нөмірі)
Төлем тапсырмасы (күні,
нөмірі, сомасы)
Көрсетілген қызметтер
көлемі

Тауарлық-көліктік
жүкқұжаттың нөмірі
жəне күні
(əрбір жүкқұжат
бойынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі,
килограмм (əрбір
жүкқұжат бойынша
көрсетіледі)
ЖСН/БСН
Екінші деңгейдегі
банктiң немесе Ұлттық ЖСК
почта операторының
Кбе
ағымдағы шоттың
бар-жоғы туралы
Банктің немесе почта
анықтамасы
операторының деректемелері:
Банктің немесе
почта операторының
атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Алынған қосымша
салмақ, килограмм
(6-баған - 5-баған)

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі

4

Бұқашықтың сойылған/
өткізілген кездегі тірідей
салмағы, килограмм

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

3

Бұқашықтың бордақылау
алаңына түскендегі
тірідей салмағы, килограмм

2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексінің
51-бабының 2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Орман шаруашылығы өндірісіндегі
шығасылар мен шығындардың орнын толтыру қағидалары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті заңнамада
белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық

4

2

Бордақылау мерзімі, күн

Орман шаруашылығы өндірісіндегі шығасылар
мен шығындардың орнын толтыру қағидаларын
бекіту туралы

1
Бұқашықтарды
бордақылау

Сойылған /өткізілген күні

Нұр-Сұлтан қаласы

ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3), жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Субсидиялау
бағыты

Бұқашықтың бордақылау
алаңына түскен күні

№203

3

Тірі күйінде өткізген жағдайда:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 22 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18564 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ

2

Субсидиялар жиыны, мың теңге

төлінің сапасы

11

1 килограмм үшін субсидиялар
нормативі, теңге

бейімделу қасиеті

10

Бордақылау кезеңіндегі тірідей
салмаққа қосылғаны, килограмм

Дене бітімі

9

Өткізілген көлем, килограмм
(тірідей салмағы жəне сойыс
салмағы)

өлшемдері жəне
тірі салмағы

8

Өнімді сатып алушы, БСН

шығу тегі жəне
типі

7

Соятын/ өңдейтін кəсіпорынның
есепке алу нөмірі

тірі салмағы

6

Субсидиялау
бағыты

Шаруашылық жетекшісі
__________________«___»________________ 20___ жыл
(тегі, аты жəне əкесінің аты), қолы
Бонитер
_____________________«___»________________ 20___ жыл
(тегі, аты жəне əкесінің аты), қолы

2019 жылғы 20 мамыр

3.Тауар өндірушінің мекенжайы:
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)

класы

сирақ орамы

5

Жануарларды сою
актісі

Сою/өңдеу кəсіпорындарында сойылған жағдайда:

Бағалау, бал

кеуде орамы

4

Өлшемдері (сантиметр) жəне
тірі салмағы (килограмм)
шаршылама
ұзындығы

3

тұқымы

2.

5. Өткізілген көлем:____________________

өркеш аралық
биіктігі

2

туған
жылы

Деректер
көзі
2
Өнімнің өткізілгенін
растайтын құжаттар
(өнімді өзінің өңдеуші
кəсіпорындарына
немесе цехтарына
тапсырған жағдайда
ұсынылмайды)

4. Шаруашылықтың есепке алу нөмірі _________________

Шешесінің лақап
аты жəне жеке
нөмірі

Түсі

8-нысан

Əкесінің аты
жəне жеке нөмірі

Аты
жəне
жеке
нөмірі

Р/с
№
1
1.

(Жалғасы. Басы 121-нөмірде)

Шығу тегі

1

2

2
3

Шаруашылық атауы
Бағалаушының лауазымы:
Бағалаушының тегі, аты, əкесінің аты:
20___ жылғы

№

оның ішінде
зауыттық желі
3
4

Нұр-Сұлтан қаласы

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім
сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 15 наурыздағы № 108 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы

Жануардың ЖБН-сы

Барлығы
оның ішінде:
аталық
аналық

оның ішінде класы бойынша
бірінші
екінші
3
4

элита
2

5

6

7

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН– жануарлардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.
(Жалғасы 18-бетте)

RESMI

18
(Жалғасы. Басы 17-бетте)

Сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын
бордақылау алаңдарына бордақылауға өткізілген немесе
ауыстырылған бұқашықтар құнын арзандату үшін
субсидиялар алуға арналған өтінім
Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________
1. Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН _________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)

ЖБН

Бұқашықтың
туған
күні

Өткізген
кездегі
жасы, ай

Сатып
алған
кездегі
тірі
салмағы,
килограмм

Сатып
алған
күні

Шаруашылықтың
атауы жəне
есептік нөмірі

Бұқашық өткізген
тауар өндірушінің
ЖСН-сы/БСН-сы

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне
кəсіпкерлікті дамыту басқармасы, Алматы қаласының
кəсіпкерлік жəне инвестициялар басқармасы,
Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы жəне
ветеринария басқармасы _____________________
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы

1

2

3

4

5

6

7

Р/с
Деректер көзі
№
1
2
1. Бордақылау
алаңына
бұқашықтарды
сатып алу-сату
шарты
2.

3.

4. Барлық өткізілген бұқашықтар_________________ бас
5. Бордақылау алаңының атауы, БСН, есепке алу нөмірі

4.

6. Субсидиялау нормативі 1 килограмм тірі салмақ үшін ________
теңге
7. Өтелетін сома _______________ теңге
Бордақылау алаңына өткізілген немесе ауыстырылған бұқашықтар туралы мəліметтер

2.1.

2.2.

3.

21-нысан

1. Тауар өндірушінің атауы
_____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)

Сүтті бағыттағы аналық басының жəне толықтыратын мал
басының тізімі:
№

Ауыл шаруашылығы жануарының
бірдейлендіру нөмірі

3. ЖСН/БСН _________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Барлық өткізілгені _________________ бас
5. Субсидиялау нормативі ________________ теңге
6. Өтелетін сома _______________ теңге
Өткізілген қозылар туралы мəліметтер:

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН– жануарлардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Р/с
№
1
1.

2.

17-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы, Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне
инвестициялар басқармасы, Шымкент қаласының ауыл
шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
_____________________ облысының
ауыл шаруашылығы басқармасы
Сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын
бордақылау алаңдарына бордақылауға өткізілген
бұқашықтар құнын арзандату үшін субсидиялар алуға
арналған өтінім
Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________
1. Бордақылау алаңының атауы:
____________________________________________________
2. Мекенжайы: ________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үйдің №)
3. ЖСН/БСН__________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)
4. Барлық сатып алынған бұқашықтар_________________ бас
5. Есепке алу нөмірі
6. 1 килограмм тірі салмағы үшін субсидиялау нормативі
__________ теңге

3.
4.

3

4

5

3.

Азық шығындарына
анықтама-есептеме

4.

Екінші деңгейдегі банктiң
немесе Ұлттық почта
операторының ағымдағы
шоттың бар-жоғы туралы
анықтамасы

Деректер көзі
2
Қозыларды сатып алу-сату
шарты

Өткізілген
қозыларға
толық төлем
жасалғанын
растайтын
құжаттар
Қозыларды
қабылдаутапсыру актісі
Екінші
деңгейдегі
банктiң немесе
Ұлттық почта
операторының
ағымдағы
шоттың баржоғы туралы
анықтамасы

Қажетті мəліметтер
3
Сатып алушының атауы
Сатып алушының ЖСН-сы/
БСН-сы
Шарт нөмірі
Жасалған күні
Сатып алынған қозылар саны,
бас
1 килограмм тірі салмақтың
құны, теңге
Шарт бойынша барлық сома,
теңге
Құжатта (тар) атауы
Нөмір (лер) (бар болса)
Құжатта (тарда) көрсетілген күн
Өткізілген қозы саны
Төленген сома, теңге
Акті нөмірі жəне күні
Қозылар саны, бас
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН– жануарлардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Қажетті мəліметтер
3
Актінің/шарттың нөмірі
Актінің берілген күні/
шарттың қорытындысы берілген күн
Алаң, гектар/көлем,
тонна

Деректер
4

3. ЖСН/БСН
____________________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)

Осымен мен _________________________________________
(қаржы институтының атауы)
саны ______ бас ______________________________ сатып алуға
асыл тұқымды аналық мал/асыл тұқымды бұқалар
кредиттік шартты жасасқанымды жəне маған тиесілі __________
теңге мөлшеріндегі субсидия өтеу есебіне
___________________________________
(қаржы институтының атауы)
арнайы шотына аударылғанын растаймын.
Нақты сатып алынған асыл тұқымды ірі қара мал тізімі:

Азықтық дақылдар
себілген, оның ішінде
түрлері бойынша алаң
Жасалған күні
Азық түрі
Шығын атауы
Барлық құны, теңге
ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

ЖБН

Туған
күні

Жасы,
айы

1.

2

3

Сатып
алынған
бас

20-нысан
Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы, Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне
инвестициялар басқармасы, Шымкент қаласының ауыл
шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
_____________________ облысының
ауыл шаруашылығы басқармасы

Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________
1. Қаржы институтының атауы:______________________________
2. Қаржы институтының БСН-сы_____________________________
3. Тауар өндірушінің (қарыз алушының) атауы:
____________________________________________________
4. Тауар өндірушінің (қарыз алушының) ЖСН-сы/БСН-сы
________________________________________________
5. Тауар өндірушінің (қарыз алушының) мекенжайы
________________________________________________
Сатып алынған асыл тұқымды өнім (материал) бойынша статистика
Мал шаруашылығы/қой шаруашылығы
Сатып алынған Субсидиялау Өтеуге
бас саны
нормативі,
жататын
теңге
сома
Асыл тұқымды аналық бас
Шетелдік жəне
отандық мал басы
Етті бағыттың асыл тұқымды тұқымдық бұқасы/асыл тұқымды
қошқар
Отандық мал басы
ЖИЫНЫ:

2.
3.

2
Асыл тұқымды ірі қара
малды сатып алуға
арналған төлемді немесе
кредитті кейінге қалдыра
отырып (ішінара төлеп)
жасалған шарт
Қаржы институтының
кредиттік комитетінің
шешімі
Екінші деңгейлі банкте
арнайы шоттың бары туралы қаржы
институтының
анықтамасы

Қажетті мəліметтер
3
Шарт (тар) нөмірі
Жасалған күні
Бас саны
Шарт бойынша сома,
теңге
Шешім нөмірі
Шешім күні

5

Деректер
4

Банктің атауы
ЖСН/БСН
ЖСК
БСК
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеуге жəне пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00:00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Субсидиялау
нормативі,
теңге

Өтеуге
жататын
сома

Асыл тұқымды аналық бас
Шетелдік жəне отандық мал
басы
Етті бағыттың асыл тұқымды тұқымдық бұқасы/асыл тұқымды
қошқар
Отандық мал басы
ЖИЫНЫ:
Р/с
Деректер көзі
Қажетті мəліметтер
Дерек№
тер
1
2
3
4
1. Асыл тұқымды жану- Шарт (тар) нөмірі
арларды сатып алу- Жасалған күн
сату шарты
Бас саны
Шарт бойынша сомасы, теңге
2. Сатып алу-сату шар- Құжат (тар) атауы
ты бойынша толық
Барлық төленген сома, теңге
төлем жасалғанын
растайтын құжаттар
Шарт (тар) нөмірі
3. Асыл тұқымды ірі
қара малды сатып
Жасалған күні
алуға арналған
Бас саны
төлемді немесе
кредитті кейінге
Шарт бойынша сомасы, теңге
қалдыра отырып
(ішінара төлеп)
жасалған шарт
4. Асыл тұқымды
Куəлік (тер) нөмірі
жануарлардың асыл ЖБН
тұқымдық куəлігі
Берілген күні
(сертификат)
5.

Арнайы шотқа субсидия аударуға арналған өтінім

Деректер көзі

Жынысы, тұқымы
мен сатып
алынған елі

Мал шаруашылығы

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Р/с
№
1
1.

Шаруашылықта
тіркелген /сатушыда карантинге
қойылған күні
4

Сатып алынған асыл тұқымды өнім (материал) бойынша статистика:

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

7

Деректер
4

2. Тауар өндірушінің (сатып алушының) мекенжайы:
____________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)

4. 20__ жылы нақты сатып алынған асыл тұқымды өнім (материал): ________________________________________________ бас
1) жыныстық-жас тобы, жасы (отандық малдар үшін – сату
сəтіндегі, шетелдік мал үшін – оларды сатушыда карантинге қою
сəтіндегі): ______________________________________________
2) сатушы туралы деректер (елі, сатушының атауы, орналасқан
жері): _________________________________________________

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.

Сатып алушы туралы мəліметтер
(ет комбинатына немесе
бордақылау алаңына өткізілген
жағдайда толтырылады)
Ет комбинатының/
Есепке
бордақылау алаңының,
алу
қуаты ауысымына 200
нөмірі
бас сою алаңының атауы
6

1. Тауар өндірушінің (сатып алушының) атауы:
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)

7. Өтелетін сома _______________ теңге
Р/с
Деректер көзі
№
1
2
1. Азықтық дақылдарға жер
учаскелерін жəне (немесе)
шабындық (жайылымдық)
алқаптарды (егістікті,
шабындықты, түбегейлі
жақсартылған жайылымдарды) бөлу туралы акті
жəне (немесе) азықтарды
сатып алуға арналған шарт
2. Азықтық дақылдардың егіс
алаңы

Қозыларды өткізу құнын арзандатуға субсидиялар
алуға арналған өтінім

2

Иесі

6. Субсидиялау нормативі ________________ теңге

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы, Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне
инвестициялар басқармасы, Шымкент қаласының ауыл
шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
_____________________ облысының
ауыл шаруашылығы басқармасы

1

Тұқымы

1.
2.
3.

1. Тауар өндірушінің атауы
____________________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
____________________________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үйдің №)

Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алғаны үшін тиесілі
субсидияларға арналған өтінім
Өтінім нөмірі:_______________________
Өтінім қалыптастырылған күн: _____________

5. Аналық бас_________________ бас

Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы, Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне
инвестициялар басқармасы, Шымкент қаласының ауыл
шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
_____________________ облысының
ауыл шаруашылығы басқармасы

Өтінім нөмірі:____________________
Өтінім қалыптастырылған күн:_______________

4. Шаруашылықтың есепке алу нөмірі_________________

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН– жануарлардың бірдейлендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
Кбе – бенефициар коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды.

Сүтті жəне сүтті-етті бағыттағы аналық басының жəне
толықтыратын мал басының азығына жұмсалған шығындар
құнын арзандатуға субсидиялар алуға арналған өтінім

3. БСН ______________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін)

18-нысан

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00: 00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

7. Өтелетін сома _______________ теңге

Нұр-Сұлтан қаласының инвестициялар жəне кəсіпкерлікті
дамыту басқармасы, Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне
инвестициялар басқармасы, Шымкент қаласының ауыл
шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
_____________________ облысының
ауыл шаруашылығы басқармасы

2. Тауар өндірушінің мекенжайы:
____________________________________
(облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үйдің №)

Өтінім беруші 20__ жылғы «__» ______ сағат 00:00-де қол қойып,
жіберді:
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Ветеринариялық сертификат нөмірі

1.3.

Деректер
4

Деректер
4

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.

Өнімді сатып алушы,
БСН (бар болса)

1.2.

