
№227 (30456) 28 ҚАРАША, ДҮЙСЕНБІ 2022 ЖЫЛ

E-mail: info@egemen.kzwww.egemen.kz TWITTER.COM/EGEMENKZFACEBOOK.COM/EGEMENKZ

Аяздағы 
апат

23-бет

Қатерлі ісікті 
емдеудің 
жаңа әдісі 

17-бет

Өмірімнің 
кредосы – 
шеңберден 
шығу

13-бет

 EUR/KZT  477.55               USD/KZT  462.75              RUB/KZT  7.64            CNY/KZT  64.87ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Халықтың 
сенімі нығайды

«Қазақстан халқына адал қызмет 
етуге, Қазақстан Республикасының 
Конституциясы мен заңдарын қатаң 
сақтауға, азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарына кепілдік беруге, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
өзіме жүктелген мəртебелі міндетін адал 
атқаруға салтанатты түрде ант етемін!», 
деді Қ.Тоқаев.

Сайланған Қазақстан Президентінің 
қызметке кірісу құрметіне орай Мем-
лекеттік Əнұран ойналып, 21 рет зең-
бі ректерден оқ атылды. Ал «Ақ орда» 
резиденциясының үстінде Қа зақ  стан 

Республикасының Мем ле кеттік Туы 
көтерілді. Орталық сайлау комис-
сия сының төрағасы Нұрлан Əбді ров 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстан 
Республикасы Президентінің куəлігін 
тапсырды. Бұдан кейін Мемлекет басшы-
сы сөз сөйледі.

«Биыл халқымыз үшін айрықша 
маңызды жыл болды. Қазақстан 
дамудың жаңа дəуіріне қадам бас-
ты. Біз түбегейлі бетбұрысқа жол аш-
қан ауқымды өзгерістер жасадық. 
Конс титуциялық реформаны жүзеге 
асыр дық. Мемлекетіміздің ең басты 

сала ларын жан-жақты жаңғырттық. Со-
ның арқасында халықтың болашаққа 
деген үміті артып, сенімі нығая түсті.

Мен аймақтарды аралап, тұрғын-
дармен кездескенде бұған айқын көз 
жеткіздім. Сондай-ақ өткен референ-
дум тың бастамаларды жұртымыздың 

жаппай  қолдайтынын көрсетт і . 
Халықтың дұрыс бағыттағы өзгеріске 
ұмтылысы жұмысқа зор серпін берді. 
Біз  реформаларды соңына дейін 
міндетті түрде жеткізуіміз қажет. 
Конституцияның жаңа талабына сəйкес 
бұдан былай Президент жетіжылдық бір 
мерзімге ғана сайланады. Осылайша, 
саясаткерлердің жаңа буыны билік ба-
сына келе бастайды. Мен осы шешімнің 
дұрыс болғанына кəміл сенемін», деді 
Қ.Тоқаев.

Осы орайда, Президент Консти-
туцияға сəйкес билік тармақтары түгел 
жаңғыртылатынын жеткізді. Осындай 
жаңа саяси маусымды Президент сай-
лауы бастап берді. Сайлау науқаны 
3 айға жуық уақытқа созылғанын, осы 
кезеңде еліміздің болашағы туралы 
түрлі мазмұнды пікірталас болғанын 
жеткізді. Жұртымыз өз болашағына бей-
жай қарамайтынын атап өтті. 

«Азаматтық қоғамның кемел инс-
ти тутқа айналғаны айқын аңғарылды. 
Саяси алаңға жаңа тұлғалар шықты. 
Осылайша, халқымыз 20 қарашада өз 
таңдауын жасады. Сайлау əділ əрі ашық 
өтті. Бұл – байқаушылардың, сарапшы-
лар мен журналистердің берген бағасы. 
Ел-жұрттың белсенділігі ерекше жоғары 
болды. Кейбір азаматтар бүкіл отбасымен 
келіп, дауыс берді. Бұл науқан ел мүддесі 
үшін ұлт болып біріге алатынымызды 
көрсетті.

(Соңы 2-бетте)

Аманатқа адал болу – қасиетті парыз

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 
2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының 
депутаттарын сайлауды 
2023 жылғы 14 қаңтарға 

тағайындау туралы
Қазақстан Республикасы Консти-

туциясының 44-бабының 2) тармақшасына, 
«Қазақстан Республи ка сындағы сайлау тура-
лы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақ стан 
Рес публикасы Конституциялық заңының 
69-ба бына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Пар ла менті Сенатының депутаттары 
өкілет тік терінің конс ти туциялық мерзімі 
2023 жылы аяқталатынына байланысты 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаттарын сайлау 2023 жылғы 
14 қаңтарға тағайындалсын.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі, 
Астана, Алматы жəне Шымкент қалаларының, 
облыс тар дың əкімдері Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаттарын сайла-
уды ұйымдасты ру шылық, материалдық-
техникалық жəне қаржылық қам тамасыз ету 
жөнінде шаралар қабылдасын.

3. Осы Жарлық жарияланған күнінен бас-
тап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 қараша
№ 4

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасы Жоғары 
аудиторлық палатасының кейбір 

мәселелері туралы
«Қазақстан Республикасының Прези дентi 

туралы» Қазақстан Республикасы Конс ти-
туциялық заңының 16-бабының 2) тармақ-
шасына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

1. Қоса берiлiп отырған:
1) Қазақстан Республикасының Жоғары 

аудиторлық палатасы туралы ереже;
2) Қазақстан Республикасы Президентінің 

кейбір актілеріне енгізілетін өзгерістер бекі-
тілсін.

2. Осы Жарлыққа қосымшаға сəйкес Қазақ-
стан Республикасы Президентінің кейбір жар-
лықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасы осы Жарлықтан туындай-
тын шараларды қабылдасын. 

4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 қараша
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(Жарлықтың ережесі 8-12-беттерде 
жарияланып отыр)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының 
Президентіне тікелей бағынатын 

және есеп беретін мемлекеттік 
органдардың басшылары туралы

«Қазақстан Республикасының Прези-
денті туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 17-1-бабының 
1-тармағына сəйкес жаңадан сайланған 
Қазақ стан Республикасының Президенті қыз-
ме тіне кіріскен кезде Қазақстан Республи-
касының Президентіне тікелей бағы натын 
жəне есеп беретін мемлекеттік орган дар дың 
басшылары өкілеттігінің тоқтаты луына бай-
ланысты ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасының Прези-
дентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін 
мемлекеттік органдардың басшылары тиісті 
басшылар тағайындалғанға дейін өз мін-
деттерін атқаратын болсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен 
бас  тап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 қараша
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Астана, Алматы, Шымкент 
қалаларының және облыстардың 

әкімдері туралы
Қазақстан Республикасы Конститу ция -

сының 87-бабының 5-тармағына сəйкес 
жаңадан сайланған Қазақстан Республи ка-
сының Пре зиденті қызметіне кіріскен кез-
де Астана, Алматы, Шымкент қалаларының 
жəне облыстардың əкімдері өкілеттігінің 
тоқтатылуына байланысты ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Астана, Алматы, Шымкент қалаларының 
жəне облыстардың əкімдері тиісті əкімдер таға йын-
далғанға дейін өз міндеттерін атқаратын болсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бас-
тап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 қараша
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

М.�. Нұртілеуді тағайындау туралы

Мұрат Əбуғалиұлы Нұртілеу Қазақстан 
Республикасы Президенті Əкімшілігінің 
Басшысы лауазымына тағайындалсын. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 қараша
№ 8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Заңсыз шығарылған активтерді мемлекетке қайтару 
ж�ніндегі шаралар туралы

РЕСМИ

–––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
ауылды дамыту мәселесі тура лы 
Жарлыққа қол қойды. Бұл – Мем-
лекет басшысының жаңа прези-
денттік мерзімдегі бірінші Жар лығы. 
Осылайша, аталған құ жат арқылы 
Үкіметке ауылды дамы тудың бес 
жылға арналған нақты жоспарын 
әзірлеуді тапсырды. 
–––––––––––––––––––––––––––

ПРЕЗИДЕНТ КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Өткен аптада жаңа мерзімге сайланған 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты 
ұлықтау рəсімі өткені белгілі. Мемлекет 
басшысы аталған рəсімде сөйлеген сөзінде 
бірнеше маңызды мəселеге назар аударды. 
Соның ішінде ауыл туралы айтылған баста-
ма жұрт шы лықтың көңіліне жақты. 

(Соңы 3-бетте)

Ауылды жақсарта 
алмасақ,
бәрімізге сын
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Президенттің 
екі елге ресми 
сапары

––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 28 қараша күні  Ресей 
Федерациясына ресми сапармен 
барады. Мемлекет басшысы Мәс-
кеуде Ресей Президенті Влади мир 
Путинмен келісс�з жүргізеді. Сон-
дай-ақ екі ел басшылары Қазақ стан 
мен Ресейдің �ңіраралық ынты мақ-
тастық форумының жұмысына бей-
небайланыс режімінде қатысады. 
––––––––––––––––––––––––

29-30 қараша күндері Қазақстан Прези-
денті Францияға ресми сапармен барады. 
Қасым-Жомарт Тоқаев Парижде Франция 
Президенті Эмманюэль Макронмен келіс сөз 
жүр гізеді деп жоспарланып отыр. Келіс сөз 
барысында сауда-экономикалық, инвес ти-
циялық жəне гуманитарлық сала лардағы 
стратегиялық серіктес тікті дамыту перс-
пективалары тал қыланады. Сонымен қатар 
Мемлекет басшысы Францияның іскер топ-
тары өкілдерімен бірқатар кездесу өткізеді.

Ауылдық аумақтарды дамы-
ту тəсілдерінің институционалдық 
жағынан қамтамасыз етілуін дамыту 
жəне тиімділігін арттыру, сондай-ақ 
ауылдық жерлерде өмір сүру сапасын 
жақсарту жəне жайлы өмір сүру ортасын 
жасау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасының 
Үкіметі:

1) 2023 жылғы 31 наурызға дейін 
Қазақстан Республикасының ауылдық 
аумақтарын дамытудың 2023-2027 
жылдарға арналған тұжырымдамасын 

қабылдауды қамтамасыз етсін;
2) осы Жарлықтан туындайтын өзге 

де шараларды қабылдасын.
2. Осы Жарлықтың орындалуын 

бақылау Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігіне жүктелсін.

3. Осы Жарлық қол қойылған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 қараша
№ 1

«Қазақстан Республикасының Прези-
денті туралы» Қазақстан Республикасы 
Конс титуциялық заңының 21-бабына 
сəй кес, елден заңсыз шығарылған актив -
терді Қазақстан Республикасына қайта ру, 
сондай-ақ заңсыз жолмен алын ған актив-
терді (бұдан əрі – заңсыз шыға рылған ак-
тивтер) анықтау жəне оларды мем лекетке 
қайтару мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасының Үкіметі 
Қазақстан Республикасының Бас про кура-
турасымен, Қазақстан Республика сының 
Ұлттық Банкімен, Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлт тық қауіпсіздік коми-
тетімен, Қазақстан Республика с ының 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігімен (Сыбайлас жемқорлық-
қа  қарсы қыз метпен) ,  Қазақстан 
Республикасы ның Қаржы лық мониторинг 
агенттігімен, Қазақстан Республи касы-
ның Қаржы нарығын реттеу жəне дамыту 
агент тігімен, «Самұрық-Қазына» ұлттық 
əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен 
жəне басқа да мүдделі мемлекеттік орган-
дармен жəне ұйымдармен бірлесіп, 2023 
жылғы 31 наурызға дейін:

1) заңмен реттелетін құқық қаты нас-
тарының субъектілерін анықтауға;

2) заңсыз шығарылған активтердің 
шығу тегін ашу, растау жəне оларды 
қайтару тетіктерін регламенттеуге;

3) заңсыз шығарылған активтерді қай-
тару рəсім дерінің ашықтығын қамтамасыз 
етуге;

4) заңсыз шығарылған активтерді мем-
лекетке өз еркімен беруді ынталандыруға;

5) активтерді заңсыз шығаруға ық-
пал еткен себептер мен шарттарды жоюға 
бағытталған жүйелі шараларды қа был-
дауға;

6) өкілеттіктерін айқындай отырып, 
заңсыз шыға рылған активтерді қайтару 
мəселелері жөніндегі консультативтік-
кеңесші органды құруға;

7) келіп түсетін заңсыз шығарылған 
активтерді жинақтайтын жəне оларды 

Қазақстан халқының əл-ауқатын арт тыруға 
бағытталған əлеуметтік жəне эко но ми-
калық жобаларды қаржыландыру үшін 
басқаратын арнаулы мемлекеттік қорды 
құруға бағытталған Қазақстан Рес пуб-
ликасы Заңының жобасын əзірле сін жəне 
Қазақстан Республикасы Парла менті 
Мəжілісінің қарауына енгізсін.

2. Қазақстан Республикасының Бас 
Прокуроры Қазақстан Республикасы Бас 
про куратурасының құрылымында заңсыз 
шығарылған активтерді қайтару бойын-
ша жеке бөлімше құру жөнінде ұсыныс 
енгізсін.

3. Қазақстан Республикасының 
Үкіметі Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасымен жəне басқа да мүдделі 
мемлекеттік органмен бірлесіп, заңсыз 
шығарылған активтерді анықтау жəне 
мемлекетке қайтару үшін шетелдермен 
жəне халықаралық ұйымдармен, оның 
ішінде халықаралық құқықтық көмек 
шеңберіндегі тиімді өзара іс-қимылды 
жүйелі негізде қамтамасыз етсін. 

4. Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік ор-
гандары заңсыз шығарылған активтерді 
қайтаруға маманданатын бөлімшелерді 
айқындасын.

5. Қазақстан Республикасының Үкі-
меті жəне Қазақстан Республикасының 
Пре зидентіне тікелей бағынатын жəне есеп 
беретін мемлекеттік органдар, сон дай-ақ 
өзге де ұйымдар осы Жарлықты іске асыру 
бойынша шаралар қабылдасын.

6. Осы Жарлықтың орындалуын ба-
қылау Қазақстан Республикасы Прези ден-
тінің Əкімшілігіне жүктелсін.

7. Осы Жарлық қол қойылған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 қараша
№ 3

––––––––––––––––––––––––––
Астанадағы Тәуелсіздік сара-
йында Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевты салта-
натты ұлықтау рәсімі �тті. Мем-
лекеттік Ту мен Президент Бай-
рағы, сондай-ақ Қазақстан Рес-
публикасының Конституциясы 
Тәуелсіздік сарайының Үлкен 
залына әкелінген соң Қазақ-
стан Республикасының Прези-
денті мінберге к�терілді. Консти-
туцияның 42-бабына сәйкес 
Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа 
ант берді.
––––––––––––––––––––––––––
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Қазақстан Республикасы Президентiнiң
2022 жылғы 26 қарашадағы № 5 Жарлығымен

БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасы туралы 

ЕРЕЖЕ

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасының Жоғары аудитор-

лық палатасы (бұдан əрі – Жоғары аудиторлық па-
лата) Қазақстан Республикасының Президентіне 
тікелей бағынатын жəне есеп беретін, «Мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес сыртқы мемле-
кеттік аудитті жəне қаржылық бақылауды жүзеге 
асыратын мемлекеттік аудит пен қаржылық бақы-
лаудың жоғары органы болып табылады. 

 2. Жоғары аудиторлық палата өз қызметін Қазақ-
стан Республикасының Конституциясына жəне 
Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жəне Қазақстан 
Респуб ликасы Үкіметінің актілеріне, Қазақстан 
Респуб ликасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілеріне, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге 
асырады. 

 3. Жоғары аудиторлық палата мемлекеттік меке-
менің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға 
болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрлері мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі 
блан кілері, өзінің туы, логотипі, Қазақстан Респуб-
лика сының заңнамасына сəйкес қазынашылық ор-
гандарында шоттары болады.

4. Жоғары аудиторлық палата азаматтық-құқық-
тық қатынастарға өз атынан түседі.

 5. Егер Қазақстан Республикасының заңнама-
сы на сəйкес Жоғары аудиторлық палатаға осыған 
уəкілеттік берілген болса, оның мемлекеттің атынан 
азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар. 

 6. Жоғары аудиторлық палата өз құзыретінің 
мəсе лелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңна масында белгіленген тəртіппен, егер мұндай 
шешім ді қабылдау осы Ережеде немесе Қазақстан 
Респуб ликасының қолданыстағы заңнамасында 
Жоғары аудиторлық палата Төрағасының құзыретіне 
жатқы зылған болса, Жоғары аудиторлық палата 
Төрағасының қаулылары, нормативтік қаулылары 
немесе бұйрықтары түрінде шешім қабылдайды. 

 7. Жоғары аудиторлық палатаның құрылымын 
Жоғары аудиторлық палатаның Төрағасы, мүшелері 
жəне аппараты құрайды. Жоғары аудиторлық пала-
таның штат санының лимитін Қазақстан Республи-
касының Президенті бекітеді. 

 8. Жоғары аудиторлық палатаның орналасқан 
жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана 
қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй. 

 9. Осы Ереже Жоғары аудиторлық палатаның 
құрылтай құжаты болып табылады. 

 10. Жоғары аудиторлық палатаның қызметін 
қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес республикалық бюджеттен жүзеге 
асырылады. 

 11. Жоғары аудиторлық палатаның кəсіпкерлік 
субъектілерімен Жоғары аудиторлық палатаның 
өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орын-
дау тұрғысынан шарттық қарым-қатынасқа түсуіне 
ты йым салынады. 

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде Жоғары аудиторлық палатаға кірістер 
əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда 
осындай қызметтен алынған кірістер республикалық 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Жоғары аудиторлық палатаның 
міндеттері мен өкілеттіктері

 12. Жоғары аудиторлық палатаның міндеттері – 
халықтың тұрмыс жағдайлары сапасының қарқынды 
өсуін жəне елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін ұлттық ресурстардың (қаржылық, табиғи, 
өндірістік, кадрлық, ақпараттық) тиімді жəне заңды 
басқарылуын талдау, бағалау жəне тексеру.

13. Өкілеттіктері:
1) құқықтары:
бюджет саясатын іске асыруға қатысу, Қазақстан 

Республикасының бюджет заңнамасын жетілдіру 
жəне Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін 
дамыту жөнінде ұсыныстар əзірлеу жəне оларды 
тиісті уəкілетті органдардың қарауына ұсыну;

сыртқы мемлекеттік аудит жүргізуге байланысты 
мəселелер бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің 
лауазымды адамдарының тиісті ақпаратын тыңдау;

құпиялылық режимінің, қызметтік, коммерция-
лық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияның сақ-
талуын ескере отырып, мемлекеттік аудит жəне 
қар жылық бақылау органдарының аудиторлық есеп-
терін сұрату жəне талдау əрі мемлекеттік аудиттің 
сапасын арт тыру жөнінде ұсынымдар беру;

бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты 
гранттарды, мемлекеттің жəне квазимемлекеттік 
сек тор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік жəне 
мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ 
мемлекеттің кепілгерлігімен тартылатын қарыз-
дарды пайдалану мəселелері бойынша Қазақстан 
Республика сының аудиторлық қызмет туралы жəне 
мемлекеттік аудит туралы заңнамасына сəйкес 
жүргізілетін аудит нəтижелерін бақылауды жүзеге 
асыру;

орталық мемлекеттік органдармен өзара іс-
қимыл жасауда тексеру комиссияларының атынан 
олардың мүддесін білдіру; 

Қазақстан Республикасы Президентінің Əкім-
ші лігімен келісу бойынша облыстардың, респуб-
ликалық маңызы бар қалалардың, астананың мəсли-
хаттарына тексеру комиссиясының төрағасын таға-
йындауға (босатуға) ұсыну енгізу;

барлық мемлекеттік органдардың, ұйымдар 
мен лауазымды адамдардың орындауы үшін мін-
детті, анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
жəне оларға жол берген лауазымды адамдардың 
жауаптылығын қарау туралы нұсқама шығару; 

Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасында көзделген құзырет 
шегінде əкімшілік іс жүргізуді қозғау;

Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тəр-
тіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қарау, олар бойынша хаттамалар жасау жəне əкім-
шілік жазалар қолдану;

мемлекеттік аудитті жүргізу үшін мемлекеттік 
органдардың тиісті мамандарын (олардың келісімі 
бойынша), сондай-ақ қажет болған кезде көрсетілетін 
қызметтеріне республикалық бюджеттен бөлінген 
қаражат шегінде ақы төлей отырып, аудиторлық 
ұйымдарды, сарапшыларды тарту;

Қазақстан Республикасының бюджет жəне өзге 
де заңнамасын, оның ішінде ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласындағы заңнамасын жетіл діру 
жөнінде ұсынымдар енгізу, Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық акті-
лерін əзірлеу жəне келісу;

сыртқы мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық 
бақылаудың уəкілетті органдарының жұмысын 
үйлес тіру үшін, оның ішінде басқа да мемлекеттік 
орган дармен немесе ұйымдармен өзара іс-қимыл 
жасау бойынша құқықтық актілер қабылдау; 

құпиялылық режимінің, қызметтік, коммер-
циялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия  ның 
қамтамасыз етілуі ескеріле отырып, өз қызметі 
туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына 
орналастыру;

Жоғары аудиторлық палата қабылдаған акті-
лердің мерзімді жинақтарын, бюллетеньдерді, жур-
налдарды жəне басқа да басылымдарды шығару;

басқа мемлекеттердің тиісті органдарымен жəне 
халық аралық бірлестіктерімен өзара іс-қимыл ды 
жүзеге асыру, ынтымақтастық туралы келісім дер 
жасасу, бірлескен, қатар тексерулер жəне сарапта-
малық-талдау іс-шараларын жүргізуге қатысу, көрсе-
тіл ген халықаралық бірлестіктердің құрамына кіру;

2) міндеттері:
Қазақстан Республикасы Президентінің мем-

ле кеттік аудитті жəне қаржылық бақылауды жүзе-
ге асы руға байланысты мəселелер бойынша тап-
сыр маларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Президентінің өзге де жекелеген тапсырмаларын 
орындау; 

тоқсан сайын Қазақстан Республикасының 
 Прези дентіне жəне Парламентіне Жоғары ауди-
торлық палатаның жұмысы туралы ақпарат, сондай-
ақ Қазақ стан Республикасының Президентіне мем-
лекеттік аудит жəне қаржылық бақылау орган-
дары жұмысының көрсеткіштері туралы жыл 
сайынғы ақпарат, Қазақстан Республикасының 
Пар ламентіне – өзінің мазмұны бойынша Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің тиісті есебіне қорытын-
ды болып табылатын, есепті қаржы жылындағы 
республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жыл 
сайынғы есеп ұсыну; 

мемлекеттік аудит жəне сараптамалық-талдау 
іс-шаралары барысында анықталған (анықталатын) 
бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөнінде 
шаралар қабылдау; 

берілген өкілеттіктер шегінде экономикалық 
қауіп сіздіктің тəуекелдерін талдау жəне анықтау 
жө нінде шаралар қабылдау;

мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
орган дарының қызметін бағалауды жүзеге асыру; 

мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды 
адам дарының əрекеттерінде қылмыстық немесе 
əкімшілік құқық бұзушылық белгілері анықталған 
жағдайларда, материалдарды тиісті аудиторлық 
дəлелдемелерімен бірге құқық қорғау органдарына 
немесе əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғауға жəне (немесе) қарауға уəкілетті органдарға 
беру;

Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес, оның ішінде бюджетке өтеуді, жұмыстарды 
орындау, қызметтерді көрсету, тауарлар беру жəне 
(немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке 
алу бойынша көрсету жолымен қалпына келтіруді 
жəне нұсқамаларды орындауды қамтамасыз ету 
мақсатында сотқа талап қоюды беру;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөнін-
дегі уəкілетті органда тексерулерді тіркеуді жүзеге 
асыру; 

Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміт-
кер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық 
комис сияның жұмысын ұйымдастыру;

өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қабылдауды 
қамтамасыз ету;

қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның 
заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау материалдарын 
қоспа ғанда, мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақы-
лау материалдарын Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген мерзімдерде мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай 
дерекқорға орналастыру.

 14. Жоғары аудиторлық палатаның функциялары:
 1) мыналардың:
өзінің мазмұны бойынша Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып та-
былатын, есепті қаржы жылындағы республика-
лық бюджеттің атқарылуы туралы есеп дайындай 
отырып, Қазақстан Республикасының бюджет 
жүйесінің қағидаттарына сəйкес республикалық 
бюджетті жоспарлаудың жəне атқарудың; 

мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 

объек ті лері (бұдан əрі – мемлекеттік аудит объек-
тілері) қызметінің; 

республикалық бюджетті атқару жəне мемлекет 
активтерін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Рес-
пуб ликасы Президентінің тапсырмалары бо йынша 
өзге де бағыттар бойынша Қазақстан Респуб ликасы 
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжат тарын іске 
асырудың;

ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық хол-
дингтердің жəне ұлттық компаниялардың даму 
жос парларын жəне мемлекет акционері болып та-
былатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар 
жоспарларын іске асырудың; 

квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің 
экономиканың немесе экономиканың жеке алғандағы 
саласының, мемлекеттік басқарудың əлеуметтік 
жəне басқа да салаларының дамуына əсерінің;

мемлекеттік жəне мемлекет кепілдік берген бо-
рышты, сондай-ақ мемлекеттің кепілгерлігі бойын-
ша борышты қалыптастырудың жəне басқарудың; 

байланысты гранттарды, бюджеттік инвестиция-
ларды, мемлекеттік жəне мемлекет кепілдік бер ген 
қарыздарды, мемлекеттің кепілгерлігімен тарты-
латын қарыздарды жəне мемлекеттің активтерін 
пайдаланудың; 

мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік 
сек тор субъектілерінің тауарларды, жұмыстарды, 
көрсе тілетін қызметтерді сатып алуды жоспарлау 
негізді лігінің, олардың іске асырылуының жəне 
жүзеге асырылу тиімділігінің;

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызмет-
терді сатып алуға бөлінген (жұмсалған) ұлттық 
қаржы ресурстарының мөлшері мен сатып алын ған 
тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызмет-
тердің нарықтық құны арасындағы айырманы 
бағалау ды қоса алғанда, баға белгілеудің;

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актив-
терін басқарудың;

салықтық жəне кедендік əкімшілендірудің;
мынадай:
қоршаған ортаны қорғау саласындағы;
ақпараттық технологиялар саласындағы шарттар-

дың тиімділігіне аудит жүргізуді жүзеге асырады; 
2) мыналарға:
мемлекеттік аудит объектілерінің республикалық 

бюджет қаражаты мен ұлттық ресурстарды пайдалану 
жөніндегі қызметіне;

мемлекеттік аудит объектілерінің бухгалтерлік 
есепті жүргізуі мен қаржылық есептілікті жасауының 
анықтығына жəне дұрыстығына;

мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің шарттар талаптарын орын-
дауына;

республикалық бюджетке түсетін түсімдердің, 
бюджетке түсетін түсімдерді алудың толықтығына 
жəне уақтылығына, сондай-ақ республикалық бюд -
жеттен қате (артық) төленген сомаларды қайта-
рудың, есепке жатқызудың дұрыстығына;

мемлекеттік төтенше бюджеттің атқарылуына;
республикалық бюджет қаражатын, оның 

ішін  де нысаналы трансферттер мен кредиттерді, 
бай ланысты гранттарды, мемлекеттік жəне мем-
лекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекеттің 
кепілгерлігімен тарты латын қарыздарды, мемлекеттің 
кепілгерліктері мен ак тивтерін пайдалануға, сондай-
ақ мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары 
бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішін-
де мемлекеттік концес сиялық міндеттемелердің 
орындалуын қаржы ландыруға;