Деректер
Қажетті
көзі
мəліметтер
2
3
1. Бұқашықтарды өткізген кезде
Бордақылау
Бордақылау алаңының
алаңына
атауы
бұқашықтарды Бордақылау алаңының
сатып алу-сату есепке алу нөмірі
шарты
Шарттың (тардың )
нөмірі жəне күні
Өткізілген бұқашықтар
саны, бас
1 килограмм тірі
салмақтың құны, теңге
Шарт бойынша барлық
сома, теңге
Құжатта (тар) атауы
Өткізілген
бұқашықтарға
Нөмір (лер) (бар болса)
толық төлем
Құжатта (тарда)
жасалғанын
көрсетілген күн
растайтын
құжаттар
Өткізілген
бұқашық саны
Төленген сома, теңге
Бұқаны
Акті нөмірі жəне күні
бордақылау
Бұқашықтар саны, бас
алаңына
қабылдаутапсыру
актісі
2. Бұқашықтардың орнын ауыстыру кезінде
Орны
Тауарлық-көліктік
ауыстырылған жүкқұжаттың нөмірі жəне
бұқашыққа
күні (əрбір жүкқұжат бойарналған
ынша көрсетіледі)
тауарлықОрны ауыстырылған
көліктік
бұқашық саны,
жүкқұжаттардың (əрбір жүкқұжат
тізілімі
бойынша көрсетіледі)
Бұқашықтарды Акті нөмірі жəне күні
бордақылау
Бұқашықтар саны, бас
алаңына ауыӨлшеу ведомосіне
стыру актісі
сəйкес бұқашықтардың
тірі салмағы
Екінші
ЖСН/БСН
деңгейдегі
ЖСК
банктiң немесе
Кбе
Ұлттық почта
операторының Банктің немесе почта
ағымдағы
операторының дерекшоттың бартемелері:
жоғы туралы
Банктің немесе почта
анықтамасы
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

3
Шарттың нөмірі жəне күні
Өткізілген бұқашықтар саны, бас
1 килограмм тірі салмақтың құны,
теңге
Шарт бойынша барлық сома,
теңге
Өткізілген
Құжатта (тар) атауы
бұқашықтарға Нөмір (лер) (бар болса)
толық төлем
Құжатта (тарда) көрсетілген күн
жасалғанын
Сатып алынған бұқашықтар саны
растайтын
Төленген сома, теңге
құжаттар
Бұқашықтарды Акті нөмірі жəне күні
бордақылау
Бұқашықтар саны, бас
алаңына
қабылдаутапсыру актісі
Екінші
ЖСН/БСН
деңгейдегі
ЖСК
банктiң немесе Кбе
Ұлттық почта
операторының Банктің немесе почта
операторының деректемелері:
ағымдағы
Банктің немесе почта
шоттың бароператорының атауы:
жоғы туралы
БСК
анықтамасы
БСН
Кбе

Сатылған күні

1.1.

3

Өткізген немесе
Сатылған
орнын ауыстыр- немесе орны
ған кездегі тірі
ауыстысалмағы, килорылған күн
грамм
4
5

Қажетті мəліметтер

Сатылу кезіндегі жасы,
ай

Р/с
№
1

2

Өткізген
кездегі
жасы, ай

ЖБН

1

Бұқашықтың
туған күні

19-нысан

Бордақылау алаңы сатып алған бұқашықтар туралы мəліметтер
16-нысан

ЖБН
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6.

Жануарларды
қабылдау-беру
актісі (отандық асыл
тұқымды мал басын сатып алған
жағдайда)
Сатып алушыда карантинге қою жəне
карантиннен алу
актісі (асыл тұқымды
ірі қара малдың
аналық басын шетелден сатып алған
жағдайда)

Акт нөмірі
Күні
Бас саны

Акт (лер) нөмірі
Карантинге қою күн (дер) і
Карантиннен алу күн (дер) і
Бас саны

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді, сондай-ақ, дербес
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне
пайдалануға келісім беремін.
Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________ сағат 00:00-де қол
қойып, жіберді.
Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.
Ескертпе:
аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба;
ЖБН – жануарлардың бірдейлендіру нөмірі.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 6 маусымдағы №228 бұйрығына 4-қосымша
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал
шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды
субсидиялау қағидаларына 4-қосымша
Нысан
Арнайы комиссияның субсидиялар алуға үміткер тауар
өндірушінің инфрақұрылымының сəйкестігі туралы
қорытындысы
20 ___ жылғы «___» _______
1. Тауар өндіруші: _____________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/ заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:___________________________
3. Шаруашылықтың есепке алу нөмірі _______________________
4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015
жылғы 23 қаңтардағы №7-1/37 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10466 болып
тіркелген) Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта
өңдеуді жəне өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне,
сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп
қоспаларын өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік
нөмірлер беру қағидаларына сəйкес шаруашылықтың коды жəне
қызмет түрі: _____________________
(Соңы 19-бетте)

RESMI
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(Соңы. Басы 17-18-беттерде)

5. Субсидиялау бағыты___________________________________
6. Өткен жылғы нақты өндіріс (24-СХ нысаны бойынша жылдық
статистикалық деректердің негізінде, қызметін 12 айдан аз жүзеге
асырып келе жатқан тауар өндірушілер үшін нақты өндіріс көлемі
айлардағы қызмет кезеңіне бөлініп, 12 айға көбейтілген өндірілген
өнімнің нақты мəлімделген көлеміне сүйене отырып айқындалады)
_______________________________
Аталған шаруашылықтарды қарап-тексеру жəне деректерді салыстырып-тексеру нəтижелері бойынша арнайы комиссия мынадай
шешім қабылдайды:
Өлшемшарттар жəне талаптар

сəйкес
келеді

сəйкес
келмейді

Инфрақұрылымның сипаттамасы

Ескертпе: қарап-тексеру нəтижелері бойынша тиісті бағанға
əрбір өлшемшарт пен инфрақұрылым бойынша жеке-жеке қанат
белгісі қойылады.
Арнайы комиссияның қорытындысы:
____________________________________________________
Арнайы комиссияның құрамы:
_____________________________________________ ______
(аты, əкесінің аты (бар болса),
(қолы)
тегі, (ұйымның атауы жəне лауазымы)
_____________________________________________ ______
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
(қолы)
(ұйымның атауы жəне лауазымы)
Тауар өндірушінің қолы__________________________________
Осы қорытынды субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде жəне
селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың ақпараттық қорында
орналастырылуы тиіс.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 10 маусымда Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18821 болып
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 10 маусым

№230

Нұр-Сұлтан қаласы

«Жер қатынастары саласында мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 24 сәуірдегі №355 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жер қатынастары саласында мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі №355
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №11251 болып тіркелген, 2015 жылғы 17 маусымда
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Жер учаскесіне жеке меншік
құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Тұрақты жер пайдалану
құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Уақытша өтеулі (ұзақ
мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді
ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Жер учаскесінің кадастрлық
(бағалау) құнын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Жер учаскесінің сапалық
жағдайы туралы мəліметтер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жер учаскесіне сəйкестендіру
құжатын дайындау туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жер учаскесіне жеке меншік
құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді,
қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа
4-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жер учаскесінің кадастрлық
(бағалау) құнын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жер учаскесінің сапалық
жағдайы жəне бағалау құны туралы мəлімет беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 10
(он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама
жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 (он)
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 маусым №230 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 24 сəуірдегі №355 бұйрығына 1-қосымша
«Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет)
«Жер қатынастары, геодезия жəне картография саласындағы
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
11050 болып тіркелген) бекітілген «Мемлекеттік жер кадастрынан
мəліметтер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
(бұдан əрі – Стандарт) негізінде «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы» (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті
беруші) көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
4. Стандартқа сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі
рəсімді (іс-қимылды) бастауға:

көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде – Стандартқа
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
«электрондық үкімет» порталы арқылы жүгінген кезде – көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан
əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанындағы сұраным негіз
болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:
1) «электрондық үкімет» порталы арқылы электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының 3 минут ішінде автоматты
түрде өтініш (сұраным) беруі;
2) көрсетілетін қызметті алушының сұранымы бойынша сұратылып отырған ақпараттың Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде (бұдан əрі – МЖК ААЖ) болуын
2 минут ішінде тексеру;
3) 3 минут ішінде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесіне
көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ-сын қою;
4) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін автоматтандырылған
режимде 7 минут ішінде «электрондық үкімет» порталына көрсетілетін
қызметті алушыға жіберу (беру).
6. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі, ол мынадай рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға
негіз болады:
1) «электрондық үкімет» порталынан МЖК ААЖ-ға автоматтандырылған режимде өтініш қабылдау;
2) автоматтандырылған режимде мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін дайындау;
3) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесіне автоматтандырылған
режимде көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ-сын қою;
4) көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін автоматтандырылған режимде МЖК ААЖ-дан «электрондық
үкімет» порталына жіберу.
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Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесіне көрсетілетін
қызметті берушінің ЭЦҚ-сын қою –
3 минут
↓
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін автоматтандырылған
режимде «электрондық үкімет» порталына көрсетілетін
қызметті алушыға жіберу (беру) – 7 минут
Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсету уақыты – 15 минут
«Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
ЭҮП арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі
функциялық өзара іс-қимылдың № 1 диаграммасы

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (ақпараттық
жүйелерінің) тізбесі:
1) «электрондық үкімет» шлюзі (бұдан əрі – ЭҮШ);
2) «электрондық үкімет» порталы (бұдан əрі – ЭҮП);
3) МЖК ААЖ;
4) Мемлекеттік қызметтер көрсетуді мониторингтеудің ақпараттық
жүйесі (бұдан əрі – МҚК МАЖ);
5) «Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқоры (бұдан əрі – ЖТ МД);
6) «Заңды тұлғалар» мемлекеттік дерекқоры (бұдан əрі – ЗТ МД);
7) бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйе (бұдан əрі – БНАЖ).
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық
бөлімшелердің (ақпараттық жүйелердің) арасындағы рəсімдердің (ісқимылдардың) бірізділігі сипаттамасы осы регламентке 1-қосымшада
(əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген əрбір іс-қимылды
(рəсімді) өткізу бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы) көрсетілген.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен
жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен
өзара іс-қимыл тəртібінің, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді
пайдалану тəртібінің сипаттамасы
9. Құжаттарды қабылдау «кедергісіз қызмет көрсету» арқылы
операциялық залда жүзеге асырылады, онда көрсетілетін қызметті
беруші жұмыскерінің аты, əкесінің аты (бар болса), тегі жəне лауазымы көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушының құжаттар тапсыруы үшін күтудің
жол берілетін ең ұзақ уақыты – 15 минуттан аспайды.
Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің жол берілетін
ең ұзақ уақыты – 15 минуттан аспайды.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті
алушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды береді.
Құжаттарды операциялық залда қабылдаған кезде көрсетілетін
қызметті алушыға Стандарттың 10-тармағына сəйкес тиісті
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
10. Мемлекеттік қызметті ЭҮП арқылы көрсеткен кезде жүгіну
тəртібінің жəне көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті
алушының рəсімдері (іс-қимылдары) бірізділігінің сипаттамасы
2-қосымшаға сəйкес:
1) көрсетілетін қызметті алушы өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің
көмегімен ЭҮП-де тіркелуді жүзеге асырады (ЭҮП-де тіркелмеген
көрсетілетін қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады);
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының компьютерінде
ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігін тіркеу, көрсетілетін қызметті алушының
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ЭҮП-де паролін енгізу
процесі (авторландыру процесі);
3) 1-шарт – ЭҮП-де тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы
деректердің төлнұсқалылығын тексеру;
4) 2-процесс – ЭҮП-нің көрсетілетін қызметті алушының деректерінде бұзушылықтар болуға байланысты авторландырудан бас
тарту туралы хабарлама қалыптастыруы;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының осы регламентте
көрсетілген қызметті таңдауы, қызмет көрсетуге арналған сұраным
нысанының экранға шығуы жəне көрсетілетін қызметті алушының
оның құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып, оны
толтыруы (деректерді енгізу);
6) 4-процесс – көрсетілетін қызметті алушының сұранымды
куəландыру (оған қол қою) үшін ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігін таңдауы;
7) 2-шарт – ЭҮП-де ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігінің қолданылу мерзімін
жəне қайтарылған (жойылған) тіркеу куəліктерінің тізімде болмауын, сондай-ақ сұранымда көрсетілген жеке сəйкестендіру нөмірінің
(бұдан əрі – ЖСН) жəне ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігінде көрсетілген ЖСН
арасындағы сəйкестендіру деректерінің сəйкестігін тексеру;
8) 5-процесс – қызмет көрсетуге арналған сұранымның толтырылған
нысанын (енгізілген деректерді) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚсы арқылы куəландыру;
9) 6-процесс – МЖК ААЖ-да электрондық құжатты (көрсетілетін
қызметті алушының сұранымын) тіркеу жəне МЖК ААЖ-да сұранымды
өңдеу;
10) 7-процесс – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік
қызметті көрсету нəтижесін алуы (көрсетілетін қызметті берушінің
ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік жер
кадастрынан мəліметтер беру).
11. Мемлекеттік қызметті көрсетуде функциялық өзара іс-қимыл
кезінде көрсетілетін қызметті берушінің қадамдық іс-қимылдары мен
шешімдері 3-қосымшаға сəйкес:
1) 1-процесс – көрсетілетін қызметті беруші операторының мемлекеттік қызметті көрсету үшін МКҚ МАЖ-да логин мен парольді енгізуі
(авторландыру процесі);
2) 2-процесс – көрсетілетін қызметті беруші операторының осы регламентте көрсетілген қызметті таңдауы, қызмет көрсетуге арналған
сұраным нысанының экранға шығуы жəне көрсетілетін қызметті
беруші операторының көрсетілетін қызметті алушының деректерін,
сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушы өкілінің сенімхат бойынша
деректерін (сенімхатты нотариалды түрде куəландырылған кезде,
сенімхатты басқаша куəландырған кезде – сенімхат деректері толтырылмайды) енгізуі;
3) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректері туралы
сұранымды ЭҮШ арқылы ЖТ МД-ға (ЗТ МД-ға) жіберу, сондай-ақ
көрсетілетін қызметті алушының өкілі сенімхатының деректері туралы
сұранымды БНАЖ-ға жіберу;
4) 1-шарт – көрсетілетін қызметті алушы деректерінің бар-жоғын ЖТ
МД-да (ЗТ МД-да), сенімхат деректерінің бар-жоғын БНАЖ-да тексеру;
5) 4-процесс – көрсетілетін қызметті алушы деректерінің ЖТ МД-да
(ЗТ МД-да), сенімхат деректерінің БНАЖ-да жоқ болуына байланысты
деректерді алудың мүмкін еместігі туралы хабарлама қалыптастыру;
6) 5-процесс – көрсетілетін қызметті беруші операторының
сұраным нысанын толтыруы жəне қызмет көрсетуге арналған
сұранымның толтырылған нысанын (енгізілген деректерді) ЭЦҚ
арқылы куəландыру;
7) 6-процесс – ЭҮШ (ЭҮП) арқылы көрсетілетін қызметті беруші
операторының ЭЦҚ-сымен куəландырылған (қол қойылған) электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранымын) МЖК
ААЖ-ға жіберу;
8) 7-процесс – электрондық құжатты (сұранымды) тіркеу жəне
МЖК ААЖ-да өңдеу;
9) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті
берушінің операторы арқылы МЖК ААЖ-да қалыптастырылған
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алуы (мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру (электрондық тасығышта)).
12. Сұраным өңделгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушыға
сұранымды өңдеу нəтижелерін көру мүмкіндігі былайша беріледі:
«ашу» батырмасын басқаннан кейін – сұраным нəтижесі дисплей
экранына шығарылады;
«сақтау» батырмасын басқаннан кейін – сұраным нəтижесі
көрсетілетін қызметті алушы берген Adobe Acrobat форматындағы
магнитті тасығышта сақталады.
13. Қызмет көрсету жөніндегі қажетті ақпарат пен консультацияны call-орталықтың 1414, 8 800 080 7777 телефондары бойынша
алуға болады.
14. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде рəсімдер (іс-қимылдар) бірізділігінің жəне ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің
егжей-тегжейлі сипаттамасы осы регламентке 4-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша «Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру»
мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестері анықтамалығында
көрсетіледі.
«Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Нысан
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
əрбір іс-қимылды (рəсімді) өткізу рəсімдерінің
(іс-қимылдарының) бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы
Көрсетілетін қызметті алушы
Автоматтандырылған режимде «электрондық үкімет» порталынан көрсетілетін қызметті алушының өтінішін (сұранымын)
МЖК ААЖ-ға қабылдау – 3 минут
↓
Көрсетілетін қызметті алушының сұранымы бойынша МЖК
ААЖ-да сұратылып отырған кадастрлық ақпараттың баржоғын тексеру – 2 минут
↓

«Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік қызметті
көрсету кезіндегі функциялық өзара іс-қимылдың
№ 2 диаграммасы

«Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша
Нысан
«Мемлекеттік жер кадастрынан мəліметтер беру» мемлекеттік
қызметін көрсетудің бизнес-процестері анықтамалығы

сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тартылғаны
туралы қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері көрсетілетін қызмет алушыдан қабылдаған құжаттарды түскен
күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне
(маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындап, 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық
мұрағатқа) тапсырады.
Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне
кірмейді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері 1 жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттарды тіркейді, мұрағаттан мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді көтереді, оларға материалдарды қоса тіркейді
жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік жер кадастры (бұдан əрі – МЖК) бөліміне тапсырады;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері 1 жұмыс күні ішінде тапсырыс
бланкілерін толтырады, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып,
тігеді, кадастрлық нөмірін береді жəне көрсетілетін қызметті берушінің
мемлекеттік жер кадастры автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
(бұдан əрі – МЖК ААЖ) бөліміне тапсырады.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер бар болған жағдайда, МЖК бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты əзірлейді жəне жібереді;
6) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері 2 жұмыс күні ішінде атрибутивті
жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізеді,
сəйкестендіру құжатын басып шығарады жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға ұсынады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде сəйкестендіру құжатына қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне береді;
8) құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде сəйкестендіру құжатын елтаңбалық мөрмен куəландырады
жəне тіркейді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне
беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
1 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
11) талон негізінде жəне жеке куəлігін жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің нəтижесін
алуға көрсетілген мерзімде жүгінбеген жағдайда, көрсетілетін қызметті
беруші оның беру секторында бір ай бойы сақталуын қамтамасыз
етеді, содан кейін оларды одан əрі сақтау үшін құжаттарды
жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық мұрағатқа) тапсырады.
«Электрондық үкімет» порталы (бұдан əрі – ЭҮП) арқылы жүгінген
кезде көрсетілетін қызметті берушінің маманы мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін тіркейді жəне 1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
6. Келесі рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдердің
(іс-қимылдарының) нəтижесі:
1) нəтижесі кіріс нөмірі бар тіркелген құжат болып табылатын
құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің 15 минут ішінде құжаттарды
қабылдауы жəне тексеруі;
2) қабылданған құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне
(техникалық мұрағат) курьер арқылы 30 минут ішінде тапсыру;
3) қабылданған құжаттарды 1 жұмыс күні ішінде жүйелендіру
жəне сақтау бөлімінде (техникалық мұрағатта) тіркеу, мұрағаттан
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді көтеру, оларға материалдарды
қосып тіркеу жəне оны МЖК бөліміне тапсыру;
4) 1 жұмыс күні ішінде МЖК бөлімінде тапсырыс бланкілерін толтыру, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігу, кадастрлық нөмір
беру жəне материалдарды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ
бөліміне тапсыру.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап əзірленеді жəне жіберіледі;
5) 2 жұмыс күні ішінде МЖК ААЖ бөлімінде атрибутивті жəне
графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізу,
сəйкестендіру құжатын басып шығару жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға беру;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 сағат ішінде сəйкестендіру құжатына қол қойып жəне құжаттарды қабылдау жəне беру
бөліміне тапсыруы;
7) сəйкестендіру құжатын 2 сағат ішінде құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінде тіркеу;
8) мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін 15 минут ішінде
көрсетілетін қызметті алушыға беру.
Электрондық сұраным жасалған кезде көрсетілетін қызметті
берушінің маманы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін тіркейді
жəне 1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
адамының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 маусым №230 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 24 сəуірдегі №355 бұйрығына 5-қосымша
«Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу жəне
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің міндетін атқарушының «Жер қатынастары, геодезия жəне
картография саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің
стандарттарын бекіту туралы» 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізіліміне № 11050 болып тіркелді) бекітілген «Жер учаскесіне
жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызметі стандартына (бұдан əрі – Стандарт) сəйкес
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» (бұдан
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – Стандартқа 1-қосымшаға
сəйкес жер учаскесіне жеке меншік құқығына акт не Стандарттың
10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың 9-тармағында
көрсетілген тиісті құжаттармен (бұдан əрі – құжаттар) қоса Стандартқа
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдауы мемлекеттік
қызметті көрсету жөніндегі рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіз
болып табылады.
5. Процесс құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны,
орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды құжаттар
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды жəне тексеруді, оларды
тіркеуді жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көзделген
тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері Стандартқа 3-қосымшаға

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (оператор);
2) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы);
3) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөлімінің жұмыскері;
5) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
7) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне беру
бөлімінің жұмыскері;
8) көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
құрылымдық бөлімшелер (жұмыскерлер) арасындағы рəсімдердің
(іс-қимылдарының) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды құжаттар
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды жəне тексеруді, оларды
тіркеуді жүзеге асырады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері көрсетілетін қызмет алушыдан қабылдаған құжаттарды
құжаттар түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау
бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады (15 минут);
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындап, 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық
мұрағатқа) тапсырады;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері 1 жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттарды тіркейді, мұрағаттан мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді көтереді, оларға материалдарды қоса тіркейді
жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөліміне тапсырады;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері 1 жұмыс күні ішінде тапсырыс
бланкілерін толтырады, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып,
тігеді, кадастрлық нөмірін береді жəне көрсетілетін қызметті берушінің
МЖК ААЖ бөліміне тапсырады.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер бар болған жағдайда, МЖК бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты əзірлейді жəне жібереді;
6) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері 2 жұмыс күні ішінде атрибутивті
жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізеді,
сəйкестендіру құжатын басып шығарады жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға ұсынады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде сəйкестендіру құжатына қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне береді;
8) құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде сəйкестендіру құжатын елтаңбалық мөрмен куəландырады
жəне тіркейді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне
беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
1 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
11) талон негізінде жəне жеке куəлігін жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру
секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
ЭҮП арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушінің маманы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін тіркейді жəне 1 жұмыс
күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚсы қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген əрбір ісқимылдың (рəсімнің) өту рəсімдерінің (іс-қимылдың) бірізділігі
сипаттамасының блок-схемасы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша келтірілген.
(Жалғасы 20-бетте)
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(Жалғасы. Басы 19-бетте)

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен» жəне (немесе) өзге көрсетілетін қызметті берушілермен
өзара іс-қимыл жасау тəртібінің, сондай-ақ ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
9. Көрсетілетін қызметті алушының ЭҮП арқылы жүгіну тəртібінің сипаттамасы жəне мемлекеттік қызметті көрсету процесінде ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібі:
мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы
болған жағдайда көрсетіледі.
1) көрсетілдетін қызметті алушы ЭҮП-де өзін тіркеуді жеке сəйкестендіру немесе бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН (БСН)
арқылы жүзеге асырады (ЭҮП-де тіркелмеген көрсетілетін қызметті
алушылар үшін жүзеге асырылады);
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін
қызметті алу үшін ЭҮП-ге ЖСН (БСН) жəне парольді енгізуі (авторландыру процесі);
3) 1-шарт – ЭҮП-де ЖСН (БСН) жəне пароль арқылы көрсетілетін
қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалығын тексеру;
4) 2-процесс – ЭҮП-де көрсетілетін қызметті алушының деректерінде
бұзушылықтар болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының осы регламентте
көрсетілген мемлекеттік қызметті таңдауы, қызметті көрсету жəне оның
құрылымы мен форматтық талаптарды ескере отырып, Стандарттың
9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды электрондық түрде қоса
бере отырып, көрсетілетін қызметті алушының нысанды толтыруы
үшін өтініш нысанын экранға шығару, өтінішті куəландыру (қол қою)
үшін ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігін таңдау;
6) 2-шарт – ЭҮП-де ЭЦҚ тіркеу куəлігінің қолдану мерзімін
жəне қайтарылған (жойылған) тіркеу куəліктерінің тізімінде болмауын, сондай-ақ ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген сəйкестендіру
деректерінің сəйкестігін (сұранымда көрсетілген ЖСН (БСН) жəне
ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген ЖСН (БСН) арасындағы) тексеру;
7) 4-процесс – ЭҮП электрондық құжатты (өтінішті) МЖК ААЖ-да
тексеру үшін «электрондық үкімет» шлюзі (бұдан əрі – ЭҮШ) арқылы
жібереді;
8) 3-шарт – көрсетілетін қызметті беруші 2 жұмыс күні ішінде
Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесінің толықтығын тексереді.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, МЖК бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауап дайындайды жəне жібереді;
9) 5-процесс – көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті
берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған мемлекеттік қызметті
көрсетудің төлем шотын қалыптастырады;
10) 4-шарт – көрсетілетін қызметті алушы 2 жұмыс күні өткеннен
кейін өтінішті тексерудің нəтижесін алады;
11) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушы қызметті көрсетудің
төлем шотын алғаннан кейін «электрондық үкімет» төлем шлюзі
ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ЭҮТШ АЖ) арқылы төлем жүргізу нысанына өтеді, төлем картасының (есеп шотының) қажетті деректерін
толтырады;
12) 7-процесс – көрсетілетін қызметті беруші ЭҮТШ АЖ-дан
жүргізілген төлем туралы растауды алғаннан кейін 1 жұмыс күні ішінде
мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін дайындайды;
13) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің
нəтижесін (сəйкестендіру құжатын) көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында алады.
Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің
функциялық өзара іс-қимылының диаграммасы графикалық нысанда
осы регламентке 2-қосымшада келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің (ісқимылдардың) бірізділігінің, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылдарының
егжей-тегжейлі сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету
процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы осы регламентке нысан бойынша 3-қосымшаға сəйкес «Жер
учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу жəне беру»
мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.
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«Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша
Нысан
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген əрбір
іс-қимылдың (рəсімнің) өту рəсімдерінің (іс-қимылдың)
бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы

Құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің құжаттарды
қабылдауы жəне тексеруі, оның нəтижесі кіріс нөмірі бар
тіркелген құжат болып табылады
(15 минут)

7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері (оператор);
2) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы);
3) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөлімінің жұмыскері;
5) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
7) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне беру
бөлімінің жұмыскері;
8) көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
құрылымдық бөлімшелер (жұмыскерлер) арасындағы рəсімдердің
(іс-қимылдарының) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды құжаттар
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды жəне тексеруді, оларды
тіркеуді жүзеге асырады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған құжаттарды құжаттар
түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады (15 минут);
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындап, 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық
мұрағатқа) тапсырады;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері 1 жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттарды тіркейді, мұрағаттан мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді көтереді, оларға материалдарды қоса тіркейді
жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөліміне тапсырады;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері 1 жұмыс күні ішінде тапсырыс бланкілерін толтырады, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігеді,
кадастрлық нөмірін береді жəне көрсетілетін қызметті берушінің МЖК
ААЖ бөліміне тапсырады.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер бар болған жағдайда, МЖК бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты əзірлейді жəне жібереді;
6) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері 2 жұмыс күні ішінде атрибутивті
жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізеді,
сəйкестендіру құжатын басып шығарады жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға ұсынады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде сəйкестендіру құжатына қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне береді;
8) құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде сəйкестендіру құжатын елтаңбалық мөрмен куəландырады
жəне тіркейді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне
беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
1 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
11) талон негізінде жəне жеке куəлігін жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
ЭҮП арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушінің маманы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін тіркейді жəне 1 жұмыс
күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚсы қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген əрбір ісқимылдың (рəсімнің) өту рəсімдерінің (іс-қимылдың) бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшада сəйкес нысан бойынша келтірілген.

Қабылданған құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне
(техникалық мұрағатқа) құжаттарды қабылдау күні тапсыру
Қабылданған құжаттарды 1 жұмыс күні ішінде жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінде (техникалық мұрағатта) тіркеу, мұрағаттан
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді көтеру, оларға материалдарды қосып тіркеу жəне оны МЖК бөліміне тапсыру
Қабылданған құжаттарды МЖК бөлімінде тексеру жəне материалдарды МЖК ААЖ бөліміне тапсыру (1 жұмыс күні).
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, 1 жұмыс
күні ішінде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы
уəжд жауап дайындалады жəне жіберіледі
2 жұмыс күні ішінде МЖК ААЖ бөлімінде тапсырыс бланкілерін
толтыру жəне жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігу,
атрибутивтік жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер
базасына енгізу, кадастрлық нөмір беру, сəйкестендіру құжатын
басып шығару жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына
қол қоюға беру
Көрсетілетін қызметті беруші басшысының 4 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қоюы жəне оны құжаттарды
қабылдау жəне беру бөліміне тапсыруы
Сəйкестендіру құжатын 4 сағат ішінде құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінде тіркеу
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға 15 минут ішінде беру
Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық
жүйелердің функциялық өзара іс-қимылының графикалық
нысандағы диаграммасы

«Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
Нысан
«Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік қызметін көрсету
бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 маусым №230 бұйрығына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 24 сəуірдегі №355 бұйрығына 6-қосымша
«Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) «Жер қатынастары, геодезия жəне картография
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 11050
болып тіркелген) бекітілген «Жер учаскесіне жеке меншік құқығына
актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты (бұдан əрі – Стандарт) негізінде «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті
беруші) көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – Стандартқа 1-қосымшаға
сəйкес тұрақты жер пайдалану құқығына акт не Стандарттың
10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың 9-тармағында
көрсетілген тиісті құжаттармен (бұдан əрі – құжаттар) қоса Стандартқа
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдауы мемлекеттік
қызметті көрсету жөніндегі рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіз
болып табылады.
5. Процесс құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны,
орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды құжаттар
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды жəне тексеруді, оларды
тіркеуді жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көзделген
тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері Стандартқа 5-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тартылғаны
туралы қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған құжаттарды
құжаттар түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау
бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындап, 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық
мұрағатқа) тапсырады.
Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне
кірмейді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері 1 жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттарды тіркейді, мұрағаттан мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді көтереді, оларға материалдарды қоса тіркейді
жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік жер кадастры (бұдан əрі – МЖК) бөліміне тапсырады;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері 1 жұмыс күні ішінде тапсырыс
бланкілерін толтырады, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып,
тігеді, кадастрлық нөмірін береді жəне көрсетілетін қызметті берушінің

Электрондық сұраным жасалған кезде көрсетілетін қызметті
берушінің маманы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін тіркейді
жəне 1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
адамының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.