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын 
қалып тастыруға жəне пайдалануға;

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің актив-
терін Қазақстан Республикасы Президентінің келісі-
мімен немесе оның тапсырмасы бойынша ғана 
пайдалануға;

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өздеріне 
бөлінген республикалық бюджет қаражатын қаржы-
экономикалық негіздемеге сəйкес пайдалануына 
сəйкестік аудитін жүргізуді жүзеге асырады;

 3) республикалық бюджеттің шоғырландырылған 
қаржылық есептілігіне аудит, Қазақстан Респуб лика-
сының Ұлттық Банкін қоспағанда, бюджеттік бағ-
дарламалар əкімшілерінің жəне мемлекеттік меке-
мелердің қаржылық есептілігіне аудит жүргізу;

 4) мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық бақы-
лаудың жалпы стандарттарын əзірлеу жəне Қазақстан 
Республикасы Президентінің бекітуіне енгізу;

5) республикалық бюджет жобасын оның шығыс-
тарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала баға-
лау қағидаларын əзірлеу;

6) мыналарды:
мемлекеттік аудиттің қорытындылары бойынша 

қабылданатын құжаттардың нысандарын, Жоғары 
аудиторлық палата мен облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комис-
сияларының (бұдан əрі – тексеру комиссиялары) 
тиісті құжаттарда пайдаланылатын логотиптерін де 
қамтитын сыртқы мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау жүргізу қағидаларын; 

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, 
ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдинг-
тердің жəне ұлттық компаниялардың даму жоспар-
ларына жəне мемлекет акционері болып табылатын 
ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдинг-
тердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспар-
ларына бағалау жүргізу қағидаларын; 

мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға 
арналған тізбесін қалыптастыру жəне сыртқы мем-
ле кеттік аудитті жүргізу кезінде қолданылатын 
тəуекел дерді басқарудың үлгілік жүйесін;

тексеру комиссиялары туралы үлгілік ережені;
сыртқы мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық 

бақы лаудың рəсімдік стандарттарын;
сыртқы мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық 

бақы лаудың рəсімдік стандарттарын əзірлеу жəне 
бекіту қағидаларын;

Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың 
бірыңғай дерекқорын қалыптастыру мен жүргізу 
жəне оның деректерін пайдалану қағидаларын;

Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге серти-
фикаты бар адамдардың тізілімін жүргізу қағида-
ларын;

мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
орган дарының үйлестіру кеңесі туралы ережені;

сыртқы мемлекеттік аудит пен қаржылық бақы -
лаудың уəкілетті органдарының салық құпия сын 
құрай тын мəліметтерге қолжетімділігі бар лауа-
зымды адамдарының тізбесін;

мемлекеттік аудит объектілерінде анықтала  тын 
бұзушылықтардың сыныптауышын ішкі мемле-
кет тік аудит жөніндегі уəкілетті органмен келісу 
бойынша;

мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміт-
кер адамдарды сертификаттау қағидаларын ішкі 
мемле кеттік аудит жөніндегі уəкілетті органмен 
келісу бо йынша;

Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміт-
кер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық 
комиссия туралы ережені ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уəкілетті органмен келісу бойынша;

квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнаулы 
мақсаттағы аудит жүргізу жəне квазимемлекеттік 
сектор субъектілеріне арнаулы мақсаттағы аудит 
жүр гізу бойынша аудиторлық қорытындыны ұсыну 
қағи даларын ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, 
мемле кеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті 
орган дармен жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті органмен келісу бойынша;

мемлекеттік аудиторлардың кəсіби əдеп қағида-
ларын ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті 
органмен бірлесіп;

мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық бақылаудың 
рəсімдік стандарттарын ішкі мемлекеттік аудит 
жөнін дегі уəкілетті органмен бірлесіп;

тəуекелдерді басқару жүйесіне белгіленетін 
бірыңғай қағидаттар мен тəсілдерді ішкі мемлекеттік 
аудит жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп;

мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
орган дарының жұмыскерлерін қайта даярлау жəне 
олардың біліктілігін арттыру қағидаларын ішкі 
мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті органмен 
бірлесіп;

Жоғары аудиторлық палатаның мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау органдарымен өзара 
іс-қимыл қағидаларын ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп;

салық құпиясын құрайтын берілетін мəлі-
меттердің тізбесін жəне оларды ұсыну тəртібін 
салық тардың жəне бюджетке төленетін басқа да 
мін детті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету сала-
сындағы уəкілетті орган мен бірлесіп;

сыртқы мемлекеттік аудитті жəне қаржылық 
бақы лауды жүргізу кезінде анықталған құқық 
бұзушылықтар бойынша мемлекеттік аудит мате-
риалдарын беру қағидаларын Қазақстан Рес-
публикасының Бас прокура турасымен, эконо-
микалық жəне қаржылық қыл мыстарды тергеп-
тексеру жəне сыбайлас жемқор лыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі уəкілетті органдармен бірлесіп əзірлеу 
жəне бекіту;

7) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті 
орган əзірлейтін жəне бекітетін ішкі мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын 
келісу;

8) ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақы-
лау жөніндегі уəкілетті органдардың жұмысын 
үйлестіру үшін, оның ішінде басқа мемлекеттік 
органдармен немесе ұйымдармен өзара іс-қимыл 
бойынша ішкі мем лекеттік аудит жөніндегі уəкілетті 
орган қабыл дайтын құқықтық актілерді келісу;

9) Қазақстан Республикасының арнаулы мемле-
кеттік органдарында осы органдардың бірінші 
басшылары айқындайтын мемлекеттік аудит жəне 
қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын келісу;

10) республикалық бюджет жобасын оның 
шығыс тарының негізгі бағыттары бойынша алдын 
ала бағалауды жүзеге асыру;

11) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
орган дарының жұмыскерлерін қайта даярлауды 
жəне олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

12) мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге 
үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларына 
сəйкес сыртқы мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын 
мемлекеттік аудиторларға кандидаттардың білімін 
растау жөніндегі қызметті ұйымдастыру;

13) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
саласында талдау жəне зерттеулер жүргізу, əдіс-
намалық басшылықты жүзеге асыру, мемлекеттік 
аудит саласында оқыту бағдарламаларын іске асыру;

14) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақы лау 
органдарының жүйесіне кіретін ішкі мемлекеттік 
аудит жөніндегі уəкілетті органның, ішкі аудит 
қызметтерінің тəуекелдерді басқару жүйесін үйлес-
тіру;

15) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау орган -
дарымен, өзге де мемлекеттік органдармен, мемле-
кеттік аудит объектілерімен ақпарат алмасу, сон-
дай-ақ электрондық мемлекеттік аудит жүргізу мақ-
сатында мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
жө ніндегі бірыңғай дерекқордың дамытылуын, жұ-
мыс істеуін қамтамасыз ету;

16) аудиторлық қорытындыда берілген ұсыным-
дардың жəне міндетті түрде орындау үшін жіберілген 
нұсқамалардың мониторингін жүйелі негізде жүзеге 
асыру;

17) тексеру комиссиялары, ішкі мемлекеттік аудит 
жөніндегі уəкілетті орган жүргізген мемлекеттік 
аудит нəтижелерін тану үшін олардың мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау стандарттарын 
сақтауына бақылау жүргізу;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палатасының кейбір мәселелері туралы
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18) республикалық бюджетке қатысты сарапта-
малық-талдау қызметін жүзеге асыру;

19) шоғырландырылған қаржылық есептілікке 
аудит жүргізу үшін жергілікті бюджеттің атқарылуы 
туралы ақпаратты жинақтап қорыту;

20) тексеру комиссияларына əдістемелік көмек 
көрсету;

21) мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге 
сертификаты бар адамдардың тізілімін жүргізу;

22) жүргізілетін мемлекеттік аудит жəне қар-
жылық бақылау қорытындыларын талдау, бюджеттің 
атқа рылуы, мемлекеттің жəне квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің активтерін пайдалану про-
цесінде анық талған бұзушылықтар мен кемші-
ліктердің себептері мен салдарларын жинақтап 
қорыту жəне зерттеу;

23) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
жөніндегі бірыңғай дерекқорды əкімшілендіру;

24) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті 
жылға арналған тізбесін қалыптастыру;

25) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті 
органның, тексеру комиссияларының мемлекеттік 
аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін 
жəне оған өзгерістерді келісу;

26) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
органдары үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдас-
тыру;

27) алдын ала, ағымдағы жəне кейіннен бағалау 
тү рінде сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асы-
ру;

28) бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер 
мен қалалар рейтингін жүргізу əдістемесін əзірлеу 
жəне бекіту;

29) бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер 
мен қалалар рейтингін жүргізу.

3-тарау. Жоғары аудиторлық палата Төрағасының 
жəне мүшелерінің мəртебесі, өкілеттіктері 

 15. Жоғары аудиторлық палатаға басшылық ты 
Жоғары аудиторлық палатаның Төрағасы жү зеге 
асырады, ол Жоғары аудиторлық палатаға жүк-
телген міндеттердің орындалуына жəне оның өз 
өкі леттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты 
болады.

 16. Жоғары аудиторлық палатаның Төрағасы
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
лауазымға тағайындалады жəне лауазымнан босаты-
лады. 

 17. Жоғары аудиторлық палата Төрағасының 
өкілеттіктері:

1) Жоғары аудиторлық палатаның жылдық жəне 
тоқ сандық жұмыс жоспарларын, оның ішінде сарап-
тамалық-талдау іс-шаралары бойынша бекітеді;

2) Жоғары аудиторлық палата мүшелерінің 
өкілеттіктерін айқындайды, Жоғары аудиторлық 
пала таның лауазымды адамдарының арасында 
міндеттерді бөледі, Жоғары аудиторлық палата 
мүшелерінің жəне оның аппаратының жұмысын 
ұйымдастырады; 

3) бұйрықтар шығарады, олардың орындалуын 
тексереді, Жоғары аудиторлық палатаның отырыс-
тарында қабылданған қаулылар мен нормативтік 
қаулыларға қол қояды;

4) Қазақстан Республикасының Президенті 
бекіткен Жоғары аудиторлық палатаның жалпы 
штат саны жəне республикалық бюджетте көз делген 
қаражат шегінде Жоғары аудиторлық палата ап-
паратының құрылымын бекітеді жəне штат кестесін 
келіседі;

5) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға 
арналған тізбесін бекітеді;

6) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға 
арналған тізбесі шеңберінде жүзеге асырылатын 
мемлекеттік аудит жоспарларын бекітеді;

7) Жоғары аудиторлық палатаның мүшелеріне 
мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау жүргізуге 
тапсырмалар береді, Жоғары аудиторлық палата 
аппа ратының мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау жүргізуге, сондай-ақ Жоғары аудитор лық 
палата құзы ретінің шегінде сараптамалық-талдау 
қызметін жүр гізуге қатысуға құқылы жұмыс кер-
лерінің тобын белгілейді;

8) орналасу үшін мемлекеттік аудитордың білік-
тілігін куəландыратын сертификаты болуы қажет 
Жоғары аудиторлық палата лауазымдарының тіз-
бесін бекітеді;

9) мемлекеттік аудиторлар жəне мемлекеттік 
аудит пен қаржылық бақылау органдарының өзге 
де лауазымды адамдары өзінің қызметі барысында 
жасайтын құжаттарға тəуекелдерді басқару жүйесі-
нің негізінде мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау жүргізу қағидаларында айқындалған 
тəртіппен мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақы-
лау стандарттарына сəйкестігі тұрғысынан тұрақты 
тексеру жəне (немесе) талдау жүргізу арқылы 
аудиторлық қызмет сапасының бақылануын ұйым-
дастыруды қамтамасыз етеді;

10) еңбек қатынастары мəселелері Жоғары 
ауди торлық палатаның аппарат басшысының құзы-
ретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, 
Жоғары аудиторлық палата аппаратының жұмыскер-
лерін мемлекеттік лауазымға тағайындайды жəне 
мемлекеттік лауазымнан босатады; 

11) республикалық жəне шетелдік органдармен, 
ұйымдармен жəне лауазымды адамдармен өзара 
қарым-қатынастарда Жоғары аудиторлық палатаның 
атынан өкілдік етеді;

12) Жоғары аудиторлық палата Төрағасының 
жанынан консультативтік-кеңесші жəне консуль-
тативтік-сараптамалық органдар құрады;

13) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақ-
стан Республикасы Парламенті Палата лары  ның, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқар-
масының жəне Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
органдары алқаларының отырыс тарына, Қазақстан 
Республикасы Парламенті Палата ларының тұрақты 
комитеттерінің кез келген, ашық, сондай-ақ жабық 
отырыстарына қатысуға жəне сөз сөйлеуге құқылы;

14) құпиялылық режимінің, коммерциялық жəне 
заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын 
ескере отырып, мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау мəсе лелеріне қатысты құжаттамамен кедер-
гісіз танысуға құқылы;

15) мемлекеттік аудит объектілерінен мемлекет-
тік аудит жəне қаржылық бақылау жүргізуге байла-
ныс ты мəселелер бойынша қажетті анықтамаларды, 
ауызша жəне жазбаша түсініктемелерді талап етеді 
жəне өзі белгілеген мерзімде алады;

16) өзі уақытша болмаған жағдайда, Жоғары 
аудиторлық палата Төрағасының міндетін Жоғары 
аудиторлық палата мүшелерінің біріне жүктейді; 

17) Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге 
үміткер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық 
комиссияның дербес құрамын бекітеді;

18) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
органдарының үйлестіру кеңесін басқарады;

19) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
органдарының қызметін бағалау жөніндегі жұмысты 
ұйымдастырады;

20) Қазақстан Республикасының заңдарына жəне 
Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне 
сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

18. Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мəжі лісі Жоғары аудиторлық палата Төрағасының 
есебін жылына екі рет тыңдайды.