мемлекеттік жер кадастры автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
(бұдан əрі – МЖК ААЖ) бөліміне тапсырады.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту үшін негіздер бар болған жағдайда, МЖК
бөлімінің жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты əзірлейді жəне жібереді;
6) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері 2 жұмыс күні ішінде атрибутивті
жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізеді,
сəйкестендіру құжатын басып шығарады жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға ұсынады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау
жəне беру бөліміне береді;
8) құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде сəйкестендіру құжатын елтаңбалық мөрмен куəландырады
жəне тіркейді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне
беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
1 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
11) талон негізінде жəне жеке куəлігін жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру
секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің нəтижесін
алуға көрсетілген мерзімде жүгінбеген жағдайда, көрсетілетін қызметті
беруші олардың беру секторында бір ай бойы сақталуын қамтамасыз
етеді, содан кейін оларды одан əрі сақтау үшін құжаттарды
жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық мұрағатқа) тапсырады.
«Электрондық үкімет» порталы (бұдан əрі – ЭҮП) арқылы жүгінген
кезде көрсетілетін қызметті берушінің маманы мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін тіркейді жəне 1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
6. Келесі рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдердің
(іс-қимылдарының) нəтижесі:
1) нəтижесі кіріс нөмірі бар тіркелген құжат болып табылатын
құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің 15 минут ішінде құжаттарды
қабылдауы жəне тексеруі;
2) қабылданған құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне
(техникалық мұрағатқа) курьер арқылы 30 минут ішінде тапсыру;
3) қабылданған құжаттарды 1 жұмыс күні ішінде жүйелендіру
жəне сақтау бөлімінде (техникалық мұрағатта) тіркеу, мұрағаттан
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді көтеру, оларға материалдарды
қосып тіркеу жəне оны МЖК бөліміне тапсыру;
4) 1 жұмыс күні ішінде МЖК бөлімінде тапсырыс бланкілерін толтыру, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігу, кадастрлық нөмір
беру жəне материалдарды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ
бөліміне тапсыру.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, мемлекеттік
қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап əзірленеді жəне
жіберіледі;
5) 2 жұмыс күні ішінде МЖК ААЖ бөлімінде атрибутивті жəне
графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізу,
сəйкестендіру құжатын басып шығару жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға беру;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қойып жəне құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне тапсыруы;
7) сəйкестендіру құжатын 2 сағат ішінде құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінде тіркеу;
8) мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін 15 минут ішінде
көрсетілетін қызметті алушыға беру.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен»
жəне (немесе) өзге көрсетілетін қызметті берушілермен өзара
іс-қимыл жасау тəртібінің, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді
пайдалану тəртібінің сипаттамасы
9. Көрсетілетін қызметті алушының ЭҮП арқылы жүгіну тəртібінің сипаттамасы жəне мемлекеттік қызметті көрсету процесінде ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібі:
мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы
болған жағдайда көрсетіледі.
1) көрсетілдетін қызметті алушы ЭҮП-де өзін тіркеуді жеке
сəйкестендіру немесе бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН
(БСН) арқылы жүзеге асырады (ЭҮП-де тіркелмеген көрсетілетін
қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады);
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін
қызметті алу үшін ЭҮП-ге ЖСН (БСН) жəне парольді енгізуі (авторландыру процесі);
3) 1-шарт – ЭҮП-де ЖСН (БСН) жəне пароль арқылы көрсетілетін
қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалығын тексеру;
4) 2-процесс – ЭҮП-де көрсетілетін қызметті алушының деректерінде
бұзушылықтар болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының осы регламентте
көрсетілген мемлекеттік қызметті таңдауы, қызметті көрсету жəне оның
құрылымы мен форматтық талаптарды ескере отырып, Стандарттың
9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды электрондық түрде қоса
бере отырып, көрсетілетін қызметті алушының нысанды толтыруы
үшін өтініш нысанын экранға шығару, өтінішті куəландыру (қол қою)
үшін ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігін таңдау;
6) 2-шарт – ЭҮП-де ЭЦҚ тіркеу куəлігінің қолдану мерзімін
жəне қайтарылған (жойылған) тіркеу куəліктерінің тізімінде болмауын, сондай-ақ ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген сəйкестендіру
деректерінің сəйкестігін (сұранымда көрсетілген ЖСН (БСН) жəне
ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген ЖСН (БСН) арасындағы) тексеру;
7) 4-процесс – ЭҮП электрондық құжатты (өтінішті) МЖК ААЖ-да
тексеру үшін «электрондық үкімет» шлюзі (бұдан əрі – ЭҮШ) арқылы
жібереді;

8) 3-шарт – көрсетілетін қызметті беруші 2 жұмыс күні ішінде Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесінің толықтығын
тексереді.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, МЖК бөлімінің жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап
дайындайды жəне жібереді;
9) 5-процесс – көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті
берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған мемлекеттік қызметті
көрсетудің төлем шотын қалыптастырады;
10) 4-шарт – көрсетілетін қызметті алушы 2 жұмыс күні өткеннен
кейін өтінішті тексерудің нəтижесін алады;
11) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушы қызметті көрсетудің
төлем шотын алғаннан кейін «электрондық үкімет» төлем шлюзі
ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ЭҮТШ АЖ) арқылы төлем жүргізу нысанына өтеді, төлем картасының (есеп шотының) қажетті деректерін
толтырады;
12) 7-процесс – көрсетілетін қызметті беруші ЭҮТШ АЖ-дан
жүргізілген төлем туралы растауды алғаннан кейін 1 жұмыс күні ішінде
мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін дайындайды;
13) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің
нəтижесін (сəйкестендіру құжатын) көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында алады.
Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің
функциялық өзара іс-қимылының диаграммасы графикалық нысанда
осы регламентке 2-қосымшада келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің (ісқимылдардың) бірізділігінің, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылдарының
егжей-тегжейлі сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету
процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы осы регламентке 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Тұрақты
жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік
қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында
көрсетілген.
«Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Нысан
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген əрбір
іс-қимылдың (рəсімнің) өту рəсімдерінің (іс-қимылдың)
бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы
Құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің құжаттарды
қабылдауы жəне тексеруі, оның нəтижесі кіріс нөмірі бар
тіркелген құжат болып табылады
(15 минут)
Қабылданған құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне
(техникалық мұрағатқа) құжаттарды қабылдау күні тапсыру
Қабылданған құжаттарды 1 жұмыс күні ішінде жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінде (техникалық мұрағатта) тіркеу, мұрағаттан
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді көтеру, оларға материалдарды қосып тіркеу жəне оны МЖК бөліміне тапсыру
Қабылданған құжаттарды МЖК бөлімінде тексеру жəне материалдарды МЖК ААЖ бөліміне тапсыру (1 жұмыс күні).
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, 1 жұмыс
күні ішінде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы
уəжді жауап дайындалады жəне жіберіледі
2 жұмыс күні ішінде МЖК ААЖ бөлімінде тапсырыс бланкілерін
толтыру жəне жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігу,
атрибутивтік жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер
базасына енгізу, кадастрлық нөмір беру, сəйкестендіру құжатын
басып шығару жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына
қол қоюға беру
Көрсетілетін қызметті беруші басшысының 4 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қоюы жəне оны құжаттарды
қабылдау жəне беру бөліміне тапсыруы
Сəйкестендіру құжатын 4 сағат ішінде құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінде тіркеу
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға 15 минут ішінде беру
«Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық
жүйелердің функциялық өзара іс-қимылының графикалық
нысандағы диаграммасы

«Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
Нысан
«Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік қызметін көрсету бизнес-процестерінің
анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 маусым №230 бұйрығына 4-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 24 сəуірдегі №355 бұйрығына 7-қосымша
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер
пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу жəне беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет)
«Жер қатынастары, геодезия жəне картография саласындағы
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №272 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне №
11050 болып тіркелген) бекітілген «Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді,
қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан əрі
– Стандарт) негізінде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер
пайдалану (жалдау) құқығына акт не Стандарттың 10-тармағында
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас
тарту туралы уəжді жауап.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың 9-тармағында
көрсетілген тиісті құжаттармен (бұдан əрі – құжаттар) қоса Стандартқа
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдауы мемлекеттік
қызметті көрсету жөніндегі рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіз
болып табылады.
5. Процесс құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны,
орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды құжаттар
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды жəне тексеруді, оларды
тіркеуді жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көзделген
(Жалғасы 21-бетте)
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(Жалғасы. Басы 19-20-беттерде)

тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері Стандартқа 5-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тартылғаны
туралы қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған құжаттарды құжаттар
түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындап, 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық
мұрағатқа) тапсырады.
Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне
кірмейді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері 1 жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттарды тіркейді, мұрағаттан мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді көтереді, оларға материалдарды қоса тіркейді
жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік жер кадастры (бұдан əрі – МЖК) бөліміне тапсырады;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері 1 жұмыс күні ішінде тапсырыс
бланкілерін толтырады, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып,
тігеді, кадастрлық нөмірін береді жəне көрсетілетін қызметті берушінің
мемлекеттік жер кадастры автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
(бұдан əрі – МЖК ААЖ) бөліміне тапсырады.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер бар болған жағдайда, МЖК бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты əзірлейді жəне жібереді;
6) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері 2 жұмыс күні ішінде атрибутивті
жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізеді,
сəйкестендіру құжатын басып шығарады жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға ұсынады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде сəйкестендіру құжатына қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне береді;
8) құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде сəйкестендіру құжатын елтаңбалық мөрмен куəландырады
жəне тіркейді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне
беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
1 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
11) талон негізінде жəне жеке куəлігін жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің нəтижесін
алуға көрсетілген мерзімде жүгінбеген жағдайда, көрсетілетін қызметті
беруші олардың беру секторында бір ай бойы сақталуын қамтамасыз
етеді, содан кейін оларды одан əрі сақтау үшін құжаттарды
жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық мұрағатқа) тапсырады.
«Электрондық үкімет» порталы (бұдан əрі – ЭҮП) арқылы жүгінген
кезде көрсетілетін қызметті берушінің маманы мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін тіркейді жəне 1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
6. Келесі рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдердің
(іс-қимылдарының) нəтижесі:
1) нəтижесі кіріс нөмірі бар тіркелген құжат болып табылатын
құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің 15 минут ішінде құжаттарды
қабылдауы жəне тексеруі;
2) қабылданған құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне
(техникалық мұрағатқа) курьер арқылы 30 минут ішінде тапсыру;
3) қабылданған құжаттарды 1 жұмыс күні ішінде жүйелендіру
жəне сақтау бөлімінде (техникалық мұрағатта) тіркеу, мұрағаттан
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді көтеру, оларға материалдарды
қосып тіркеу жəне оны МЖК бөліміне тапсыру;
4) 1 жұмыс күні ішінде МЖК бөлімінде тапсырыс бланкілерін толтыру, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігу, кадастрлық нөмір
беру жəне материалдарды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ
бөліміне тапсыру.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап əзірленеді жəне жіберіледі;
5) 2 жұмыс күні ішінде МЖК ААЖ бөлімінде атрибутивті жəне
гра фикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізу,
сəйкестендіру құжатын басып шығару жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға беру;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қойып жəне құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне тапсыруы;
7) сəйкестендіру құжатын 2 сағат ішінде құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінде тіркеу;
8) мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін 15 минут ішінде
көрсетілетін қызметті алушыға беру.
Электрондық сұраным жасалған кезде көрсетілетін қызметті
берушінің маманы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін тіркейді
жəне 1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
адамының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері (оператор);
2) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы);
3) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөлімінің жұмыскері;
5) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
7) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне беру
бөлімінің жұмыскері;
8) көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
құрылымдық бөлімшелер (жұмыскерлер) арасындағы рəсімдердің
(іс-қимылдарының) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды құжаттар
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды жəне тексеруді, оларды
тіркеуді жүзеге асырады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған құжаттарды құжаттар
түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады (15 минут);
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындап, 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық
мұрағатқа) тапсырады;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері 1 жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттарды тіркейді, мұрағаттан мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді көтереді, оларға материалдарды қоса тіркейді
жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөліміне тапсырады;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері 1 жұмыс күні ішінде тапсырыс бланкілерін толтырады, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігеді,
кадастрлық нөмірін береді жəне көрсетілетін қызметті берушінің МЖК
ААЖ бөліміне тапсырады.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер бар болған жағдайда, МЖК бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты əзірлейді жəне жібереді;
6) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері 2 жұмыс күні ішінде атрибутивті
жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізеді,
сəйкестендіру құжатын басып шығарады жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға ұсынады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде сəйкестендіру құжатына қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне береді;
8) құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде сəйкестендіру құжатын елтаңбалық мөрмен куəландырады
жəне тіркейді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне
беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
1 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
11) талон негізінде жəне жеке куəлігін жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру
секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.

ЭҮП арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушінің маманы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін тіркейді жəне 1 жұмыс
күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚсы қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген əрбір ісқимылдың (рəсімнің) өту рəсімдерінің (іс-қимылдың) бірізділігі
сипаттамасының блок-схемасы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша келтірілген.
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«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау)
құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік қызметін көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Нысан

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен»
жəне (немесе) өзге көрсетілетін қызметті берушілермен өзара
іс-қимыл жасау тəртібінің, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді
пайдалану тəртібінің сипаттамасы
9. Көрсетілетін қызметті алушының ЭҮП арқылы жүгіну тəртібінің сипаттамасы жəне мемлекеттік қызметті көрсету процесінде ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібі:
мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы
болған жағдайда көрсетіледі.
1) көрсетілдетін қызметті алушы ЭҮП-де өзін тіркеуді жеке
сəйкестендіру немесе бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН
(БСН) арқылы жүзеге асырады (ЭҮП-де тіркелмеген көрсетілетін
қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады);
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін
қызметті алу үшін ЭҮП-ге ЖСН (БСН) жəне парольді енгізуі (авторландыру процесі);
3) 1-шарт – ЭҮП-де ЖСН (БСН) жəне пароль арқылы көрсетілетін
қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалығын тексеру;
4) 2-процесс – ЭҮП-де көрсетілетін қызметті алушының деректерінде
бұзушылықтар болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының осы регламентте
көрсетілген мемлекеттік қызметті таңдауы, қызметті көрсету жəне оның
құрылымы мен форматтық талаптарды ескере отырып, Стандарттың
9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды электрондық түрде қоса
бере отырып, көрсетілетін қызметті алушының нысанды толтыруы
үшін өтініш нысанын экранға шығару, өтінішті куəландыру (қол қою)
үшін ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігін таңдау;
6) 2-шарт – ЭҮП-де ЭЦҚ тіркеу куəлігінің қолдану мерзімін
жəне қайтарылған (жойылған) тіркеу куəліктерінің тізімінде болмауын, сондай-ақ ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген сəйкестендіру
деректерінің сəйкестігін (сұранымда көрсетілген ЖСН (БСН) жəне
ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген ЖСН (БСН) арасындағы) тексеру;
7) 4-процесс – ЭҮП электрондық құжатты (өтінішті) МЖК ААЖ-да
тексеру үшін «электрондық үкімет» шлюзі (бұдан əрі – ЭҮШ) арқылы
жібереді;
8) 3-шарт – көрсетілетін қызметті беруші 2 жұмыс күні ішінде
Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесінің толықтығын тексереді.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, МЖК бөлімінің жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап
дайындайды жəне жібереді;
9) 5-процесс – көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті
берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған мемлекеттік қызметті
көрсетудің төлем шотын қалыптастырады;
10) 4-шарт – көрсетілетін қызметті алушы 2 жұмыс күні өткеннен
кейін өтінішті тексерудің нəтижесін алады;
11) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушы қызметті көрсетудің
төлем шотын алғаннан кейін «электрондық үкімет» төлем шлюзі
ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ЭҮТШ АЖ) арқылы төлем жүргізу нысанына өтеді, төлем картасының (есеп шотының) қажетті деректерін
толтырады;
12) 7-процесс – көрсетілетін қызметті беруші ЭҮТШ АЖ-дан
жүргізілген төлем туралы растауды алғаннан кейін 1 жұмыс күні ішінде
мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін дайындайды;
13) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің
нəтижесін (сəйкестендіру құжатын) көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында алады.
Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің
функциялық өзара іс-қимылының диаграммасы графикалық нысанда
осы регламентке 2-қосымшада келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің (іс-қимылдардың) бірізділігінің, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылдарының егжейтегжейлі сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету
процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы осы регламентке 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Уақытша
өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау)
құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік қызметті
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану
(жалдау) құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Нысан
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген əрбір
іс-қимылдың (рəсімнің) өту рəсімдерінің (іс-қимылдың)
бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы
Құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің құжаттарды
қабылдауы жəне тексеруі, оның нəтижесі кіріс нөмірі бар
тіркелген құжат болып табылады
(15 минут)
Қабылданған құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне
(техникалық мұрағатқа) құжаттарды қабылдау күні тапсыру
Қабылданған құжаттарды 1 жұмыс күні ішінде жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінде (техникалық мұрағатта) тіркеу, мұрағаттан
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді көтеру, оларға
материалдарды қосып тіркеу жəне оны МЖК бөліміне тапсыру
Қабылданған құжаттарды МЖК бөлімінде тексеру жəне
материалдарды
МЖК ААЖ бөліміне тапсыру (1 жұмыс күні). Стандарттың
10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас
тарту үшін негіздер болған жағдайда, 1 жұмыс күні ішінде
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап
дайындалады жəне жіберіледі
2 жұмыс күні ішінде МЖК ААЖ бөлімінде тапсырыс бланкілерін
толтыру жəне жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігу,
атрибутивтік жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер
базасына енгізу, кадастрлық нөмір беру, сəйкестендіру құжатын
басып шығару жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына
қол қоюға беру
Көрсетілетін қызметті беруші басшысының 4 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қоюы жəне оны құжаттарды
қабылдау жəне беру бөліміне тапсыруы
Сəйкестендіру құжатын 4 сағат ішінде құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінде тіркеу
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға 15 минут ішінде беру

«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану
жалдау) құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық
жүйелердің функциялық өзара іс-қимылының графикалық
нысандағы диаграммасы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 маусым №230 бұйрығына 5-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 24 сəуірдегі №355 бұйрығына 8-қосымша
«Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына
актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) «Жер қатынастары, геодезия жəне картография
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 11050
болып тіркелген) бекітілген «Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына
актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты (бұдан əрі – Стандарт) негізінде «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті
беруші) көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына акт не Стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік
қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың 9-тармағында
көрсетілген тиісті құжаттармен (бұдан əрі – құжаттар) қоса Стандартқа
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдауы мемлекеттік
қызметті көрсету жөніндегі рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіз
болып табылады.
5. Процесс құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны,
орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды құжаттар
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды жəне тексеруді, оларды
тіркеуді жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көзделген
тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері Стандартқа 5-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тартылғаны
туралы қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған құжаттарды құжаттар
түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындап, 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық
мұрағатқа) тапсырады.
Құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне
кірмейді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері 1 жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттарды тіркейді, мұрағаттан мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді көтереді, оларға материалдарды қоса тіркейді
жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік жер кадастры (бұдан əрі – МЖК) бөліміне тапсырады;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері 1 жұмыс күні ішінде тапсырыс
бланкілерін толтырады, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып,
тігеді, кадастрлық нөмірін береді жəне көрсетілетін қызметті берушінің
мемлекеттік жер кадастры автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
(бұдан əрі – МЖК ААЖ) бөліміне тапсырады.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер бар болған жағдайда, МЖК бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты əзірлейді жəне жібереді;
6) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері 2 жұмыс күні ішінде атрибутивті
жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізеді,
сəйкестендіру құжатын басып шығарады жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға ұсынады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау
жəне беру бөліміне береді;
8) құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде сəйкестендіру құжатын елтаңбалық мөрмен куəландырады
жəне тіркейді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне
беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
1 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
11) талон негізінде жəне жеке куəлігін жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің нəтижесін
алуға көрсетілген мерзімде жүгінбеген жағдайда, көрсетілетін қызметті
беруші олардың беру секторында бір ай бойы сақталуын қамтамасыз
етеді, содан кейін оларды одан əрі сақтау үшін құжаттарды
жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық мұрағатқа) тапсырады.
«Электрондық үкімет» порталы (бұдан əрі – ЭҮП) арқылы жүгінген
кезде көрсетілетін қызметті берушінің маманы мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін тіркейді жəне 1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасы (бұдан əрі - ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
6. Келесі рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдердің
(іс-қимылдарының) нəтижесі:
1) нəтижесі кіріс нөмірі бар тіркелген құжат болып табылатын
құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің 15 минут ішінде құжаттарды
қабылдауы жəне тексеруі;
2) қабылданған құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне
(техникалық мұрағатқа) курьер арқылы 30 минут ішінде тапсыру;
3) қабылданған құжаттарды 1 жұмыс күні ішінде жүйелендіру
жəне сақтау бөлімінде (техникалық мұрағатта) тіркеу, мұрағаттан
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді көтеру, оларға материалдарды
қосып тіркеу жəне оны МЖК бөліміне тапсыру;
4) 1 жұмыс күні ішінде МЖК бөлімінде тапсырыс бланкілерін толтыру, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігу, кадастрлық нөмір
беру жəне материалдарды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ
бөліміне тапсыру.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап əзірленеді жəне жіберіледі;
5) 2 жұмыс күні ішінде МЖК ААЖ бөлімінде атрибутивті жəне
графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізу,
сəйкестендіру құжатын басып шығару жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға беру;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қойып жəне құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне тапсыруы;
7) сəйкестендіру құжатын 2 сағат ішінде құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінде тіркеу;
8) мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін 15 минут ішінде
көрсетілетін қызметті алушыға беру.
Электрондық сұраным жасалған кезде көрсетілетін қызметті
берушінің маманы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін тіркейді
жəне 1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
адамының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (оператор);
2) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы);
3) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөлімінің жұмыскері;
5) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
7) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне беру
бөлімінің жұмыскері;
8) көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
құрылымдық бөлімшелер (жұмыскерлер) арасындағы рəсімдердің
(іс-қимылдарының) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды құжаттар
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды жəне тексеруді, оларды
тіркеуді жүзеге асырады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған құжаттарды құжаттар
түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады (15 минут);
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындап, 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне (техникалық
мұрағатқа) тапсырады;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағаттың) жұмыскері 1 жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттарды тіркейді, мұрағаттан мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді көтереді, оларға материалдарды қоса тіркейді
жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөліміне тапсырады;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері 1 жұмыс күні ішінде тапсырыс бланкілерін толтырады, жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігеді,
кадастрлық нөмірін береді жəне көрсетілетін қызметті берушінің МЖК
ААЖ бөліміне тапсырады.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер бар болған жағдайда, МЖК бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты əзірлейді жəне жібереді;
6) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері 2 жұмыс күні ішінде атрибутивті
жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер базасына енгізеді,
сəйкестендіру құжатын басып шығарады жəне көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына қол қоюға ұсынады;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау
жəне беру бөліміне береді;
8) құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде сəйкестендіру құжатын елтаңбалық мөрмен куəландырады
жəне тіркейді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жəне
беру бөлімінің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
10) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
1 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
11) талон негізінде жəне жеке куəлігін жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
ЭҮП арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушінің маманы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін тіркейді жəне 1 жұмыс
күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚсы қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» жолдайды.
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген əрбір ісқимылдың (рəсімнің) өту рəсімдерінің (іс-қимылдың) бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша келтірілген.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен»
жəне (немесе) өзге көрсетілетін қызметті берушілермен өзара
іс-қимыл жасау тəртібінің, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді
пайдалану тəртібінің сипаттамасы
9. Көрсетілетін қызметті алушының ЭҮП арқылы жүгіну тəртібінің сипаттамасы жəне мемлекеттік қызметті көрсету процесінде ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібі:
мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы
болған жағдайда көрсетіледі.
1) көрсетілдетін қызметті алушы ЭҮП-де өзін тіркеуді жеке
сəйкестендіру немесе бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН
(БСН) арқылы жүзеге асырады (ЭҮП-де тіркелмеген көрсетілетін
қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады);
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін
қызметті алу үшін ЭҮП-ге ЖСН (БСН) жəне парольді енгізуі (авторландыру процесі);
3) 1-шарт – ЭҮП-де ЖСН (БСН) жəне пароль арқылы көрсетілетін
қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалығын тексеру;
4) 2-процесс – ЭҮП-де көрсетілетін қызметті алушының деректерінде
бұзушылықтар болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының осы регламентте
көрсетілген мемлекеттік қызметті таңдауы, қызметті көрсету жəне оның
құрылымы мен форматтық талаптарды ескере отырып, Стандарттың
9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды электрондық түрде қоса
бере отырып, көрсетілетін қызметті алушының нысанды толтыруы
үшін өтініш нысанын экранға шығару, өтінішті куəландыру (қол қою)
үшін ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігін таңдау;
6) 2-шарт – ЭҮП-де ЭЦҚ тіркеу куəлігінің қолдану мерзімін
жəне қайтарылған (жойылған) тіркеу куəліктерінің тізімінде болмауын, сондай-ақ ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген сəйкестендіру
деректерінің сəйкестігін (сұранымда көрсетілген ЖСН (БСН) жəне
ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген ЖСН (БСН) арасындағы) тексеру;
7) 4-процесс – ЭҮП электрондық құжатты (өтінішті) МЖК ААЖ-да
тексеру үшін «электрондық үкімет» шлюзі (бұдан əрі – ЭҮШ) арқылы
жібереді;
8) 3-шарт – көрсетілетін қызметті беруші 2 жұмыс күні ішінде
Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесінің толықтығын тексереді.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, МЖК бөлімінің жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап
дайындайды жəне жібереді;
9) 5-процесс – көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті
берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған мемлекеттік қызметті
көрсетудің төлем шотын қалыптастырады;
10) 4-шарт – көрсетілетін қызметті алушы 2 жұмыс күні өткеннен
кейін өтінішті тексерудің нəтижесін алады;
11) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушы қызметті көрсетудің
төлем шотын алғаннан кейін «электрондық үкімет» төлем шлюзі
ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ЭҮТШ АЖ) арқылы төлем жүргізу нысанына өтеді, төлем картасының (есеп шотының) қажетті деректерін
толтырады;
12) 7-процесс – көрсетілетін қызметті беруші ЭҮТШ АЖ-дан
жүргізілген төлем туралы растауды алғаннан кейін 1 жұмыс күні ішінде
мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін дайындайды;
13) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің
нəтижесін (сəйкестендіру құжатын) көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат нысанында алады.
Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің
функциялық өзара іс-қимылының диаграммасы графикалық нысанда
осы регламентке 2-қосымшада келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рəсімдердің (іс-қимылдардың) бірізділігінің, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылдарының егжейтегжейлі сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы осы
регламентке 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Уақытша өтеусіз
жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік
қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.
(Жалғасы 22-бетте)

RESMI

22
(Жалғасы. Басы 19-21-беттерде)

«Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша
Нысан
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы
көрсетілген əрбір
іс-қимылдың (рəсімнің) өту рəсімдерінің (іс-қимылдың)
бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы
Құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің құжаттарды
қабылдауы жəне тексеруі, оның нəтижесі кіріс нөмірі бар
тіркелген құжат болып табылады (15 минут)
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Сəйкестендіру құжатын 4 сағат ішінде құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінде тіркеу
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға 15 минут ішінде беру
«Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу
жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық
жүйелердің функциялық өзара іс-қимылының графикалық
нысандағы диаграммасы

Қабылданған құжаттарды 8 жұмыс күні ішінде жерді бағалау
бөлімінде тіркеу, жер учаскесін МЖК ААЖ дерекқоры бойынша
сəйкестендіру, қажет болған жағдайда, құжаттарды жүйелендіру
жəне сақтау бөлімінен (техникалық мұрағат) мүкаммалдық
жер-кадастрлық істерді алу, баға аймағын жəне аймақтылық
коэффициентін анықтау, кадастрлық құн актісін дайындау.
Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер
болған жағдайда, жерді бағалау бөлімінің жұмыскері
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты дайындайды жəне жібереді

Дайындалған кадастрлық құн актісін жерді бағалау бөлімі
жұмыскерінің 30 минут ішінде басшыға қол қоюға беруі
Басшының 1 жұмыс күні ішінде кадастрлық құн актісіне қол
қоюы, құжаттарды қабылдау жəне беру бөліміне беруі
Кеңсенің (құжаттарды қабылдау жəне беру бөлімінің) жұмыскері
1 сағат ішінде кадастрлық құн актісін тіркейді жəне көрсетілетін
қызметті алушыға береді

«Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Нысан
«Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау» мемлекеттік қызметін көрсетудің бизнес-процестері анықтамалығы

Қабылданған құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөліміне
(техникалық мұрағатқа) құжаттарды қабылдау күні тапсыру
Қабылданған құжаттарды 1 жұмыс күні ішінде жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінде (техникалық мұрағатта) тіркеу, мұрағаттан
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді көтеру, оларға материалдарды қосып тіркеу жəне оны МЖК бөліміне тапсыру
Қабылданған құжаттарды
МЖК бөлімінде тексеру жəне материалдарды
МЖК ААЖ бөліміне тапсыру (1 жұмыс күні). Стандарттың
10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас
тарту үшін негіздер болған жағдайда, 1 жұмыс күні ішінде
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап
дайындалады жəне жіберіледі
2 жұмыс күні ішінде МЖК ААЖ бөлімінде тапсырыс бланкілерін
толтыру жəне жер-кадастрлық істерді қалыптастырып, тігу,
атрибутивтік жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ деректер
базасына енгізу, кадастрлық нөмір беру, сəйкестендіру құжатын
басып шығару жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына
қол қоюға беру
Көрсетілетін қызметті беруші басшысының 4 сағат ішінде
сəйкестендіру құжатына қол қоюы жəне оны құжаттарды
қабылдау жəне беру бөліміне тапсыруы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 маусым №230 бұйрығына 7-қосымша

Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3-қосымша
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау)
құқығына актілерді ресімдеу жəне беру» мемлекеттік қызметін көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 24 сəуірдегі №355 бұйрығына 10-қосымша
«Жер учаскесінің сапалы жағдайы туралы мəліметтер беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Жер учаскесінің сапалы жағдайы туралы мəліметтер беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) «Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының
2015 жылғы 27 наурыздағы № 271 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11052 болып тіркелген)
бекітілген «Жер учаскесінің сапалы жағдайы туралы мəліметтер беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан əрі – Стандарт)
сəйкес «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі ауыл шаруашылығы
алқаптарының сапалық жай-күйі (топырақтың мелиорациялық жайкүйі, бонитет балы, азықтық алқаптардың дақылдық-техникалық жайкүйі) туралы жəне жер учаскесінің бағалау құны туралы мəліметтер не
Стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауап болып табылады.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 10 маусым №230 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 24 сəуірдегі №355 бұйрығына 9-қосымша
«Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін
қызмет) «Жер қатынастары, геодезия жəне картография саласындағы
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
11050 болып тіркелген) бекітілген «Жер учаскесінің кадастрлық
(бағалау) құнын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан əрі – Стандарт) сəйкес «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті
беруші) көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын анықтау туралы актіні (бұдан əрі – кадастрлық құн
актісі) беру не Стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайларда
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы уəжді жауап болып табылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
4. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың 9-тармағында
көрсетілген тиісті құжаттармен (бұдан əрі – құжаттар) қоса Стандартқа
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш қабылдауы негіз болып
табылады.
5. Процесс құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны,
орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(операторы) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды келіп
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды, тексеруді жəне тіркеуді
жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көзделген
тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері Стандартқа 3-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері (операторы) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылданған
құжаттарды келіп түскен күні 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) 30 минут ішінде оларды дайындайды жəне жер учаскесінің
кадастрлық (бағалау) құнын айқындау жəне кадастрлық құн актісін
дайындау үшін көрсетілетін қызметті берушінің жерді бағалау бөліміне береді.
Құжаттар қабылданған күн мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне
кірмейді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің жерді бағалау бөлімінің
жұмыскері қабылданған құжаттарды 8 жұмыс күні ішінде тіркейді,
жер учаскесін Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған
ақпараттық жүйесінің (бұдан əрі – МЖК ААЖ) дерекқоры бойынша сəйкестендіреді, қажет болған жағдайда, көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөлімінен (техникалық
мұрағаттан) мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді сұратады, баға
аймағын жəне аймақтылық коэффициентін анықтайды, кадастрлық
құн актісін дайындайды.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, жерді бағалау бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты дайындайды жəне жібереді;
5) көрсетілетін қызметті берушінің жерді бағалау бөлімінің жұмыскері дайындалған кадастрлық құн актісін 30 минут ішінде көрсетілетін
қызметті берушінің басшысына қол қоюға береді;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 жұмыс күні ішінде
кадастрлық құн актісіне қол қояды жəне кеңсе (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімі) жұмыскеріне береді;
7) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскері 2 сағат ішінде кадастрлық құн актісін
елтаңбалық мөрмен куəландырады жəне тіркейді;
8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) береді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) 1 сағат ішінде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне (маманына) жолдайды;
10) талон негізінде жəне жеке куəлік жəне (немесе) сенімхат ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік
қызметті көрсету нəтижесін береді.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін

қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің)
тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері (операторы);
2) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы);
3) көрсетілетін қызметті берушінің жерді бағалау бөлімінің
жұмыскері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскерлері;
6) көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері.
7. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып,
құрылымдық бөлімшелер (жұмыскерлер) арасындағы рəсімдер (ісқимылдар) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(операторы) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды келіп
түскен күні 15 минут ішінде қабылдайды, тексереді жəне тіркейді.
Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көзделген
тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері Стандартқа 3-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (операторы) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған
құжаттарды келіп түскен күні 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) 30 минут ішінде оларды дайындайды жəне жер учаскесінің
кадастрлық (бағалау) құнын айқындау жəне кадастрлық құн актісін
дайындау үшін көрсетілетін қызметті берушінің жерді бағалау
бөліміне береді.
Құжаттар қабылданған күн мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне
кірмейді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің жерді бағалау бөлімінің
жұмыскері қабылданған құжаттарды 8 жұмыс күні ішінде тіркейді,
жер учаскесін Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған
ақпараттық жүйесінің (бұдан əрі – МЖК ААЖ) дерекқоры бойынша сəйкестендіреді, қажет болған жағдайда, көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөлімінен (техникалық
мұрағаттан) мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді сұратады, баға
аймағын жəне аймақтылық коэффициентін анықтайды, кадастрлық
құн актісін дайындайды.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, жерді бағалау бөлімінің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты дайындайды жəне жібереді;
5) көрсетілетін қызметті берушінің жерді бағалау бөлімінің
жұмыскері дайындалған кадастрлық құн актісін 30 минут ішінде
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қоюға береді;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 жұмыс күні ішінде
кадастрлық құн актісіне қол қояды жəне кеңсе (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімі) жұмыскеріне береді;
7) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскері 4 сағат ішінде кадастрлық құн актісін
елтаңбалық мөрмен куəландырады жəне тіркейді;
8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) береді;
9) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) 1 сағат ішінде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне жолдайды;
10) талон негізінде жəне жеке куəлік жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, əрбір
іс-қимылды (рəсімді) өткізу рəсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігі
сипаттамасының блок-схемасы «Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша келтірілген.
8. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) рəсімдері
(іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары бірізділігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету процесінде өзге де
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің жəне
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы осы регламентке 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Жер учаскесінің
кадастрлық (бағалау) құнын айқындау» мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестері анықтамалығында көрсетіледі.
«Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Нысан
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып,
əрбір іс-қимылды (рəсімді) өткізу рəсімдерінің
(іс-қимылдарының) бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы
Көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) құжаттарды қабылдауы жəне тексеруі,
оның нəтижесі кіріс нөмірі бар тіркелген құжат болып табылады
Қабылданған құжаттарды жер учаскесінің кадастрлық (бағалау)
құнын айқындау жəне кадастрлық құн актісін дайындау үшін
қабылданған күні жерді бағалау бөліміне беру

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
4. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың 9-тармағында
көрсетілген тізбеге сəйкес құжаттарының болуы болып табылады.
5. Көрсетілетін қызметті алушының өтініші негізінде мемлекеттік
қызметті көрсету кезіндегі процесс құрамына кіретін əрбір рəсімнің
(іс-қимылдың) мазмұны жəне олардың орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(операторы) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды келіп
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды, тексеруді жəне тіркеуді
жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көзделген
тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері Стандартқа 2-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (операторы) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған
құжаттарды келіп түскен күні 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) қабылданған құжаттарды 30 минут ішінде дайындайды жəне
жер учаскесінің сапалық жай-күйін анықтау үшін көрсетілетін қызметті
берушінің жерді зерттеп-қараумен жəне бағалаумен айналысатын
құрылымдық бөлімшесіне береді.
Құжаттар қабылданған күн мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне
кірмейді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің
жұмыскері қабылданған құжаттарды 8 жұмыс күні ішінде тіркейді,
жер учаскесін мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған
ақпараттық жүйесінің (бұдан əрі – МЖК ААЖ) дерекқоры бойынша сəйкестендіреді, қажет болған жағдайда, көрсетілетін қызметті
берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөлімінен (техникалық
мұрағаттан) мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді сұратады, қолда
бар топырақтық, топырақтық-мелиорациялық, геоботаникалық
зерттеп-қарау материалдарын, топырақты бонитирлеу материалдарын іріктеп алады, түзету коэффициенттерін, баға аймағын
айқындайды, аймақтылық коэфициентін анықтайды, жер учаскесінің
сапалық жай-күйі туралы ақпарат дайындайды.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, жерді бағалау
бөлімінің жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты дайындайды жəне жібереді;
5) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің
жұмыскері жер учаскесінің сапалық жай-күйі туралы мəліметтерді 1
жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол
қоюға береді;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы жер учаскесінің
сапалық жай-күйі туралы мəліметтерге 30 минут ішінде қол қояды
жəне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөліміне) береді;
7) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау
бөлімінің жұмыскеріне (маманына) береді;
8) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 1 сағат ішінде
қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне жолдайды;
9) талон негізінде жəне жеке куəлік жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру
секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
6. Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижелері:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (операторы) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылданған
құжаттарды келіп түскен күні 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) қабылданған құжаттарды 30 минут ішінде дайындайды жəне
жер учаскесінің сапалық жай-күйін анықтау үшін көрсетілетін қызметті
берушінің жерді зерттеп-қараумен жəне бағалаумен айналысатын
құрылымдық бөлімшесіне береді;
3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің
жұмыскері қабылданған құжаттарды 8 жұмыс күні ішінде тіркейді,
жер учаскесін МЖК ААЖ дерекқоры бойынша сəйкестендіреді,
қажет болған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды
жүйелендіру жəне сақтау бөлімінен (техникалық мұрағаттан)
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді сұратады, қолда бар
топырақтық, топырақтық-мелиорациялық, геоботаникалық зерттепқарау материалдарын, топырақты бонитирлеу материалдарын
іріктеп алады, түзету коэффициенттерін, баға аймағын айқындайды,
аймақтылық коэфициентін анықтайды, жер учаскесінің сапалық жайкүйі туралы ақпарат дайындайды.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, жерді бағалау
бөлімінің жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты дайындайды жəне жібереді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің
жұмыскері жер учаскесінің сапалық жай-күйі туралы мəліметтерді 1
жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол
қоюға береді;
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы жер учаскесінің

сапалық жай-күйі туралы мəліметтерге 30 минут ішінде қол қояды
жəне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөліміне) береді;
6) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің немесе аудандық бөлімшенің) жұмыскері 2 сағат
ішінде жер учаскесінің сапалық жай-күйі туралы мəліметтерді тіркейді
жəне көрсетілетін қызметті алушыға береді;
7) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) береді;
8) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) 1 сағат ішінде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне жолдайды;
9) талон негізінде жəне жеке куəлік жəне (немесе) сенімхат
ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді;
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің)
тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері (операторы);
2) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы);
3) көрсетілетін қызметті берушінің жерді зерттеп-қараумен жəне
бағалаумен айналысатын құрылымдық бөлімшесі;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскері;
6) көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып,
құрылымдық бөлімшелер (жұмыскерлер) арасындағы рəсімдер (ісқимылдар) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(операторы) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды келіп
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды, тексеруді жəне тіркеуді
жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері Стандарттың 4-қосымшасына сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту
туралы қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (операторы) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылдаған
құжаттарды келіп түскен күні 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті
берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) қабылданған құжаттарды 30 минут ішінде дайындайды жəне
жер учаскесінің сапалық жай-күйін анықтау үшін көрсетілетін қызметті
берушінің жерді зерттеп-қараумен жəне бағалаумен айналысатын
құрылымдық бөлімшесіне береді;
4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің
жұмыскері қабылданған құжаттарды 8 жұмыс күні ішінде тіркейді,
жер учаскесін МЖК ААЖ дерекқоры бойынша сəйкестендіреді,
қажет болған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды
жүйелендіру жəне сақтау бөлімінен (техникалық мұрағаттан)
мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді сұратады, қолда бар топырақтық, топырақтық-мелиорациялық, геоботаникалық зерттеп-қарау
материалдарын, топырақты бонитирлеу материалдарын іріктеп алады, түзету коэффициенттерін, баға аймағын айқындайды, аймақтылық
коэфициентін анықтайды, жер учаскесінің сапалық жай-күйі туралы
ақпарат дайындайды.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, құрылымдық бөлімшенің
жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді
жауапты дайындайды жəне жібереді;
5) жер учаскесінің сапалық жай-күйі туралы мəліметтерді
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жұмыскері
1 жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол
қоюға беред;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы жер учаскесінің сапалық жай-күйі туралы мəліметтерге 30 минут ішінде қол қояды жəне
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне (құжаттарды қабылдау жəне
беру бөліміне) береді;
7) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің) жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін тіркейді жəне көрсетілетін қызметті берушінің
жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) береді;
8) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) 1 сағат ішінде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскеріне жолдайды;
9) талон негізінде жəне жеке куəлік жəне (немесе) сенімхат ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының
жұмыскері 15 мину ішінде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік
қызметті көрсету нəтижесін береді.
9. Мемлекеттік қызметті көрсетуге кедергі болатын еңсерілмейтін
күш мəн-жайлары (төтенше жағдайлар, табиғи апаттар, электр
энергиясының кезекпен өшірілуі, сондай-ақ көрсетілетін қызметті
берушінің болжап білуі мүмкін емес жəне өз күшімен жоя алмайтын
басқа да мəн-жайлар) туындаған жағдайда, оны орындау аталған
жағдайлар жойылғанға дейін тоқтатыла тұрады.
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, əрбір
іс-қимылды (рəсімді) өткізу рəсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігі
сипаттамасының блок-схемасы осы регламентке 1-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша келтірілген.
10. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) рəсімдері
(іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары бірізділігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету процесінде өзге де
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің жəне
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы осы регламентке 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Жер учаскесінің сапалық
жағдайы туралы мəлімет беру» мемлекеттік қызметті көрсетудің
бизнес-процестері анықтамалығында көрсетіледі.
«Жер учаскесінің сапалық жағдайы туралы мəлімет беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша
Нысан
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып,
əрбір іс-қимылды (рəсімді) өткізу рəсімдерінің
(іс-қимылдарының) бірізділігі сипаттамасының
блок-схемасы
Көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімі немесе аудандық бөлімше) жұмыскерінің
15 минут ішінде құжаттарды қабылдауы, оның нəтижесі кіріс
нөмірі бар тіркелген құжат болып табылады
Қабылданған құжаттарды 30 минут ішінде жер учаскесінің
сапалық жай-күйі туралы мəліметтерді дайындау үшін
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесіне беру
(Соңы 23-бетте)
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(Соңы. Басы 19-22-беттерде)

Қабылданған құжаттарды 8 жұмыс күні ішінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінде тіркеу, жер
учаскесін МЖК ААЖ дерекқоры бойынша сəйкестендіру,
құжаттарды жүйелендіру жəне сақтау бөлімінен (техникалық
мұрағаттан) мүкаммалдық жер-кадастрлық істерді сұрату,
топырақтық, топырақтық-мелиорациялық, геоботаникалық
зерттеп-қарау материалдарын, топырақты бонитирлеу материалдарын іріктеп алу, түзету коэффициенттерін, баға аймағын
анықтау, аймақтылық коэффициентін анықтау, жер учаскесінің
сапалық жай-күйі туралы ақпаратты дайындау. Мемлекеттік
қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда,
бөлім жұмыскері мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты дайындайды жəне жібереді

Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесі
жұмыскерінің 1 жұмыс күні ішінде жер учаскесінің сапалық жайкүйі туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қоюға беруі
Көрсетілетін қызметті беруші басшысының 30 минут ішінде жер
учаскесінің сапалық жай-күйі туралы мəліметтерге қол қоюы
жəне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне
(құжаттарды қабылдау жəне беру бөліміне немесе аудандық
бөлімшелерге) беруі
Көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің (құжаттарды қабылдау
жəне беру бөлімінің немесе аудандық бөлімшенің) жұмыскері
2 сағат ішінде жер учаскесінің сапалық жай-күйі туралы
мəліметтерді тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға
береді

«Жер учаскесінің сапалық жағдайы туралы мəлімет беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Нысан
«Жер учаскесінің сапалық жағдайы туралы мəлімет беру» мемлекеттік қызметін көрсетудің
бизнес-процестері анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 13 маусымдағы №236 бұйрығымен бекітілген
«Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған
ақпараттық жүйесінің графикалық дерегімен жобаланып
отырған жер учаскесін келісу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған
ақпараттық жүйесінің графикалық дерегімен жобаланып отырған
жер учаскесін келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 4 шілдедегі №285 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№15846 болып тіркелген) бекітілген «Мемлекеттік жер кадастрының
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық дерегімен
жобаланып отырған жер учаскесін келісу» мемлекеттік көрсетілетін
қызметі стандартына (бұдан əрі – Стандарт) негізінде «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – келісілген мемлекеттік
жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің
графикалық дерегімен жобаланып отырған жер учаскесі не
Стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік
қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы
арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз
түрінде.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылдары тəртібінің сипаттамасы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 12 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18832 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 11 маусым