 19. Жоғары аудиторлық палатаның мүшелері 
Қазақ стан Республикасының заңнамасына сəйкес 
лауа зымға тағайындалады жəне лауазымнан боса-
тылады.

 20. Жоғары аудиторлық палата мүшелерінің 
өкілеттіктері:

1) өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде 
Қазақ стан Республикасы заңнамасының талап-
тарын сақтайды, тексерілетін мемлекеттік аудит 
объек тілерінің жұмыс істеуіне кедергі жасамауға 
жəне олар дың ағымдағы шаруашылық қызметіне 
араласпауға тиіс;

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының жəне 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары 
алқа ларының отырыстарына қатысуға құқылы;

3) құпиялылық режимінің, коммерциялық жəне 
заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын 
ескере отырып, мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақы лау, сондай-ақ сараптамалық-талдау қызметін 
жүргізу мəселелеріне қатысты құжаттамаға кедергісіз 
қол жеткізе алады;

4) мемлекеттік аудит объектілерінен мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау жүргізуге байла-
нысты мəселелер бойынша қажетті анықтамаларды, 
ауызша жəне жазбаша түсініктемелерді талап етеді 
жəне өздері белгілеген мерзімдерде алады, сондай-
ақ сараптамалық-талдау қызметін жүргізуді талап 
етеді;

5) өз құзыреті шегінде өздері жетекшілік ететін 
қызмет бағыттарының мəселелері бойынша дербес 
түрде шешімдер қабылдайды;

6) мемлекеттік аудитті жəне қаржылық бақылау-
ды тиімді ұйымдастыруға, сондай-ақ сараптамалық-
талдау қызметін жүргізуге қажетті ресурстардың 
көле мін анықтай отырып, өз құзыреті шегінде 
мемлекеттік аудит бағдарламаларын бекітеді;

7) Жоғары аудиторлық палатаның мемлекеттік 
аудиторларына тексерулер жүргізуге тапсырмалар 
береді;

8) мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды, 
Жоғары аудиторлық палатаның сараптамалық-
талдау қызметін ұйымдастырады жəне жүзеге асы-
рады;

9) мемлекеттік аудитті жəне қаржылық бақы-
лауды жəне сараптамалық-талдау қызметін кедергісіз 
жүргі зуді қамтамасыз етеді;

10) Қазақстан Республикасы Парламенті Палата-
ларының тұрақты комитеттерінің кез келген, ашық, 
сондай-ақ жабық отырыстарына қатысуға жəне сөз 
сөйлеуге құқылы;

11) бюджет қаражатын, кредиттерді, байланыс-
ты гранттарды, мемлекеттің жəне квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік 
жəне мем лекет кепілдік берген қарыздарды, сон-
дай-ақ мем лекеттің кепілгерлігімен тартыла-
тын қарыз дар ды пайдалану мəселелері бойынша 
Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет 
туралы заңна масына жəне мемлекеттік аудит 
жəне қаржылық бақылау туралы заңға сəйкес 
жүргізілетін аудит нəти желеріне бақылау жүргізуді 
ұйымдастырады;

12) тексеру комиссияларының, ішкі мемлекеттік 
аудит жөніндегі уəкілетті органның мемлекеттік 
аудит нəтижелерін тану үшін олардың мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау стандарттарын 
сақтауына бақылау жүргізуді ұйымдастырады;

13) Қазақстан Республикасының заңдарына жəне 
Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне 
сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

 21. Жоғары аудиторлық палатаның Төрағасы 
мен мүшелері өз өкілеттіктерін іске асыру үшін 
мемлекеттік аудиттің жəне сараптамалық-талдау 
қызметінің нəтижелері бойынша құжаттар қабыл-
дайды.

 22. Жоғары аудиторлық палатаның Төрағасы мен 
мүшелеріне Қазақстан Республикасының Президенті 
қол қоятын куəліктер беріледі.

 23. Жоғары аудиторлық палатаның аппара-
тын Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңна масына сəйкес лауазымға тағайындалатын 
жəне лауа зымнан босатылатын аппарат басшысы 
басқарады. 

4-тарау. Жоғары аудиторлық палатаның мүлкі
24. Қазақстан Республикасының заңнамасын-

да көзделген жағдайларда Жоғары аудиторлық 
палатаның жедел басқару құқығында оқшауланған 
мүлкі болуы мүмкін.

Жоғары аудиторлық палатаның мүлкі оған меншік 
иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтиже сінде 
сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса ал-
ғанда) жəне Қазақстан Республикасының заңнама-
сында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қалыптасады.

25. Жоғары аудиторлық палатаға бекітіп беріл ген 
мүлік республикалық меншікке жатады.

26. Егер Қазақстан Республикасының заң-
намасында өзгеше белгіленбесе, Жоғары аудитор-
лық палата өзіне бекітіп берілген мүлікті жəне 
қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен 

иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тəсілмен 
билік етуге құқылы емес.

27. Жоғары аудиторлық палата Төрағасының ла-
уазымы материалдық-тұрмыстық жəне медицина лық 
қамтамасыз ету, сондай-ақ көлік қызметін көрсету 
жағдайлары бойынша – министрдің лауазымына, 
ал Жоғары аудиторлық палата мүшесінің лауазымы 
вице-министрдің лауазымына теңестіріледі. 

28. Жоғары аудиторлық палатаның қызметін 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету жəне 
оған көлік қызметін көрсету республикалық бюджет 
қаражатының есебінен жүзеге асырылады.

 5-тарау. Жоғары аудиторлық палатаны қайта 
ұйымдастыру жəне тарату

29. Жоғары аудиторлық палатаны қайта ұйымдас-
тыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заң-
на масына сəйкес жүзеге асырылады.

Жоғары аудиторлық палатаның қарамағындағы 
ұйымдардың тізбесі:

«Зерттеулер, талдау жəне тиімділікті бағалау 
орта лығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Қазақстан Республикасы Президентiнiң
2022 жылғы 26 қарашадағы № 5 Жарлығымен

БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір 
актілеріне енгізілетін өзгерістер

1. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдары жүйесін одан əрі оңтайландыру жөнін-
дегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы №29 
Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлыққа 1-қосымшада:
мына:
«

Республикалық бюджеттің атқарылуын
бақы лау жөніндегі есеп комитетінің
аппараты

183

      »;
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Қазақстан Республикасы Жоғары 
аудиторлық палатасының аппараты

183

 ».
2. «Қазақстан Республикасы Президентінің 

Іс Басқармасының кейбір мəселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 
21 сəуірдегі №378 Жарлығында: 

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқар-
масы туралы ережеде:

15-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының Президенті мен 
оның отбасы мүшелерінің, Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің, Парламенті Палаталары 
 төр ағаларының, Мемлекеттік кеңесшісінің, 
Президенті Əкімшілігі Басшысының, Премьер-
Министрі орынба сарларының, Үкімет мүшелерінің, 
Парламент депу таттарының, Премьер-Министр 
Кеңсесі Басшысының, Парламент Палаталары 
аппараттары басшылары ның, Президент Əкімші-
лігі мен Премьер-Министр Кеңсесі, Парламент 
Палаталарының аппараттары, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Президентінің келісімі бойынша өзге 
де мемлекеттік органдар қыз меткерлерінің қызметін 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету;»;

15-тармақтың 4) жəне 5) тармақшалары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«4) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген 
адамдардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесі, Жоғарғы Соты, Ұлттық 
Банкі, Орталық сайлау комиссиясы, Жоғары Сот 
Кеңесі төрағаларының, Қазақстан Республикасы 
Бас Прокурорының, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, 
Жоғары аудиторлық палатасы төрағаларының, Іс 
Басқарушының, астана, республикалық маңызы 
бар қалалар жəне облыстар əкімдерінің, Қазақстан 
Республикасы Конституциялық Кеңесі, Орталық 
сайлау комиссиясы, Жоғары аудиторлық палатасы 
мүшелерінің, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот 
Кеңесі Аппараты басшысының, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Президентінің келісімі бойынша - 
Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей 
бағынатын жəне есеп беретін мемлекеттік органдар 
басшыларының (бұдан əрі – қызмет көрсетілетін 
адамдар) қызметін көліктік жəне медициналық 
қамтамасыз ету;

5) Қазақстан Республикасының Президенті, 
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, 
Пар  ламент Палаталарының төрағалары, Мем ле    кет-
тік кеңесшісі өткізетін кеңестерді, конфе  рен циялар 
мен басқа да арнаулы іс-шара   ларды қаржыландыру, 
материалдық-техника лық, медициналық қамтамасыз 
ету мен қызмет көрсету ді ұйымдастыру, оларды 
ақпараттық қолдау;».

3. «Қазақстан Республикасы Президентінің жа-
нынан Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мəсе-
лелері жөніндегі комиссия құру туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2002 жылғы 2 сəуірдегі 
№ 839 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-
стан Республикасы Президентінің жанындағы 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мəселелері 
жөніндегі комиссия туралы ережеде:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Комиссия төрағадан, оның орынбасарынан, 

хатшыдан жəне Комиссияның өзге де мүшелерінен 
тұрады. Комиссияны Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік кеңесшісі басқарады. Қазақстан 
Респуб ликасы Президентінің көмекшісі – Қауіп-
сіздік Кеңе сінің Хатшысы – Комиссия төрағасының 
орынбасары, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік 
Кеңесінің Құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі 
– хатшысы болып табылады.

Комиссияның құрамына лауазымы бойынша 
Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігі 
Басшысының екі орынбасары, Қазақстан Республика-
сының Бас Прокуроры, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы, Қазақстан 
Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының 
төр ағасы, Қазақстан Республикасы Сыбайлас 
жемқор лыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы қызметтің) төрағасы, Қазақстан 
Респуб ликасы Қаржылық мониторинг агенттігінің 
төр ағасы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қыз мет істері агенттігінің төрағасы, Қазақстан 
Республика сының Ішкі істер министрі, Қазақстан 
Респуб лика сының Əділет министрі, Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрі, келісім бойынша 
– Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі жəне құқық 
қорғау органдары, Қазақстан Республикасы Парла-
менті Мəжілісінің заңнама жəне сот-құқықтық 
реформа комитеттерінің төрағалары кіреді.

Комиссияның құрамына үкіметтік емес ұйым-
дардың өкілдері жəне өзге де адамдар кіруі мүмкін.»;

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мəселелері 
жөніндегі комиссияның құрамында:

 «Республикалық бюджеттің атқарылуын бақы-
лау жөніндегі есеп комитеті төрағасы» деген жол 
мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палатасының төрағасы».

4. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын 
басқару кеңесінің кейбір мəселелері туралы» Қазақ-
стан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 28 
желтоқсандағы № 1509 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-
стан Республикасының Ұлттық қорын басқару кеңе-
сінің құрамында (қызметі бойынша):

«Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің төрағасы» деген жол 
мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палатасының төрағасы».

5. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
протоколын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2006 жылғы 12 қазандағы №201 
Жарлығында:

аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік протоколына 1-қосымшада:

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «19. Қазақстан Республикасы Жоғары ауди-

торлық палатасының Төрағасы»;
50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«50. Министрлердің орынбасарлары, вице-

министрлер жəне мемлекеттік органдар төраға-
ларының орынбасарлары, Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау комиссиясының жəне Жоғары 
аудиторлық палатасының мүшелері»;

аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік протоколына 2-қосымшада: 

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«23. Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 

палатасының Төрағасы»; 
54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«54. Министрлердің орынбасарлары, вице-ми-

нистрлер жəне мемлекеттік органдар төрағаларының 
орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Орталық 
сайлау комиссиясының жəне Жоғары аудиторлық 
палатасының мүшелері». 

6. «Қазақстан Республикасы Президентінің Əкім-
шілігі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Респуб ликасы Президентінің 2008 жылғы 11 наурыз-
дағы №552 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-
стан Республикасы Президентінің Əкімшілігі туралы 
ережеде:

32-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын:

«1) мыналарға:
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасарларына;
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

Кеңсесіне;
министрліктерге жəне өзге де орталық атқарушы 

органдарға;
облыстардың, республикалық маңызы бар қала-

лардың жəне Республика астанасының əкімдеріне;
сот төрелігін жүзеге асыруға, қылмыстық қудалау, 

анық тау, алдын ала тергеу жəне жедел-іздестіру қыз-
меті функцияларын жүзеге асыруға байланысты 
емес мəсе лелер бойынша тиісінше – Жоғарғы Сотқа, 
Бас прокуратураға, Ұлттық қауіпсіздік коми тетіне, 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігіне (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке); 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 
жанын дағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету 
депар таментіне (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының аппаратына);

судья лауазымына кандидаттарды іріктеуге 
байла нысты емес мəселелер бойынша Қазақстан 
Республикасының Жоғары Сот Кеңесіне;

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, 
Жоғары аудиторлық палатасына, Президентке 
тікелей бағынатын жəне есеп беретін өзге де 
мемлекеттік органдарға тапсырма беруге;»;

 жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген 
Қазақстан Республикасының Президентіне тіке лей 
бағы натын жəне есеп беретін мемлекеттік орган-
дардың тізбесінде:

«Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитеті» деген жол мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Жоғары аудитор-
лық палатасы».

7. «Орталық мемлекеттік органдар мен облыс-
тардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары қыз-
метінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 
жылғы 19 наурыздағы №954 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Орта-
лық мемлекеттік органдар мен облыстардың, рес пуб-
ликалық маңызы бар қалалардың, астананың жер-
гілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін 
жыл сайынғы бағалау жүйесінде:

(Жалғасы. Басы 1, 8-беттерде) 

(Жалғасы 10-бетте) 
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10-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3) шағымдану рəсімінен кейін операциялық 
бағалауға уəкілетті органдардың операциялық 
бағалау нəтижелері туралы қорытындыларды 
Қазақ стан Республикасының Жоғары аудиторлық 
палатасына;

4) Қазақстан Республикасы Жоғары аудитор-
лық палатасының операциялық бағалаудың барлық 
блок тары бойынша қорытындыларды Мемлекеттік 
органдар қызметінің тиімділігін бағалау жөнін-
дегі комиссияның (бұдан əрі – Комиссия) жұмыс 
органына;»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Операциялық бағалау жүргізу кестесін Қазақ-

стан Республикасының Жоғары аудиторлық пала тасы 
əзірлейді жəне ол операциялық бағалау жүргізілетін 
жыл дың алдындағы жылдың 30 желтоқсаны нан 
кешіктірілмей, Қазақстан Республикасының Пре-
зи денті Əкімшілігі Басшысының бұйрығымен 
бекітіледі.»;

13-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын:

«3) Қазақстан Республикасының Жоғары ауди-
тор лық палатасы;»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Қазақстан Республикасы Президентінің 

Əкім шілігін, Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің Кеңсесін қоспағанда, опера циялық 
бағалауға уəкілетті органдардың қыз метін əдіс-
намалық үйлестіруді Қазақстан Республика сының 
Жоғары аудиторлық палатасы жүзеге асырады.

Орталық мемлекеттік органдар мен облыстар-
дың, республикалық маңызы бар қалалардың, астана-
ның жергілікті атқарушы органдары қызметінің 
тиімділігіне жыл сайынғы бағалау жүргізу жөнін-
дегі жұмыстарды мемлекеттік органдар қызметінің 
тиімділігін бағалау жүйесін əдіснамалық дамыту-
дың тəсілдерін айқындау, олардың тиімділігінің 
көрсеткіштерін айқындау, сондай-ақ ұлттық жəне 
ведомстволық статистиканың уақтылы жəне анық 
деректеріне қол жеткізуді қам тамасыз ету бө лі гінде 
үйлестіруді Қазақстан Респуб  ликасының Стра-
тегиялық жоспарлау жəне реформалар агенттігі 
жүзеге асырады.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Осы Жүйенің 18-тармағында көрсетілген 

опе рациялық бағалаудың əрбір блогы бойынша 
опера циялық бағалауға уəкілетті органдар Қазақстан 
Республикасының Жоғары аудиторлық палатасымен, 
сондай-ақ Комиссияның жұмыс органымен келісіл-
ген, операциялық бағалау өлшемшарттары мен 
көрсет кіштері айқындалатын тиісті əдістемелерді 
əзірлеп, бекітеді.»;

24-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының Жоғары ауди-
торлық палатасы мемлекеттік органдардың даму 
жоспар ларының, облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспар-
лары ның мақсаттарына қол жеткізуі бойынша 
мем лекеттік органдардың тиімділігін бағалау бөлі-
гінде;»;

27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Операциялық бағалау бойынша, мақсаттарға 

қол жеткізу блогы бойынша əдістемені əзірлеу 
мен бекі туді жəне оны əдіснамалық сүйемелдеуді 
Қазақ стан Республикасының Жоғары аудиторлық 
палатасы бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган-
мен бірлесіп жүзеге асырады.»;

43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«43. Есептік ақпараты тəуекелдерді басқару жүйе-

сінің негізінде қайта тексерілуге жататын мемле-
кеттік органдарды айқындау əдістемесін əзірлеу мен 
бекітуді Қазақстан Республикасының Жоғары ауди-
торлық палатасы Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Əкімшілігімен келісім бойынша Қазақстан 
Республикасының Стратегиялық жоспарлау жəне 
реформалар агенттігімен бірлесіп жүзеге асырады.»; 

46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«46. Операциялық бағалау жүргізу кестесіне 

сəй кес бағалауға уəкілетті органдар тиісті блок-
тар бойын ша бағалау нəтижелері туралы қоры-
тындыларды Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасына жəне бағаланатын мемле-
кеттік органдарға ұсынады.»;

48 жəне 49-тармақтар мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«48. Операциялық бағалау жүргізу кестесіне 
сəйкес Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасы бағаланатын мемлекеттік 
органдардың қызметін операциялық бағалаудың 
барлық блоктары бойынша қорытындыларды 
Комис сияның жұмыс органына енгізеді.

49. Операциялық бағалаудың тиісті блоктары 
бойынша қорытындылардың нысандарын Қазақстан 
Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы 
Комиссияның жұмыс органымен келісу бойынша 
айқындайды.»;

52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«52. Операциялық бағалау қорытындылары бо-

йынша Қазақстан Республикасының Жоғары ауди-
торлық палатасы құпиялылық режимінің, қызметтік 
жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияның қамтама-
сыз етілуін ескере отырып, Комиссияның жұмыс 
органымен келісу бойынша операциялық бағалау 
нəтижелерін мемлекеттік органдардың қызметін 
операциялық бағалаудың интернет-порталында 
жəне «www.bagalau.kz» сайтында жариялауды 
қамтамасыз етеді.»;

64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«64. Нəтижелілікті бағалауды əдіснамалық, тал-

дамалық жəне ұйымдастырушылық жағынан сүйе-
мелдеуді Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасы тиімділікті зерттеу, талдау 
жəне бағалау бойынша ведомстволық бағынысты 
ұйымды тарта отырып жүзеге асырады. 

Нəтижелілікке жыл сайынғы бағалау жүргізу жө-
ніндегі жұмыстарды нəтижелілікті бағалау жүйесін 
əдіснамалық дамытудың тəсілдерін айқындау, 
олар дың тиімділігінің көрсеткіштерін айқындау, 
сондай-ақ ұлттық жəне ведомстволық статистиканың 

уақтылы жəне анық деректеріне қол жеткізуді 
қамтамасыз ету бөлігінде үйлестіруді Қазақстан 
Республикасының Стратегиялық жоспарлау жəне 
реформалар агенттігі жүзеге асырады.»;

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қызме-
тінің тиімділігіне бағалау жүргізілетін орталық 
мемле кеттік органдардың тізбесінде: 

«Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігі» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы 
жолмен толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасының Ғылым жəне 
жоғары білім министрлігі»;

«Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
ми нистр лігі» деген жол мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту ми-
нис трлігі».

8. «Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттарының орындалуы туралы ақпаратты дайын-
дау жəне оны Қазақстан Республикасы Президентінің 
қарауына ұсыну, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдар 
шешімдерінің жобаларын келісу жəне оларды іске 
асыру, Біріккен Ұлттар Ұйымы Адам құқықтары 
жөніндегі кеңесінің арнайы рəсімдерімен жəне адам 
құқықтары жөніндегі шарттық органдармен өзара 
іс-қимыл, Қазақстан Республикасы Президентінің 
қатысуымен өтетін Қазақстан Республикасының 
халықаралық іс-шараларын дайындау, қол жеткізілген 
уағдаластықтарды орындау, халықаралық сот орган-
дарымен өзара іс-қимыл жəне Қазақстан Респуб-
ликасының мемлекеттік органдарының халықаралық 
қызметін үйлестіруді жүзеге асыру мəселелері тура-
лы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 
жылғы 12 тамыздағы № 1037 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-
стан Республикасының халықаралық шарттарының 
орын далуы туралы ақпаратты дайындау жəне оны 
Қазақстан Республикасы Президентінің қара уына 
ұсыну, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысу-
шысы болып табылатын халықаралық ұйымдар 
шешімдерінің жобаларын келісу жəне оларды іске 
асыру, Біріккен Ұлттар Ұйымы Адам құқықтары 
жөніндегі кеңесінің арнайы рəсімдерімен жəне адам 
құқықтары жөніндегі шарттық органдармен өзара 
іс-қимыл, Қазақстан Республикасы Президентінің 
қатысуымен өтетін Қазақстан Республикасының 
халықаралық іс-шараларын дайындау, қол жеткізілген 
уағдаластықтарды орындау, халықаралық сот орга н- 
дарымен өзара іс-қимыл жəне Қазақстан Респуб-
лика сының мемлекеттік органдарының халықара лық 
қызметін үйлестіруді жүзеге асыру қағидаларына 
3-қосымшада:

20-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

20. Қарыз туралы шартты іске асыру 
тиім ділігін талдау:
1) қарыз туралы шартты іске
асыру бары сының тиімділігін ішкі 
бағалау (əзірлеуші мемлекеттік
орган жүзеге асырады);
2) қарыз туралы шартты іске асы-
ру бары  сының тиімділігін сырт қы 
бағалау (уəкілетті орган – Қазақ-
стан Республика сының Қаржы 
министрлігі жүзеге асырады);
3) қарыз туралы шартты іске асы-
ру бары сының тиімділігін сыртқы 
бағалау (Қазақстан Рес публика-
сының Жоғары аудиторлық
палатасы жүзеге асырады)

».
9. «Қазақстан Республикасының Заңдылықты, 

құқықтық тəртіпті жəне қылмысқа қарсы күрес ті 
қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы 
ережені бекіту туралы» Қазақстан Рес пуб  ликасы 
Прези дентінің 2011 жылғы 2 мамырдағы №68 Жар-
лығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-
стан Республикасының Заңдылықты, құқықтық 
тəртіпті жəне қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз 
ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережеде:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Үйлестіру кеңесі тұрақты мүшелерден жəне 

уақытша өкілеттіктер берілген мүшелерден тұрады.
Үйлестіру кеңесінің тұрақты мүшелері:
Қазақстан Республикасы Бас Прокуроры;
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

коми тетінің Төрағасы;
Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы;
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің) төрағасы;

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі;
Қазақстан Республикасының Əділет министрі.
Үйлестіру кеңесінің уақытша өкілеттіктер беріл-

ген мүшелері:
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг 

агенттігінің төрағасы.
Үйлестіру кеңесінің уақытша өкілеттіктер беріл-

ген мүшелері шешім қабылдаған кезде дауыс беру 
құқығына ие болады жəне қаралатын мəселенің 
сипатына қарай отырыстарға қатысады.».

10. «Мемлекеттік рəміздер жəне Қазақстан 
Респуб ликасының Президентіне тікелей бағынатын 
жəне есеп беретін кейбір мемлекеттік органдар-
дың, Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің, құқық қорғау органдарының, соттар-
дың, Қарулы Күштер дің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың ведомстволық жəне оларға 
теңестірілген өзге де наградаларының геральдика-
сы мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі №155 
Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген 
Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей 
бағынатын жəне есеп беретін кейбір мемле кеттік 
органдардың, Қазақстан Республикасы Консти-
туциялық Кеңесі нің, құқық қорғау орган дарының, 
соттардың, Қару лы Күштердің, басқа да əскерлер 
мен əскери құралым дардың ведомстволық жəне 
оларға теңестірілген өзге де наградаларының тізбесі 
мен сипаттамаларында:

Қазақстан Республикасының Президентіне 

тіке лей бағынатын жəне есеп беретін кейбір мемле-
кеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Кон-
с титуциялық Кеңесінің, құқық қорғау органдары-
ның, соттардың, Қарулы Күштердің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың ведомстволық 
жəне оларға теңестірілген өзге де наградаларының 
тізбесінде:

«Медальдар:» деген бөлімде:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қазақстан Республикасының Жоғары ауди-

тор лық палатасы:
«Қаржы сақшысы».»;
«Төсбелгілер:» деген бөлімде:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қазақстан Республикасының Жоғары ауди-

тор лық палатасы:
1) «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 

саласының құрметті қызметкері»;
2) «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 

саласының үздігі».»;
«Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 

жөніндегі есеп комитетінің медалі» деген бөлімде:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 

палатасының медалі»;
«Республикалық бюджеттің атқарылуын бақы-

лау жө ніндегі есеп комитетінің төсбелгілері» деген 
бөлімде:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 

палатасының төсбелгілері»;
жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-

стан Республикасының Президентіне тікелей бағына-
тын жəне есеп беретін кейбір мемлекеттік органдар-
дың, Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңе сінің, құқық қорғау органдарының, соттардың, 
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құра лым дардың ведомстволық жəне оларға теңес-
тірілген өзге де наградаларымен марапаттау (ведом-
стволық жəне оларға теңестірілген өзге де награ-
даларынан айыру) қағидаларында:

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. «Қаржы сақшысы» медалімен мемлекет тік 

аудит жəне қаржылық бақылау жүйесінде 10 жыл-
дан астам жұмыс істеген Қазақстан Республикасы 
Жоғары аудиторлық палатасының қызметкер-
лері, сондай-ақ өзге де адамдар мемлекеттік аудит 
жəне қар жылық бақылау жоғары органының рөлін 
нығайтуға ықпал ететін жоғары жетістіктері үшін, 
қаржылық бұзушы лықтардың алдын алудағы, 
жолын кесудегі жəне (немесе) анықтаудағы белсенді 
қызметі үшін, мінсіз қызметі, қызметтік міндетте-
рін үлгілі орындағаны, мемлекеттік аудит жəне 
қаржылық бақылау органы қызметінің нəтижесіне 
жəне оның имиджін көтеруге қосқан елеулі үлесі 
үшін марапатталады.»; 

56 жəне 57-тармақтар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«56. «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
саласының құрметті қызметкері» төсбелгісімен 
Қазақ стан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палатасының қызметкерлері, сондай-ақ өзге де адам-
дар мемлекет тік аудит жəне қаржылық бақылау 
органдарында кемін де 10 жыл ұзақ əрі мінсіз қызмет 
атқарғаны үшін марапатталады.

57. «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақы-
лау саласының үздігі» төсбелгісімен мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау органдарында 
кемінде 5 жыл, соның ішінде атқарып отырған 
лауазымында кемінде 1 жыл мінсіз жұмыс өтілі 
бар Қазақстан Республикасы Жоғары аудитор-
лық палатасының қызметкерлері, сондай-ақ өзге 
де адамдар мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау органының дамуына қосқан елеулі үлесі 
үшін, мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
жоғары органының функцияларын іске асырудың 
жаңа нысандарын, əдістері мен тəсілдерін дамы-
туда жəне енгізуде қол жеткізген табыстары үшін 
марапатталады.».