№234

Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі жүзеге асыратын міндеттердің
орындалуы үшін қажетті және
жеткілікті дербес деректер тізбесін
бекіту туралы
«Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21
мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы 2-тармағының
1) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі жүзеге асыратын міндеттердің орындау үшін
қажетті жəне жеткілікті дербес деректердің тізбесі бекітілсін.
2. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
жүзеге асыратын міндеттерді орындауы үшін қажетті жəне жеткілікті
дербес деректер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 жылғы 30 қыркүйектегі №171/458 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде №8862 болып тіркелген, 2014 жылғы 15 қаңтарда
№8 (28232) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Кадр жəне əкімшілік қамтамасыз ету департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама
жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жауапты
хатшысына жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
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Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 11 маусымдағы №234 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
жүзеге асыратын міндеттердің орындалуы үшін қажетті жəне
жеткілікті дербес деректер тізбесі
р/с
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17

18

19
20

Дербес деректердің атауы
Аты
Əкесінің аты (бар болса)
Тегі
Атын, əкесінің атын (бар болса), тегін ауыстырғаны туралы
мəліметтер
Тегі мен атының транскрипциясы
Жеке сəйкестендіру нөмірі (ЖСН)
Туған күні, айы, жылы жəне туған жері
Ұлты
Жынысы
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері:
құжаттың атауы;
құжаттың нөмірі;
құжаттың берілген күні;
құжаттың қолданылатын мерзімі;
құжатты берген орган
Азаматтығы туралы деректер:
азаматтығы (бұрынғы азаматтығы);
Қазақстан Республикасы азаматтығын алған күні;
Қазақстан Республикасы азаматтығын алу негіздері;
Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан күні;
Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалту
негіздері;
Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына
келтірген күні;
Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру
негіздері
Портреттік бейнесі (цифрландырылған фотосурет)
Қолтаңбасы (оның ішінде электрондық цифрлық (бар болса))
Тұрғылықты жерінің мекенжайы, тұрғылықты жері бойынша
немесе келген жері бойынша тіркелген күні
Байланыс телефондары жұмыс, үй, ұялы телефоны (бар
болса)
Электрондық пошта (бар болса) мекенжайы
Еңбек кітапшасының мəліметтері:
нөмірі;
сериясы;
берілген күні;
ондағы жазбалар
Мемлекеттік жəне ведомстволық
наградалар, грамоталар, алғыс хаттар
туралы мəліметтер;
Награданың атауы немесе аты;
Наградтау туралы нормативтік актінің күні жəне түрі
Медициналық қорытынды нəтижелері
туралы мəліметтер
Əлеуметтік жеңілдіктер мен əлеуметтік мəртебесі туралы
мəліметтер:
жеңілдіктер мен мəртебе беруге негіз болып табылатын
құжатты берген органның атауы;
құжаттың сериясы, нөмірі, берілген күні;
мүгедектіктің себебі, мүгедектік тобы;
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Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық
сынақтардың салдарынан зардап шеккен адамға берілетін
жеңілдікке құқықты растайтын куəлік;
Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан
зардап шеккен адамға берілетін жеңілдікке құқықты
растайтын куəлік
Ағымдағы еңбек қызметі туралы деректер:
лауазымын, құрылымдық бөлімшесін, ұйымды,
оның атауын толық көрсету;
жалпы жəне үздіксіз жұмыс өтілі;
бұрын жұмыс істеген ұйымдарының мекенжайы мен
телефондары, сондай-ақ сол ұйымдарда атқарған
лауазымдарының толық атауы мен жұмыс істеген уақыты
жəне басқа да деректемелер
Білімі, біліктілігі жəне арнайы білімінің немесе арнайы
дайындығының бар-жоғы туралы мəліметтер:
оқу орнына түскен (оқу орнынан шығарылған) күні;
дипломның, куəліктің немесе білім беру мекемесін
аяқтағаны туралы басқа да құжаттың сериясы, нөмірі,
берілген күні;
білім беру мекемесінің атауы жəне орналасқан жері;
факультеті немесе бөлімшесі, білім беру мекемесін
аяқтағаннан кейінгі біліктілігі жəне мамандығы;
ғылыми дəрежесі;
ғылыми атағы;
шет тілдерді білуі
Біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау туралы мəліметтер:
біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау туралы құжаттың
сериясы, нөмірі, берілген күні;
білім беру мекемесінің атауы жəне орналасқан жері;
білім беру мекемесін аяқтағаннан кейінгі біліктілігі жəне
мамандығы
Жеке табыс салығы бойынша декларация тапсырғаны туралы мəліметтер
Əскери міндетті адамдардың жəне əскери қызметке
шақырылатын адамдардың əскери есепке алынғаны туралы мəліметтер:
əскери билеттің сериясы, нөмірі, берілген (тапсырылған)
күні:
əскери билетті берген органның атауы;
əскери-есепке алу мамандығы;
əскери атағы;
есепке қабылданғаны/алынғаны туралы деректер;
əскери қызметтен босатуға негіз
Отбасылық жағдайы туралы мəліметтер:
некеде тұруы;
некеге тұрғаны туралы куəліктің деректері;
некені бұзғаны туралы куəліктің деректері;
ерінің (зайыбының) аты, əкесінің аты (бар болса), тегі;
ерінің (зайыбының) жеке басын куəландыратын құжаттың
деректері;
туысқандық дəрежесі;
отбасының басқа да мүшелерінің, асырауындағылардың
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі жəне туған күндері;
балаларының (оның ішінде асырап алынған,
қамқорындағы) бар-жоғы жəне олардың жасы
Сотталғаны (сотталмағаны) туралы мəліметтер

4. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына көрсетілетін қызметті берушінің Стандарттың 9-тармағында
көрсетілген тиісті құжаттарды (бұдан əрі – құжаттар) қоса бере отырып,
Стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдауы
негіз болып табылады.
5. Процесс құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны,
орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды келіп
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды, тексеруді жəне тіркеуді
жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық
ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскері
Стандартқа 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды
қабылдаудан бас тартылғаны туралы қолхат береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (оператор) көрсетілетін қызмет алушыдан қабылдаған
құжаттарды келіп түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау
бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) күнтізбелік 2 күн ішінде оларды дайындайды жəне
мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық
жүйесі (бұдан əрі – МЖК ААЖ) бөліміне курьер арқылы жолдайды.
4) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері күнтізбелік 8 күн ішінде
атрибутивті жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ базасына енгізеді,
салыстырып тексереді жəне көрсетілетін қызметті алушы ұсынған
жерге орналастыру жобасына жүргізілген салыстырып тексеру туралы жазба енгізеді, координаталар ведомосын басып шығарады жəне
көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік жер кадастры (бұдан əрі
– МЖК) бөліміне тапсырады;
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, МЖК ААЖ
бөлімінің жұмыскері күнтізбелік 2 күн ішінде мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты əзірлейді жəне жібереді;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері күнтізбелік 2 күн ішінде кадастрлық
нөмір береді жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына тапсырады;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде құжатқа
қол қояды жəне оны құжаттарды қабылдау жəне беру бөліміне (бұдан
əрі – бөлім) тапсырады;
7) бөлім жұмыскері 2 сағат ішінде қол қойылған құжатты тіркейді;
8) көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің жұмыскері 2 сағат
ішінде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті
берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
9) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскеріне 1 сағат
ішінде жолдайды;
10) талон негізінде жəне жеке куəлігі жəне (немесе) сенімхаты
көрсетілген жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру
секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
Егер, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін алуға көрсетілген мерзімде жүгінбесе, көрсетілетін қызметті
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беруші оның беру секторында бір ай бойы сақталуын қамтамасыз
етеді, содан кейін оны одан əрі сақтау үшін құжаттарды жүйелендіру
жəне сақтау бөліміне (техникалық мұрағатқа) тапсырады.
6. Келесі рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін
негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (ісқимылдың) нəтижелері:
1) тіркелген құжат;
2) қабылданған құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің
жинақтау бөліміне тапсыру;
3) қабылданған құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің МЖК
ААЖ бөліміне тапсыру;
4) атрибутивті жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ базасына
енгізу, салыстырып тексеру жəне жүргізілген салыстырып тексеру
туралы жазба енгізу, координаталар ведомосін басып шығару жəне
МЖК бөліміне тапсыру.
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап дайындалады жəне
жіберіледі;
5) МЖК бөлімінде берілген кадастрлық нөмір жəне құжаттарды
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына тапсыру;
6) қол қойылған құжат жəне көрсетілетін қызметті беруші
басшысының оны бөлімге тапсыруы;
7) тіркелген құжат;
8) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға беру.
3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (жұмыскерлері) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (оператор);
2) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы);
3) көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды жүйелендіру жəне
сақтау бөлімінің (техникалық мұрағатының) жұмыскері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөлімінің жұмыскері;
5) көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
7) бөлімнің жұмыскері;
8) көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскері.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
құрылымдық бөлімшелер (жұмыскерлер) арасындағы рəсімдердің
(іс-қимылдардың) бірізділігі сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының жұмыскері
(оператор) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды келіп
түскен күні 15 минут ішінде қабылдауды, тексеруді жəне тіркеуді
жүзеге асырады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің операциялық залының
жұмыскері (оператор) көрсетілетін қызмет алушыдан қабылдаған
құжаттарды келіп түскен күні көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау
бөлімінің жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) оларды дайындайды жəне күнтізбелік 2 күн ішінде
көрсетілетін қызметті берушінің МЖК ААЖ бөліміне курьер арқылы
жолдайды;
4) МЖК ААЖ бөлімінің жұмыскері күнтізбелік 8 күн ішінде
атрибутивті жəне графикалық деректерді МЖК ААЖ базасына енгізеді,
салыстырып тексереді жəне көрсетілетін қызметті алушы ұсынған
жерге орналастыру жобасына жүргізілген салыстырып тексеру туралы жазба енгізеді, координаталар ведомосін басып шығарады жəне
көрсетілетін қызметті берушінің МЖК бөліміне тапсырады;
Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, МЖК ААЖ бөлімінің
жұмыскері күнтізбелік 2 күн ішінде мемлекеттік қызметті көрсетуден
бас тарту туралы уəжді жауапты дайындайды жəне жібереді;
5) МЖК бөлімінің жұмыскері күнтізбелік 2 күн ішінде кадастрлық
нөмір береді жəне құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына тапсырады;
6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 сағат ішінде құжатқа
қол қояды жəне оны бөлімге тапсырады;
7) бөлімнің жұмыскері 2 сағат ішінде қол қойылған құжатты тіркейді;
8) бөлімнің жұмыскері 2 сағат ішінде мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің
жұмыскеріне (маманына) тапсырады;
9) көрсетілетін қызметті берушінің жинақтау бөлімінің жұмыскері
(маманы) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қабылдайды жəне
көрсетілетін қызметті берушінің беру секторының жұмыскеріне 1 сағат
ішінде жолдайды;
10) талон негізінде жəне жеке куəлігі жəне (немесе) сенімхаты
көрсетілген жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің беру
секторының жұмыскері 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті алушыға
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін береді.
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, əрбір
іс-қимылды (рəсімді) өткізу рəсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігі
сипаттамасы бар мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестері
анықтамалығы «Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған
ақпараттық жүйесінің графикалық дерегімен жобаланып отырған
жер учаскесін келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
қосымшада келтірілген.

«Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық дерегімен жобаланып отырған жер
учаскесін келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша
«Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық дерегімен жобаланып отырған жер
учаскесін келісу» мемлекеттік
қызметін көрсетудің бизнес-процестері анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 14 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18843 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 13 маусым

№236

Нұр-Сұлтан қаласы

«Мемлекеттік жер кадастрының
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің
графикалық дерегімен жобаланып отырған жер
учаскесін келісу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентін бекіту туралы
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15
сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 2) тармақшасына
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған «Мемлекеттік жер кадастрының
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің графикалық дерегімен
жобаланып отырған жер учаскесін келісу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 10
(он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама
жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 (он)
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 18 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18855 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 17 маусым

№238

Нұр-Сұлтан қаласы

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту
және пайдалану саласында құрметті атақтар, төс
белгілерін және құрмет грамоталарын беру
қағидасын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2012 жылғы
26 наурыздағы № 25–03–02/120 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану
саласында құрметті атақтар, төс белгілерін жəне құрмет грамоталарын
беру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 26 наурыздағы №25-0302/120 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық
аткілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7602 болып тіркелген, 2012
жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде №269-273 (27347)
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін
молайту жəне пайдалану саласында құрметті атақтар, төсбелгілер
жəне құрмет грамоталарын беру қағидасында:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. «Аңшылық шаруашылығы саласында еңбек сіңірген қызметкер»,
«Балық шаруашылығы саласында еңбек сіңірген қызметкер» құрметті
атақтары (бұдан əрі – құрметті атақтар), «Жануарлар дүниесін
қорғаудағы мінсіз қызметі үшін», «Балық шаруашылығы саласындағы
мінсіз қызметі үшін» төсбелгілері (бұдан əрі – төсбелгілер) жəне
құрмет грамоталары:
1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті (бұдан əрі
– Комитет) мен оның аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлеріне;

2) Комитеттің қарамағындағы ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметкерлеріне;
3) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы жергілікті мемлекеттік басқару органдарының
қызметкерлеріне;
4) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану
саласындағы ғылыми қызметкерлерге;
5) аңшылық жəне балық шаруашылығы субъектілерінің қызметкерлеріне;
6) аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілерінің республикалық қауымдастықтарының, сондай-ақ балықшылар мен балық
шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктерінің қызметкерлеріне;
7) аңшылық жəне балық шаруашылығының дамуына қомақты үлес
қосқан басқа да адамдарға, оның ішінде зейнеткерлік жасқа толуына байланысты құрметті демалысқа шыққан адамдарға беріледі.»;
«12. Құрметті атақтар, төсбелгілерін жəне құрмет грамоталарын
беруге ұсынымдарды Комитетке:
1) Комитеттің аумақтық бөлімшелерінің;
2) жергілікті мемлекеттік басқару органдарының;
3) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне тұрақты
пайдалануды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік мекемелері мен
республикалық мемлекеттік кəсіпорындарының;
4) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану
саласындағы ғылыми ұйымдарының;
5) аңшылық жəне балық шаруашылықтары субъектілерінің;
6) аңшылардың жəне аңшылық шаруашылық субъектілері қоғамдық
бірлестіктерінің республикалық қауымдастықтары, сондай-ақ балықшылардың жəне балық шаруашылығы субъектілері қоғамдық
бірлестіктерінің басшылары ұсынады.»;
13-тармақ алып тасталсын;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Құрметті атақтар, төсбелгілер жəне құрмет грамоталарын
беруге ұсыным осы Қағидаға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
ресімделеді.»;
көрсетілген Қағидаға 8-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын.
(Соңы 24-бетте)

RESMI
8-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

5) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетінің «Жоңғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи
паркі» республикалық мемлекеттік мекемесі ұсынатын қызметтер
тарифтерінің мөлшерлерінде:
4 жəне 10-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
Мемлекеттік табиғи-қорық қоры, табиғи жəне
тарихи-мəдени мұра объектілерінде болу жəне
оларды зерделеу кезінде мынадай қызметтер
ұсыну, он бес адамға дейінгі бір топқа күніне:
аудармашы
экскурсия жүргізуші
жолсерік-инспектор

10

Министерство сельского
хозяйства
Республики Казахстан

ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ
________________________
________________________
________________________