11. «Мемлекеттік саяси жəне əкімшілік қызмет-
шілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 
29 желтоқсандағы № 150 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемле-
кеттік саяси жəне əкімшілік қызметшілер лауазым-
дарының тізілімінде:

«1-тарау. Мемлекеттік саяси лауазымдар» деген 
тарауда:

«Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің төрағасы мен мүшелері» 
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палатасының төрағасы мен мүшелері»;

«2-тарау. Мемлекеттік əкімшілік лауазымдар» 
деген тарауда:

«А» корпусы» деген бөлімнің 1-санаты мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесі, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс 
басқар масы, Қазақстан Республикасының Орталық 
сайлау комиссиясы, Қазақстан Республикасының 
Жоғары аудиторлық палатасы, Қазақстан Респуб-
лика  сының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, 
Қазақ  стан Республикасының Стратегиялық жос пар-
лау жəне реформалар агенттігі, Қазақстан Респуб  -
ликасының Бəсекелестікті қорғау жəне дамыту 
агент тігі аппараттарының басшылары, Қазақ   стан 
Республикасының Жоғарғы Соты жанын дағы Сот-
тардың қызметін қамтамасыз ету департа менті нің 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппара-
тының) басшысы 

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің 
хатшысы – Аппарат басшысы

Орталық атқарушы органдар аппараттарының 
басшылары, Адам құқықтары жөніндегі ұлттық 
орталықтың басшысы»;

«Б» корпусы» деген бөлімде:
В санаттарының тобында:
«Қазақстан Республикасы Парламенті палата-

ларының аппараттары, Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің Кеңсесі, Қазақстан Респуб-
ликасының Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың 
қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты), 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
аппараты, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот 
Кеңесінің аппараты, Қазақстан Республикасы 
Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Респуб-
ликасы Орталық сайлау комиссиясының аппараты, 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп коми теті, Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан 
Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет), Қазақстан Республикасының Бəсекелес-
тікті қорғау жəне дамыту агенттігі, Қазақстан 
Республикасының Стратегиялық жоспарлау жəне 
реформалар агенттігі, Қазақстан Республикасының 
Бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасының 
Қаржылық мониторинг агенттігі, Адам құқықтары 
жөніндегі ұлттық орталық» деген жол мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Парламенті Палатала-
рының аппараттары, Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің Кеңсесі, Қазақстан Респуб-
ликасының Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың 
қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты), 
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
аппараты, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот 
Кеңесінің аппараты, Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республика-
сы Орталық сайлау комиссиясының аппараты, 
Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық 
палатасы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасы-
ның Сыбай лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), 
Қазақстан Республикасының Бəсекелестікті қорғау 
жəне дамыту агенттігі, Қазақстан Республикасының 
Стратегиялық жоспарлау жəне реформалар агенттігі, 
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, 
Қазақстан Республикасының Қаржылық монито-
ринг агенттігі, Адам құқықтары жөніндегі ұлттық 
орталық»;

В-4 санатында:
«Қазақстан Республикасының Президенті Іс 

басқарушысының, Республикалық бюджеттің 
атқары луын бақылау жөніндегі есеп комитеті, 
Қазақ стан Республикасының Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігі, Қазақстан Республикасының 
Сыбай лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
(Сыбай лас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан 
Республикасының Бəсекелестікті қорғау жəне 
дамыту агенттігі, Қазақстан Республикасының 
Стратегиялық жоспарлау жəне реформалар агенттігі 
төрағаларының көмекшісі, кеңесшісі» деген жол 
мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Президенті 
Іс басқарушысының, Қазақстан Республикасы-
ның Жоғары аудиторлық палатасы, Қазақстан 
Республика сының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі, Қазақстан Республикасының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Респуб-
ликасының Бəсекелестікті қорғау жəне дамыту 
агенттігі, Қазақстан Республика сының Стратегиялық 
жоспарлау жəне реформалар агенттігі төрағаларының 
көмекшісі, кеңесшісі».

12. «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарына қойылатын арнайы біліктілік та-
лаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 151 
Жарлығында: 

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген «А» 
кор пусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 
қойылатын арнайы біліктілік талаптарында: 

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редак цияда 
жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Кеңесі, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс 
басқармасы, Қазақстан Республикасының Орталық 
сайлау комиссиясы, Қазақстан Республикасының 
Жоғары аудиторлық палатасы, Қазақстан Респуб-
ликасының Жоғары Сот Кеңесі, Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, 
Қазақ стан Республикасының Стратегиялық жоспар-
лау жəне реформалар агенттігі, Қазақстан Респуб-
ликасының Бəсекелестікті қорғау жəне дамыту 
агент тігі аппараттарының басшылары, Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Соты жанындағы Сот-
тардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппара-
тының) басшысы; орталық атқарушы органдар аппа-
раттарының басшылары, Адам құқықтары жөніндегі 
ұлттық орталықтың басшысы;».

13. «Мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық бақы-
лаудың жалпы стандарттарын бекіту жəне «Мем-
лекеттік қаржылық бақылау стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2009 жылғы 7 сəуірдегі №788 Жарлығының күші 
жо йылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2016 жылғы 11 қаңтардағы №167 
Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемле-
кеттік аудиттің жəне қаржылық бақылаудың жалпы 
стандарттарында:

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «14. Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 

органдары басқарылуын олардың өздері заңнамада 
бел гіленген тəртіппен жүзеге асыратын, қажетті 
жəне жет кілікті еңбек, қаржы жəне материалдық-
тех ни калық ресурстармен қамтамасыз етіледі. 
Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палата сының қаржылық қызметін мемлекеттік 
бақы лауды жəне қадағалауды мемлекеттік органдар 
Қазақстан Респуб ликасы Президентінің келісімімен 
немесе оның тапсырмасы бойынша жүзеге асыра-
ды.».

14. «Мемлекеттік саяси қызметшілердің жұмы-
сын бағалауды жүргізетін уəкілетті адамдардың 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2016 жылғы 4 шілдедегі №295 Жар-
лы ғында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемле -
кеттік саяси қызметшілердің жұмысын бағалауды
жүргізетін уəкілетті адамдардың тізбесінде:

(Жалғасы 11-бетте) 

(Жалғасы. Басы 1, 8-9-беттерде) 
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мына:
«

Қазақстан Республикасы 
Парламентінің палаталары 
тағайындайтын Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің мүшелері

Қазақстан 
Республикасы 
Президенті 
Əкімшілігінің 
Басшысы

                   »
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Палаталары 
тағайындайтын
Қазақстан Республикасы
Жоғары аудиторлық палатасының 
мүшелері

Қазақстан 
Республикасы 
Президенті 
Əкімшілігінің 
Басшысы

                  ».
15. «Республикалық бюджет жобасына оның 

шығыс тарының негізгі бағыттары бойынша алдын 
ала бағалау жүргізу қағидаларын бекіту жəне Қазақ-
стан Республикасы Президентінің кейбір жарлық-
тарына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 
9 желтоқсандағы №388 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Респуб-
ликалық бюджет жобасына оның шығыстарының 
негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау 
жүр гізу қағидалары осы Қазақстан Республикасы 
Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін өзгеріс-
терге қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

16. «Мемлекеттік қызметшілердің жəне Қазақ-
стан Республикасының Парламенті депутаттарының 
ант беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2017 жылғы 16 тамыз-
дағы №532 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемле-
кеттік қызметшілердің жəне Қазақстан Республика-
сының Парламенті депутаттарының ант беру қағида-
ларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
өзге де мүшелері; Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік кеңесшісі; Қазақстан Республикасы 
Президенті Əкімшілігінің Басшысы, оның орын-
басарлары; Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің Төрағасы; Қазақстан Республикасы Орта-
лық сайлау комиссиясының Төрағасы; Қазақстан 
Респуб ликасы Президенті Кеңсесінің бастығы; 
Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшілері, 
кеңес шілері; Қазақстан Республикасы Жоғары Сот 
Кеңе сінің Төрағасы; Қазақстан Республикасының 
Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін 
мемлекеттік органдардың басшылары; облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
əкімдері мемлекеттік лауазымдарына алғаш рет 
тағайындалатын адамдарды қоспағанда, мемлекеттік 
қызметшілер бір рет ант береді.»;

3-тармақтың екінші абзацы мынадай редакция-
да жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кеңесшісінің, 
Қазақстан Республикасының Президенті Əкім-
шілігі Басшысының, Қазақстан Республикасы 
Консти туциялық Кеңесі, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын реттеу жəне дамыту агенттігі, Қазақстан 
Республика сы Орталық сайлау комиссиясы 
төраға ларының, Қазақстан Республикасы Бас 
Прокурорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасы 
Жоғары аудиторлық пала тасы төрағаларының, 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер, Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс, Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлерінің антын Қазақстан Респуб-
лика сының Президенті өзі қабылдайды.».

17. «Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер 
мен қалалар рейтингі жəне оның қорытындылары 
бойынша арнайы сыйлық беру туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2017 жылғы 24 қараша-
дағы №590 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Бизнесті 
жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар 
рейтингінің нəтижелері бойынша арнайы сыйлық 
беру қағидаларында: 

2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакци-
яда жазылсын:

«2. Қазақстан Республикасының Жоғары аудитор-
лық палатасы рейтинг өткізуді ұйымдастырушы 
(бұдан əрі – ұйымдастырушы) болып табылады.»;

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Бизнесті 
жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар 
рейтингінің қорытындыларын шығару жөніндегі 
комиссия туралы ережеде: 

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редак цияда 
жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының Жоғары ауди-
тор лық палатасы (бұдан əрі – ұйымдас тырушы) 
өткізілген рейтингтің нəтижелері бойынша ұсы-
натын мате риал дарды қарау, бизнесті жүргізу 
жеңіл дігі бойынша өңір лер мен қалалар рейтингінің 
қоры тындыларын шығару жəне жеңімпаздарды 
айқындау;»;

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Бизнесті 
жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар 
рейтингінің қорытындыларын шығару жөніндегі 
комис сияның құрамында:

«Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің төрағасы» деген жол 
мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палатасының төрағасы».

18. «Қазақстан Республикасының 2025 жылға 
дейінгі Ұлттық даму жоспарын бекіту жəне Қазақ-
стан Республикасы Президентінің кейбір жарлық-
тарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпан-
дағы №636 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген 2025 
жылға дейінгі Стратегиялық көрсеткіштер кар-
тасында:

«2-бағыт «Институттар сапасы» деген тарауда:
мына:
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деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
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Ескертуде:
«ЕК – Республикалық бюджеттің атқарылуын 

бақылау жөніндегі есеп комитеті» деген жол 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«ЖАП – Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасы».

19. «Қазақстан Республикасында жергілікті 
өзін-өзі басқаруды дамытудың 2025 жылға дейінгі 
тұжы рымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің 2021 жылғы 18 тамыздағы 
№639 Жарлы ғында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген 
Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі 
бас қаруды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжы-
рым дамасында: 

«Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту үрдістері 
мен пайымы» деген 4-бөлімде:

«Тексеру комиссияларының қызметін күшейту» 
деген кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын: 

«Тексеру комиссияларының қызметін күшейту
Тексеру комиссияларының сыртқы мемлекеттік 

аудит органдары ретіндегі мəртебесі едəуір артты-
рылды, ал олардың өкілеттіктері мен функциялары 
айтарлықтай кеңейді. Қазіргі уақытта тексеру комис-
сиялары жергілікті бюджеттің атқарылуына сыртқы 
мемлекеттік аудитті жəне қаржылық бақылауды 
жүзеге асыратын дербес мемлекеттік органдар бо-
лып табылады.

Тексеру комиссияларын жергілікті бюджет 
қара жаты есебінен қамту мəселесінде қаржылық 
дербес тікті қамтамасыз ету үшін оларды Қазақстан 
Респуб ликасының Жоғары аудиторлық палата-
сын (бұдан əрі – Жоғары аудиторлық палата) 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің 
бейінді комитеттері арқылы қаржыландыру тəр-
тібіне ұқсас мəслихаттың тұрақты комиссиясы 
арқылы қаржыландырудың жеке тəртібін қолдану 
ұсынылады. 

Сонымен қатар, тексеру комиссиялары мүшелері-
нің біліктілік деңгейін арттыру мақсатында мəслихат 
тексеру комиссияларының мүшелерін тағайындауды 
тексеру комиссиясы төрағасының ұсынуы бойын-
ша Жоғары аудиторлық палатамен келісе отырып, 
жүзеге асыратын болады.

Мемлекеттік бақылау органдарының жеделдігін 
арттыру үшін мемлекеттік аудиторларға басқа мем-
ле кеттік органдардың ақпараттық жүйелеріне қол-
жетімділік беру де қажет.

Ауылдық округ əкімі қызметінің ашықтығын 
қамтамасыз ету үшін тексеру комиссиялары 
көшпелі/онлайн-отырыстарды жүзеге асыра отырып, 
Кеңеске аудиторлық тексерудің қорытындыларын 
ұсынатын болады.

Аудиторлық тексерулердің қорытындылары 
бо йынша əкімнің халықпен, оның ішінде тексеру 
комис сиялары төрағасының немесе мүшелерінің 
қаты суымен есеп беру кездесулері өткізілетін бо-
лады.»;

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-
стан Республикасында жергілікті өзін-өзі бас  қаруды 
дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжы рым дамасын 
іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарында:

мына:

«
3. Тексеру 

комиссияларының 
қызметін:
оларды мəслихаттың 
тұрақты 
комиссиясы арқылы 
қаржыландырудың 
жеке тəртібін 
қолдану;
мəслихаттың тексеру 
комиссияларының 
мүшелерін тексеру 
комиссиясы 
төрағасының 
ұсынуы жəне 
Есеп комитетімен 
келісу бойынша 
тағайындауы арқылы 
күшейту

заң 
жобасы

ЕК, 
мүдделі 
мемле-
кеттік 
органдар

2022 
жылғы 
ақпан

                   »
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

3. Тексеру 
комиссияларының 
қызметін:
оларды мəслихаттың 
тұрақты 
комиссиясы арқылы 
қаржыландырудың жеке 
тəртібін қолдану;
мəслихаттың тексеру 
комиссияларының 
мүшелерін тексеру 
комиссиясы 
төрағасының ұсынуы 
жəне Жоғары 
аудиторлық палатамен 
келісу бойынша 
тағайындауы арқылы 
күшейту

заң 
жо-
басы

ЖАП, 
мүдделі 
мемле-
кеттік 
орган-
дар

2022 
жылғы 
жел-
тоқ-
сан

                »;
Ескертпеде:
 «ЕК – Республикалық бюджеттің атқарылуын 

бақылау жөніндегі есеп комитеті» деген жол 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«ЖАП – Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасы».

20. «Қазақстан Республикасының сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 
жыл дарға арналған тұжырымдамасын бекіту 
жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 
кейбір жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 
2 ақпандағы №802 Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-
стан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сая сатының 2022-2026 жылдарға арналған 
тұжырым дамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл 
жоспарында:

мына: 
«

22. Мемлекеттік аудит 
жəне қаржылық 
бақылау жүйесін, 
оның ішінде 
оңтайландыру, 
қайталануды 
болдырмау жəне 
тəуелсіздікті 
қамтамасыз ету 
жолымен жетілдіру

Заң 
жобасы

2026 
жылғы 
І тоқсан

ЕК, 
Қаржы-
мині

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

22. Мемлекеттік 
аудит жəне 
қаржылық 
бақылау 
жүйесін, 
оның ішінде 
оңтайландыру, 
қайталануды 
болдырмау 
жəне 
тəуелсіздікті 
қамтамасыз 
ету жолымен 
жетілдіру

Заң 
жобасы

2026 
жылғы 
І тоқсан

ЖАП, 
Қаржымині

                  »;
Ескертпеде:
«ЕК – Қазақстан Республикасы Республикалық 

бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитеті» деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«ЖАП – Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасы».

21. «Қазақстан Республикасының мемле кеттік 
қаржысын басқарудың 2030 жылға дейінгі тұжырым-
дамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2022 жылғы 10 қыркүйектегі №1005 
Жарлығында:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қаржысын 
басқарудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасында:

«5.4.3. Бюджет шығыстарының тиімділігі мен 
экономикалық қайтарымдылығын арттыру» деген 
кiшi бөлiмде:

«Бағалау мерзімдерін бюджеттік жоспарлау-
мен үйлестіре отырып, мемлекеттік органдардың 
қызметін бағалау жүйесін жетілдіру» деген тарау 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«Бағалау мерзімдерін бюджеттік жоспарлаумен 
үйлестіре отырып, мемлекеттік органдардың 
қызметін бағалау жүйесін жетілдіру

Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін, 
бюджеттік жоспарлаудың сапасын арттыру, бюджет 
қаражатының нəтижелілігі мен тиімділігін жақсарту 
мақсатында бюджеттік жоспарлауда шешімдер 
қабылдау кезінде бюджет шығыстарын қол 
жеткізілген нəтижеге қарай жоспарлау қағидатын 
енгізе отырып, бағалау нəтижелерінің қолданылуын 
жақсарту қажет.

Өткен жылғы бюджеттік инвестицияларды баға-
лау, стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу жəне 
бюджеттік бағдарламаларды іске асыру нəтижелері 
жоспарлы кезеңге арналған бюджетті əзірлеу кезінде 
ескерілуге тиіс.

Бұл міндетті іске асыру үшін бағалаудың нəти-
желері бойынша қорытындыларды қалыптастыру 

мерзімдерін бюджетті қалыптастыру жəне ресурс-
тарды бөлу жөніндегі шешімдерді қабылдау про-
цестерімен үйлестіру қажет.

Сонымен бірге мемлекеттік органдар қызметінің, 
мемлекеттік мүлікті басқарудың, бюджеттік инвес-
ти цияларды іске асырудың тиімділігін бағалау 
нəти желері азаматтық қоғам мен өкілді органдарға 
қолжетімді болуға тиіс.

Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық 
палатасы мен облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары 
жүргізетін бағалаудың нəтижелері Парламент пен 
мəслихаттарға ұсынылатын республикалық жəне 
жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есепке 
қорытындылардың құрамына енгізілуге, сондай-ақ 
мемлекеттік органдардың интернет ресурстарында 
орналастырылуға тиіс.

Сонымен бірге 2025 жылға арналған бюджетті 
қалыптастыру кезінде инфрақұрылымдық жобаларды 
(құрылыс, реконструкциялау, жаңғырту) іске 
асыруға, бюджеттік бағдарламаларды іске асырумен 
жəне бюджет қаражатымен өзара байланыста 
даму жоспар ларының мақсаттарына қол жеткізуге 
бағытталған бюджеттік инвестициялар мен МЖƏ 
жобаларының іске асырылуын бағалау нəтижелерін 
Парламент пен мəслихаттарға ұсынылатын бюджет 
шығыстары бойынша жылдық талдамалық есептің 
құрамына қосып, оны мемлекеттік органдардың 
интернет-ресурстарында міндетті түрде орналастыру 
қажет.

Мемлекеттік мүлікті басқарудың тиімділігін 
бағалау нəтижелері қоғамдық кеңестердің оты-
рыстарында, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 
бюджеттен қаражат бөлу туралы мəселелерді 
талқылау кезінде Парламент пен мəслихаттарда 
белсенді түрде талқы лануға жəне республикалық 
жəне жергілікті бюд жеттер туралы ақпараттың 
құрамына енгізілуге тиіс.

Нəтижелерді бағалау бюджет қаражаты мен 
мемлекет активтерінің нəтижелілігі мен тиімділігін 
арттыру жөніндегі тұжырымдарды ғана емес, 
ұсыным дарды да қамтуға, сондай-ақ мемлекет 
ресурстарын неғұрлым тиімді бөлуге ықпал етуге 
тиіс.»;

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақ-
стан Республикасының мемлекеттік қаржысын 
басқарудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын 
іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарында:

3-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

3. «Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық қорынан 
бөлінген қаражаттың 
жұмсалуын 
мониторингтеу 
жөніндегі комиссия 
туралы» Қазақстан 
Республикасы 
Президентінің 2014 
жылғы 18 сəуірдегі 
№ 281 өкіміне 
Қазақстан 
Республикасының 
Ұлттық қорынан 
бөлінген қаражаттың 
мақсатты, заңды жəне 
тиімді пайдаланы луын 
бақылау жөніндегі 
функцияларды бекіту 
бөлігінде өзгерістер 
енгізу

өкім 
жоба-
сы

2022 
жылғы 
желтоқ-
сан

ЖАП, 
ҰЭМ, 
Қаржы-
мині, 
ҰБ 
(келісу 
бойын-
ша)

                  »;
20 жəне 21-жолдар мынадай редакцияда жазыл-

сын: 
«

20. Кейбір 
заңнамалық 
актілерге:
елдің халықара-
лық стандарттарға 
сəйкес жасалған 
шоғырланды-
рылған қаржылық 
есептілігіне кезең-
кезеңімен көшуді 
қамтамасыз етуді; 
ішкі мемлекеттік 
қаржылық 
бақылауды 
ұйымдастыруды 
жетілдіруді 
көздейтін 
өзгерістер 
енгізу жөніндегі 
Қазақстан 
Республикасы 
Заңының жобасын 
əзірлеу

Қазақстан 
Респуб-
ликасы 
Заңының 
жобасы

2028 
жылғы 
қаңтар

Үкімет, 
ҰЭМ, 
Қаржы-
мині, 
АҚДМ, 
ЖАП 
(келісу 
бойын-
ша)

21. Бюджет 
шығыстарының 
шолуын енгізу 
бойынша 
ұсыныстарды 
тұжырымдау

ПƏ-ге 
ұсыныс-
тар

2022 
жылғы 
желтоқ-
сан

Үкімет, 
ҰЭМ, 
Қаржы-
мині, 
ЖАП 
(келісу 
бойын-
ша)

»;
23-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

23. Мемлекеттік мүлік 
сыныптамасын 
жетілдіру бөлігінде 
«Қазақстан 
Республикасының 
кейбір заңнамалық 
актілеріне 
мемлекеттік мүлікті 
басқаруды жетілдіру 
мəселелері 
бо йынша өзгерістер 
мен толық тыру-
лар енгізу туралы» 
Қазақстан 
Респуб ликасы 
Заңының жобасын 
əзірлеу

Қазақстан 
Респуб-
ликасы 
Заңының 
жобасы

2022 
жылғы 
жел-
тоқ-
сан

Үкімет, 
ҰЭМ, 
Қаржы-
мині, 
ЖАП 
(келісу 
бойын-
ша)

»;
(Соңы 12-бетте) 

(Жалғасы. Басы 1, 8-10-беттерде) 
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39-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

39. Мыналар бойынша нəтижелерді бағалау 
жүйесін кешенді жетілдіру:
бюджеттік жоспарлауда шешімдер 
қабылдау кезінде бағалау нəтижелерінің 
қолданылуын жақсарту;
 бағалаудың нəтижелері бойынша 
қорытындыларды қалыптастыру 
мерзімдерін бюджетті қалыптастыру 
жəне ресурстарды бөлу жөніндегі 
шешімдерді қабылдау процестерімен 
үйлестіру;
мемлекеттік органдар қызметінің, 
мемлекеттік мүлікті басқарудың, 
бюджеттік инвестицияларды іске 
асырудың тиімділігін бағалау 
нəтижелері азаматтық қоғам мен əкілді 
органдар үшін қолжетімді болуын 
қамтамасыз ету;
бағалау нəтижелерін Парламент 
пен мəслихаттарға ұсынылатын 
республикалық жəне жергілікті 
бюджеттердің атқарылуы туралы есепке 
қорытындылардың қүрамына енгізу, 
сондай-ақ мемлекеттік органдардың 
интернет-ресурстарында орналастыру;
 инфрақұрылымдық жобаларды 
(құрылыс, реконструкциялау, 
жаңғырту) іске асыруға, бюджеттік 
бағдарламаларды іске асырумен жəне 
бюджет қаражатымен өзара байланыста 
даму жоспарларының мақсаттарына 
қол жеткізуге бағытталған бюджеттік 
инвестициялар мен МЖƏ жобаларының 
іске асырылуын бағалау нəтижелерін 
Парламент пен мəслихаттарға 
ұсынылатын бюджет шығыстары 
бойынша жылдық талдамалық есептің 
құрамына қосып, оны мемлекеттік 
органдардың интернет-ресурстарында 
міндетті түрде орналастыру;
мемлекеттік мүлікті басқарудың 
тиімділігін бағалау нəтижелері 
қоғамдық кеңестердің отырыстарында, 
квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 
бюджеттен қаражат бөлу туралы 
мəселелерді талқылау кезінде 
Парламент пен мəслихаттарда 
талқылау жəне республикалық жəне 
оларды жергілікті бюджеттер туралы 
ақпараттың құрамына енгізу;
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нəтижелерді бағалауға бюджет 
қаражаты мен мемлекет активтерінің 
нəтижелілігі мен тиімділігін 
арттыру жөніндегі, сондай-ақ мемлекет 
ресурстарын неғұрлым тиімді бөлу 
жөніндегі ұсынымдарды қосу

                  »;
41-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

41. Бюджет 
процесінің: 
оған азаматтық 
қоғам институтта-
рын тартуды;
қоғамдық бақылау 
рəсімдерін 
жетілдіруді; 
бюджет ресур-
старын пайда-
лану жөніндегі 
шешімдерге ықпал 
ету мүмкіндігін 
бере отырып, 
жұртшылықпен 
кері байланы-
сты күшейтуді 
кездейтін 
ашықтығын 
арттыру

ПƏ-ге 
ұсы-
ныс-
тар

2023 
жылғы 
шілде

Үкімет, 
АҚДМ, 
ҰЭМ, 
Қаржымині, 
ЖАП
(келісу 
бойынша)

»;
Ескертпеде:
«Есеп комитеті – Республикалық бюджеттің атқа-

рылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті» деген жол 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«ЖАП – Қазақстан Республикасының Жоғары 
аудиторлық палатасы».

22. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 
бөлінген қаражаттың жұмсалуын мониторингтеу 
жөніндегі комиссия туралы» Қазақстан Республикасы 
Пре зидентінің 2014 жылғы 18 сəуірдегі № 281 өкі-
мінде:

1-тармақта:
«Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 

жөніндегі есеп комитетінің Төрағасы, басшы» деген 
жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 
палатасының Төрағасы, басшы»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қазақстан Республикасының Жоғары аудитор-

лық палатасы Комиссияның жұмыс органы болып 
айқындалсын.».

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір 
актілеріне енгізілетін өзгерістерге

ҚОСЫМША 

Қазақстан Республикасы Президентінің
2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 388 

Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Республикалық бюджет жобасына оның 
шығыстарының негізгі бағыттары бойынша 

алдын ала бағалау жүргізу
ҚАҒИДАЛАРЫ

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы Республикалық бюджет жобасына оның 

шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала 
бағалау жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
əзірленді жəне Қазақстан Республикасы Жоғары 
аудиторлық палатасының (бұдан əрі – Жоғары 
аудиторлық палата) республикалық бюджет жобасы-
на оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша 
алдын ала бағалау (бұдан əрі – бюджет жобасын 
бағалау) жүргізу тəртібін айқындайды.