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ
___________________________
___________________________
___________________________
Министр
Нур-Султан 20__ год

МАРАПАТТАЛАДЫ
Министр
Нұр-Сұлтан 20__жыл

Қонақүй нөмірлерін ұсыну,
бір адамға тəулігіне

12

Мəдени-тұрмыстық мақсаттағы объектілер
(монша) ұсыну, бір адамға бір сағатқа

6

Туристік құрал-жабдықтар ұсыну:
Батут бір адамнан 10 минутқа
Су катамараны 1 сағатқа
Шатыр 1 тəулікке
Жағажай шатыры бір күнге
Шаңғы 1 сағатқа
Қаршана 1 сағатқа (3 шақырым)
Тюбинг (жастықша шана) 1 сағатқа
Коньки 1 сағатқа

9

2019 жылғы 20 маусым №17-5-6/151
Нұр-Сұлтан қаласы
«Табиғат қорғау мекемелері ұсынатын
қызметтер үшін тарифтер мөлшерлерін бекіту
туралы» Орман шаруашылығы және жануарлар
дүниесі комитетінің 2017 жылғы 31 мамырдағы
№17-1/158 бұйрығына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан
Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы 8-бабының 6)
тармақшасына жəне «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінiң кейбiр мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2005 жылғы 6 сəуірдегі №310 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі туралы
ереженің 17-тармағының 286) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. «Табиғат қорғау мекемелері ұсынатын қызметтер үшін тарифтер мөлшерлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетінің 2017 жылғы 31 мамырдағы №17-1/158 бұйрығына
(Нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде №15282
болып тіркелген, 2017 жылғы 19 шілдеде Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан
Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 8-бабының 6)
тармақшасына жəне «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінiң кейбiр мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2005 жылғы 6 сəуірдегі № 310 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі туралы
ереженің 17-тармағының 286) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:»
2) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің «Алматы мемлекеттік табиғи қорығы»
республикалық мемлекеттік мекемесі ұсынатын қызметтер тарифтерінің мөлшерлерінде:
1 жəне 2-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
Туристік соқпақтар, тамашалау алаңдарын, демалу алаңқайларын ұсыну, бір адамға бір күнге:
Қазақстан Республикасының азаматтары мен
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше-елдердің
азаматтары үшін
басқа елдердің азаматтары үшін
Мемлекеттік табиғи-қорық қоры, табиғи жəне
тарихи-мəдени мұра объектілерінде болу жəне
оларды зерделеу кезінде экскурсия жүргізуші
қызметін ұсыну, жиырма адамға дейінгі бір топқа
күніне:
Қазақстан Республикасының азаматтары мен
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше-елдердің
азаматтары үшін
басқа елдердің азаматтары үшін

2

420
1 200

3

420
1 200

Мемлекеттік табиғи-қорық қоры, табиғи жəне
тарихи-мəдени мұра объектілерінде болу жəне
оларды зерделеу кезінде 6 адамға дейінгі бір
топқа күніне мынадай қызметтер ұсыну:
экскурсия жүргізуші:
Қазақстан Республикасының азаматтары мен
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше-елдердің
азаматтары үшін
басқа елдердің азаматтары үшін
жолсерік-инспектор:
Қазақстан Республикасының азаматтары мен
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше-елдердің
азаматтары үшін
басқа елдердің азаматтары үшін аудармашы

1 200
1 650
850
1 300
500

»;
4) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің «Іле Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи
паркі» республикалық мемлекеттік мекемесі ұсынатын қызметтер
тарифтерінің мөлшерлері:
мынадай редакциядағы 2-1-жолмен толықтырылсын:
«
2-1

Кемпингтер (киіз үйлер, беседкалар) орналастыру үшін орын ұсыну, тəулігіне бір шаршы
метр есеппен

128
»;

3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
3

Қоғамдық тамақтандыру (мейрамханалар, кафелар, асханалар), сауда объектілерін немесе оларды орналастыру орындарын ұсыну,
тəулігіне бір шаршы метр есеппен

12
13
15

Ұлттық парктің ерекше қорғалатын табиғи
аумағында орналасқан демалыс аймағы
объектілерінен санитариялық тазарту (қоқыс
шығару) қызметін ұсыну, бір рейс жасау
Көлік (трактор) қызметін ұсыну, бір сағатқа
Көлік (шынжыр табанды трактор) қызметін
ұсыну, бір сағатқа
Жүк көтергіштігі 4,5 тоннадан аспайтын көлік
(жүк автомобилі) қызметін ұсыну, бір километр
қашықтыққа
Жүк көтергіштігі 1,5 тоннадан аспайтын көлік
(жүк автомобилі) қызметін ұсыну, бір километр
қашықтыққа
Көлік (11 орынды шағын автобус) қызметін
ұсыну, бір километр қашықтыққа

73
»;

2.

8375
2135
2870

3.
4.
5.

4
0

5
3

6
0

7
2600

65,0

4

0

3

1

Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитеті төрағасының міндетін атқарушы
М.АЙНАБЕКОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 26 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18895 болып енгізілді.

Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігі ведомстволарының арнайы
автокөлігінің тиесілік заттай нормаларын және
ерекше үй-жайлары үшін алаңдарының заттай
нормаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 69-бабына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес қоса беріліп отырған
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдарының
Арнайы автокөлігінің тиесілік заттай нормалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес қоса беріліп отырған
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі
комитетінің жəне оның аймақтық бөлімшелерінің Арнайы автокөлігінің
тиесілік заттай нормалары;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес қоса беріліп отырған
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ведомстволарының
арнайы үй-жайлары үшін заттай нормалары бекітілсін.
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер органдарының
арнайы автокөліктерінің тиесілік заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы
31 наурыздағы №251 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Əділет
министрлігінде №11031 болып тіркелген, «Əділет» ақпаратыққұқықтық жүйесінде 2015 жылғы 1 маусымда жарияланған);
2) «Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ведомстволарының ерекше үй-жайлары үшін алаңдарының заттай нормаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015
жылғы 29 маумырдағы №337 бұйрығы (Қазақстан Республикасының
Əділет министрлігінде №11545 болып тіркелген, «Əділет» ақпаратыққұқықтық жүйесінде 2015 жылы 28 шілдеде жарияланған).
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі сатып алу
жəне Министрліктің активтері департаменті (Е.С. Қалас) заңнамамен
белгіленген тəртіпте:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасының Əділет
министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық
ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы
тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

200

шаршы
метр

500

Аудандар бойынша мемлекеттік
шаршы
100
кірістер басқармалары
метр
Қазынашылық органдарына арналған ерекше үй-жайлар
7. Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуге арналған зал:
Аудандық қазынашылық
шаршы
30
басқармалары
метр
Қалалық қазынашылық
шаршы
45
басқармалары
метр
Облыстар бойынша қазынашылық шаршы
60
департаменттері
метр
Республикалық манызы бар
шаршы
90
қалалар жəне астана бойынша
метр
Қазынашылық департаментері.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
-

8
2
2

1
0
1

2600
2600
2600

70,0
Əрбір заңды тұлғаға
арналған арнайы
автокөліктің заттай нормалары
жеңіл
авто
негізінде

жүк автомобильдерінің жəне жолаушылар автобустары мен шағын
автобустарының
шассиіне

1
2
1. Қазақстан
Республикасы Қаржы
министрлігінің Қаржы
мониторингі комитеті

3
12

4
5

5
2600

2. Саны 80 штат
бірлігіне дейін облыстар, республикалық
маңызы бар қалалар
жəне астана бойынша
Экономикалық тергеу
департаменттері

8

1

2600

3. 80 штат бірлігінен
бастап облыстар,
республикалық
маңызы бар қалалар
жəне астана бойынша
Экономикалық тергеу
департаменттері

12

2

2600

Атауы

шаршы
метр

2600

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы
мониторингі комитетінің жəне оның аумақтық бөлімшелерінің
арнайы автокөлігінің тиесілік заттай нормалары

№

Степногорск, Қапшағай, Текелі,
Жезқазған, Сарань, Теміртау,
Шахтинск, Балхаш, Приозерск,
Қаражал, Сəтпаев, Лисаковск,
Рудный, Арқалық, Жаңаөзен,
Арыс, Кентау, Түркістан,
Ақсу, Екібастұз, Риддер,
Курчатов, Семей қалалары
бойынша мемлекеттік кірістер
басқармалары
Қалалардағы аудандар бойынша мемлекеттік кірістер
басқармалары

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 23 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18718 болып енгізілді.

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығына
2-қосымша

90,0

2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің Орман
жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар басқармасы заңнамада
белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелген күнінен бастап он
күнтізбелік күн ішінде оны ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкіне қосу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің
«Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз
етсін.
3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

№470

3
3

Ескертпе:
арнайы автокөліктерді пайдалану Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік кірістер, Қаржы мониторингі комитеттері
төрағаларының бұйрығымен бекітілген тəртіпте, белгіленген лимит
шегінде жүзеге асырылады;
арнайы автокөлік – салықтық, кедендік заңнамалардың жəне
экономикалық жəне қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға
қарсы күрестің сақталуын бақылауды қамтамасыз ету мақсатында
Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер, қаржы мониторингі
органдарының, лауазымды адамдарын, қызметкерлері мен қызметшілеріне көлік қызметін көрсетуге арналған жеңіл не жүк автокөлігі,
автобус, шағын автобус;
жеңіл автомобильдер базасында қозғалтқыш көлемі 3000 текше
сантиметрден аспауы тиіс; жүк автомобильдерінің жəне жолаушылар
автобустары мен шағын автобустарының шассиіндегі қозғалтқыш
көлемі автомобиль моделіне байланысты.

».

2019 жылғы 21 мамыр

Туристік соқпақтар, тамашалау алаңдарын, демалу алаңқайларын ұсыну, бір адамға бір күнге:
Қазақстан Республикасының азаматтары мен
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше-елдердің
азаматтары үшін
басқа елдердің азаматтары үшін

150
700
2500
600
800
1000
400
500

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

1 200
1 550

»;
3) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің «Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи
қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі ұсынатын қызметтер
тарифтерінің мөлшерлерінде:
1 жəне 3-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
1

10
11

2
Қазақстан
Республикасы
Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік кірістер
комитеті
Облыстар,
республикалық
маңызы бар
қалалар жəне
астана бойынша
мемлекеттік кірістер
департаменттері
Кедендер
Кеден бекеттері
Қазақстан
Республикасы
Қаржы министрлігі
Мемлекеттік
кірістер комитетінің
мамандандырылған
мемлекеттік
мекемелері

654

»;
9, 10, 11, 12, 13 жəне 15-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР
ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІ БҰЙРЫҒЫ

1
1.

2000

»;
6) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетінің «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты» республикалық мемлекеттік мекемесі ұсынатын қызметтер
тарифтерінің мөлшерлерінде:
6-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 17 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18854 болып енгізілді.

1

Табиғи-қорық қоры, табиғи жəне мəдени мұра
объектілерінде, табиғат мұражайлары мен жанды мүйістерде болу жəне оларды зерделеу
5000
кезінде кино, бейне жəне фото таспаларына
түсiруді (кəсіби) жүргізу, бір күнге

11

Атауы

4000
4626
2500

»;
мынадай редакциядағы 11 жəне 12-жолдармен толықтырылсын:
«

Үлгі

№

Жүру лимиті айына 1
автомобильдің (километр)

4

Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану
саласында құрметті атақтар, төсбелгілер жəне құрмет
грамоталарын беру қағидасында 8-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігі

Əрбір заңды тұлғаға арналған
арнайы автокөліктің заттай
нормалары
салықтық теккедендік
серулер үшін бақылау үшін

»;

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 17 маусымдағы №238 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер органдарының
арнайы автокөлігінің тиесілік заттай нормалары

9000

Жүру лимиті айына 1 автомобильдің (километр)

Қонақүйлер, мотельдер, туристік базалар
орналастыру үшін орындар ұсыну, бір айға бір
гектар есеппен, қоғамдық тамақтандыру
(мейрамханалар, кафелар, асханалар)
объектілерін орналастыру орындарын
қоспағанда

жүк автомобильдерінің жəне
жолаушылар автобустары мен
шағын автобустарының шассиіне

8

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығына
1-қосымша

жеңіл авто негізінде

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті заңнамада
белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама
жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернетресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

жүк автомобильдерінің жəне
жолаушылар автобустары мен
шағын автобустарының шассиіне

(Соңы. Басы 23-бетте)
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жеңіл авто негізінде

24

Ескертпе:
арнайы автокөліктерді пайдалану Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік кірістер, Қаржы мониторингі комитеттері
төрағаларының бұйрығымен бекітілген тəртіпте, белгіленген лимит
шегінде жүзеге асырылады;
арнайы автокөлік – салықтық, кедендік заңнамалардың жəне
экономикалық жəне қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға
қарсы күрестің сақталуын бақылауды қамтамасыз ету мақсатында
Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер, қаржы мониторингі
органдарының, лауазымды адамдарын, қызметкерлері мен қызметшілеріне көлік қызметін көрсетуге арналған жеңіл не жүк автокөлігі,
автобус, шағын автобус;
жеңіл автомобильдер базасында қозғалтқыш көлемі 3000 текше
сантиметрден аспауы тиіс; жүк автомобильдерінің жəне жолаушылар
автобустары мен шағын автобустарының шассиіндегі қозғалтқыш
көлемі автомобиль моделіне байланысты.
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығына
3-қосымша
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
ведомстволарының ерекше үй-жайлары үшін алаңдарының
заттай нормалары
№
р/с

Үй-жайлардың атауы

Өлшем
бірлігі

Үй-жайдың
алаңы

1

2

3

4

Мемлекеттік кірістер органдары үшін ерекше үй-жайлар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы
мониторингі комитеті жəне облыстар, республикалық
манызы бар қалалар жəне астана бойынша экономикалық
тергеулер департаментері
шаршы
0,2
1. Қару-жарақ, оқ-дəрілерді,
метр
жарылғыш заттарды, арнайы жəне
химиялық құралдарды сақтауға
арналған үй-жай (1 аттестатталған
қызметкерге)
2. Кезекші бөлімді орналастыруға
шаршы
36
арналған үй-жай
метр
3. Ұсталған адамдарды уақытша
шаршы
18
ұстауға арналған үй-жай
метр
4. Тергеудегілерден жауап алуды
шаршы
18
жүргізу кабинеті
метр
5. Заттай дəлелдемелерді сақтауға
шаршы
36
арналған үй-жай
метр
6. Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі мемлекеттік кірістер
органдарының ақпаратты
қабылдау жəне өңдеу орталығы:
Көкшетау, Ақтөбе, Талдықорған,
Атырау, Өскемен, Тараз, Орал,
Қызылорда, Қостанай, Ақтау,
Павлодар, Петропавл қалалары
бойынша мемлекеттік кірістер
басқармалары

шаршы
метр

900

2019 жылғы 21 маусым

№614

Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай
бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9756 болып
тіркелген, 2014 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар
енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық
тобында:
2 «Қаржылық қызмет» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 366 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«366 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік
сатып алу басқармасы
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«002 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123
жəне 124 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды,
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың
міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 021 жəне 024 бюджеттік бағдарламалары
бар 750 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«750 Облыстың стратегия жəне экономикалық даму басқармасы
021 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған байланысты дауларды реттеу
024 Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік
бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 751 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«751 Облыстың қаржы жəне мемлекеттік активтер басқармасы
001 Жергілікті бюджетті атқару жəне коммуналдық меншікті басқару
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 009, 013, 028, 032, 100, 102, 103, 106,
107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125
жəне 126 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«002 Ақпараттық жүйелер құру
009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған байланысты дауларды реттеу
013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
028 Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды,
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың
міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
(Жалғасы бар)