2. Бюджет жобасын бағалау жоспарлы кезеңге 

арналған республикалық бюджет жобасы (бұдан 
əрі – бюджет жобасы) көрсеткіштерінің негізділігі-
не, бюджет жобасын əзірлеу үшін нормативтік 
құқықтық жəне əдістемелік базаның бар-жоғы мен 
жеткілікті болуына талдау жүргізуді, сондай-ақ 
Жоғары ауди торлық палата əзірлеген ұсынымдары 
бар бюджет жобасын бағалау нəтижелерін (бұдан 
əрі – бағалау бойынша қорытынды) жасауды 
жəне Қазақстан Республикасының Үкіметіне жəне 
Қазақстан Республикасының Парламентіне ұсынуды 
көздейді.

3. Бюджет жобасына бағалау жүргізу кезін де 
Жоғары аудиторлық палата Қазақстан Респуб ли-
касының Конституциясын, Қазақстан Республика-
сының Бюджет кодексін (бұдан əрі – Бюджет 
кодексі), «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын, өзге де но рмативтік құқықтық актілерді, 
сондай-ақ осы Қағидаларды басшылыққа алады.

4. Мемлекеттік жəне бюджеттік жоспарлау жө-
ніндегі орталық уəкілетті органдар, республикалық 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері, квазимем-
лекеттік сектор субъектілері мен басқа да мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау объектілері бюджет 
жобасын бағалау объектілері болып табылады.

 5. Шығыстардың негізгі бағыттары мемлекеттік 
басқару функцияларын орындау бойынша бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілерінің қызметін қамтамасыз 
етуге бағытталған, тұрақты сипатқа ие шығыстарды 
қоспағанда, Бюджет кодексінің 53-бабының 1-тарма-
ғында айқындалған шығыстар болып табылады.

6. Бюджет жобасына бағалау жүргізу үшін 
бюджеттік бағдарламаларды іріктеуді Жоғары 
аудиторлық палата жыл сайын Жоғары аудиторлық 
палатаның өткен қаржы жылдарындағы респуб-
ликалық бюджеттің атқарылуы туралы есебінде, 
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының 
іске асырылуын бағалау жəне бюджет қаражатын 
басқарудың тиімділігін бағалау нəтижелері бойынша 
қорытындыларда қамтылған ақпаратты ескере 
отырып жүзеге асырады.

7. Бюджет жобасына бағалау жүргізу кезінде 
төмендегілермен шектелмей, негізгі дереккөздер 
(бұдан əрі – бағалау материалдары):

1) нормативтік құқықтық актілер;
2) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 

нəтижелері;
3) орта мерзімді кезеңге арналған елдің əлеу-

меттік-экономикалық даму болжамы;
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің респуб-

ликалық бюджеттің атқарылуы туралы есептері;
5) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттары-

ның іске асырылуын бағалау нəтижелері туралы 
қорытынды;

6) бюджет қаражатын басқарудың тиімділігін 
бағалау нəтижелері туралы қорытынды;

7) Қазақстан Республикасы бойынша статистика-
лық деректер;

8) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
бюджеттік өтінімдері;

9) Республикалық бюджет комиссиясының 
шешімдері;

10) бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыс-
тарының жеткізілген лимиттері, жаңа бастамаларға 
арналған лимиттер;

11) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
шығыс тары бойынша бюджеттік жоспарлау жөнін-
дегі орталық уəкілетті органның қорытындысы;

12) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органның жəне бюджеттік жоспарлау жө-
ніндегі орталық уəкілетті органның даму жоспар-
ларының жобаларын (даму жоспарларына өзгерістер 
мен толықтырулардың жобаларын) жəне бюджеттік 
бағдарламалардың жобаларын қарау нəтижелері 
жөніндегі қорытындылары;

13) Қазақстан Республикасы Қаржы министр-
лігінің есептілігі (республикалық бюджеттің 
атқарылуы туралы есептер, республикалық бюд-
жеттің дебиторлық жəне кредиторлық берешегі ту-
ралы есептер, бюджеттік мониторингтеу нəтижелері 
бойынша республикалық (жергілікті) бюджеттің 
атқарылуы туралы талдамалық есеп жəне т.б.);

14) Қазақстан Республикасы Үкіметінің есепті 
қаржы жылындағы республикалық бюджеттің 
атқарылуы туралы есебіне Жоғары аудиторлық 
палата берген тұжырымдар мен ұсынымдар; 

15) тəуелсіз сарапшылардың қорытындылары;
16) стандарттар, ережелер, əдістемелік ұсы-

нымдар жəне құқық белгілейтін құжаттар (жарғылар, 
тіркеу туралы куəліктер);

17) халыққа жүргізілген сауалнама нəтижелері, 
бұқаралық ақпарат құралдарының жəне үкіметтік 
емес ұйымдардың материалдары болып табылады.

 2-тарау. Бюджет жобасын бағалаудың мақсаты, 
негізгі міндеттері жəне өлшемшарттары

 8. Бюджет жобасын бағалаудың мақсаты бюджет 
жобасының анықтығын жəне бюджет заңнамасы-
ның ережелеріне, Қазақстан Республикасы Үкіметі-
нің өткен қаржы жылдарындағы республикалық 
бюд  жеттің атқарылуы туралы есебіне Жоғары 
аудиторлық палатаның берген тұжырымдары мен 
ұсы нымдарына сəйкестігін айқындау болып табы-
лады.

 9. Бюджет жобасына бағалау жүргізу кезіндегі 
негізгі міндеттер:

1) бағалау бойынша негізделген жəне анық 
қорытындының Қазақстан Республикасының Үкіме-
тіне жəне Қазақстан Республикасының Парламентіне 
уақтылы ұсынылуын;

2) бюджет жүйесі қағидаттарының (шынайылық, 
негізділік, нəтижелілік жəне тиімділік) сақталуын 
қамтамасыз ету болып табылады.

 10.  Бюджет жобасын бағалау бюджет жобасы 
шығыс тарының жалпыұлттық басымдықтарға, 
респуб ликалық бюджет шығыстарының басым 
бағыттарына, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
құжаттарын бағалау нəтижелеріне, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің есепті қаржы жылындағы 
республика лық бюджеттің атқарылуы туралы 
есебіне Жоғары аудиторлық палатаның берген 
тұжырымдары мен ұсынымдарына сəйкестігі 
тұрғысынан жүргізіледі.

11. Бюджет жобасын бағалаудың негізгі өлшем-
шарттары:

1) шығыстардың негізділігі (бюджет жоба сы-
ның бюджет жəне өзге де заңнамаға сəйкестігі, 
страте гиялық, экономикалық жəне бюджеттік жос-
парлаудың өзара байланысын белгілеу, Қазақстан 
Республикасы Президенті жолдауларының 
ережелеріне, Мемлекет тік жоспарлау жүйесінің 
құжаттарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Президентінің тапсырмаларына жəне Жоғары 
аудиторлық палатаның қаулыларына сəйкестігі);

2) шығыстардың анықтығы (жобаларды іске 
асыру жəне нəтижелерге қол жеткізу үшін қаражат 
көлемдерін айқындаудың дұрыстығын растайтын 
қажетті құжаттаманың болуы) болып табылады.

 3-тарау. Бюджет жобасына бағалау
жүргізу тəртібі

 12. Жоғары аудиторлық палата мемлекеттік 
орган дардың даму жоспарлары көрсеткіштерінің 
эконо микалық жəне бюджеттік жоспарлау көрсет-
кіштерімен өзара байланысының қамтамасыз еті-
луін, мыналардың:

1) мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
органдары жүргізген мемлекеттік аудит жəне қар-
жылық бақылау нəтижелері;

2) республикалық бюджеттің атқарылуы туралы 
есептер жəне мемлекеттік жоспарлау жəне бюджетті 
атқару жөніндегі орталық уəкілетті органдардың 
ақпа раты бойынша мемлекеттік органдардың даму 
жоспарларын бағалау;

3)  бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
ұлттық жобаларды іске асыруын бағалау нəтижелері 
негізінде қол жеткізілген нəтижелердің Қазақстан 
Республикасы Президенті жолдауларының ереже-
леріне жəне Мем лекеттік жоспарлау жүйесінің 
құжаттарына сəйкес тігін бағалайды.

13. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган Мемлекеттік жоспарлау ақпараттық 
жүйесінің интеграциясы арқылы бюджеттік бағдар-
ламалар əкімшілерінің жоспарланған шығыстары 
бойынша бюджеттік өтінімдеріне жəне бюджеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның 
қорытындыларына Жоғары аудиторлық палатаның 
қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

 14. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган заңнамада белгіленген мерзімде 
елдің əлеуметтік-экономикалық даму болжамы-
ның жобасын бір мезгілде Жоғары аудиторлық 
палатаға ұсына отырып, бюджеттік бағдарламалар-
дың əкімшілеріне жібереді.

15. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган заңнамада белгіленген мерзімдерде:

1) шығыстардың лимиттерін, жаңа бастамаларға 
арналған лимиттерді бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілеріне жіберу кезінде – оларды;

2) Республикалық бюджет комиссиясының 
(бұдан əрі – бюджет комиссиясы) бюджеттік бағдар-
ламалар əкімшілерінің жоспарлы кезеңге арнал-
ған шығыстарын қарау жоспар-кестесін (бұдан 
əрі –  кесте) бюджет комиссиясының мүшелеріне 
жіберу кезінде оны бір мезгілде Жоғары аудиторлық 
палатаға ұсынады.

 16. Бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық 
уəкілетті орган заңнамада белгіленген мерзімде осы 
Қағидалардың 7-тармағының 6) тармақшасында 
көр сетілген бағалау материалдарын бір мезгілде 
Жоғары аудиторлық палатаға жібере отырып, тиісті 
мемлекеттік органға ұсынады.

 17. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган бюджет комиссиясының отырыста-
рына Жоғары аудиторлық палата өкілінің байқаушы 
ретінде (дауыс беру құқығынсыз) қатысуын жəне 
бір мезгілде бюджет комиссиясының мүшелеріне 
жібере отырып, бюджет жобасын жоспарлау 
мəселелері бойынша бюджет комиссиясының 
барлық материалдарын заңнамада белгіленген 
мерзімде ұсынуды қамтамасыз етеді.

 18. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган бюджет комиссиясының отырысы 
өткізілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде Жоғары 
аудиторлық палатаға республикалық бюд  жеттік 
бағдарламалар əкімшілерінің қаралған бюд жеттік 
бағдарламалары бойынша бюджет комис сия сы-
ның қорытындыларын, сондай-ақ бюджет комис-
сиясының шешімдеріне сəйкес келетін мына дай 
құжаттарды (бұдан əрі – құжаттар):

1) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
бюджеттік өтінімге түсіндірме жазбасының көшір-
месін;

2) республикалық бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілері ұсынатын тақырыптар бойынша ғылыми 
зерттеулердің мемлекеттік ғылыми жəне ғылыми-
техникалық сараптамасы қорытындыларының 
көшір мелерін;

3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органның бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бюджеттік кредиттеу арқылы іске асыруға 
ұсынатын бюджеттік бағдарламалар бойынша бюд-
жеттік кредиттеудің орындылығы туралы қоры-
тындысының көшірмесін;

4) Қазақстан Республикасы Президентінің 
жəне/немесе Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің аса маңызды жəне жедел іске асыруды 
талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған 
тапсырмаларының көшірмелерін жібереді.

 19. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган əзірленген бюджет жобасын ағым-
дағы қаржы жылының 15 тамызынан кешіктірмей, 
Жоғары аудиторлық палатаға ұсынады.

 20. Жоғары аудиторлық палата бюджет жоба-
сына бағалау жүргізу кезінде бюджет жобасы 
шығыстарының жалпыұлттық басымдықтарға, 
респуб ликалық бюджет шығыстарының басым 
бағыт тарына, ұлттық жобаларды жəне мемлекеттік 
орган дардың даму жоспарларын бағалау нəтиже-
леріне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің есепті 
қаржы жылындағы республикалық бюджеттің 
атқарылуы туралы есебіне Жоғары аудиторлық 
палата берген тұжырымдар мен ұсынымдарға 
сəйкестігіне назар аударады. Ұсынылған құжаттар 
мен бағалау материал дарының анықтығын жəне 
негізділігін растау қажет болған жағдайда Жоғары 
аудиторлық палата бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілеріне жəне бюджет процесіне басқа да 
қатысушыларға сұрау салулар жібереді жəне бағалау 
немесе мемлекеттік аудит объектісіндегі аудиторлық 

жəне сараптамалық-талдау іс-шараларының қоры-
тындылары бойынша материалдарды пайдаланады.

 4-тарау. Бағалау бойынша қорытындыны жасау 
жəне ұсыну

 21. Бағалау бойынша қорытынды бюджеттік 
жос парлау жөніндегі орталық уəкілетті орган ұсын-
ған бюджет жобасы негізінде жасалады жəне ұсы-
нымдық сипатта болады.

 22. Бағалау бойынша қорытындыны Жоғары 
аудиторлық палата сыртқы мемлекеттік аудиттің 
жəне қаржылық бақылаудың рəсімдік стандарттары-
на сəйкес қарайды жəне ол Жоғары аудиторлық 
палатаның қаулысымен бекітіледі.

 23. Жоғары аудиторлық палата бағалау бойын ша 
қорытындыны ағымдағы қаржы жылының 1 қыр-
күйегінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне жəне Қазақстан Республикасының Парла-
ментіне ұсынады. 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң
2022 жылғы 26 қарашадағы №5 Жарлығына

ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы Президентінің 
күші жойылған кейбір жарлықтарының 

ТІЗБЕСІ

 1. «Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитеті туралы ере-
жені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2002 жылғы 5 тамыздағы №917 
Жарлығы.

2. «Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 
жылғы 5 тамыздағы №917 Жарлығына өзгеріс енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Президенті нің 
2005 жылғы 4 мамырдағы №1570 Жарлығы.

3. «Қазақстан Республикасы Президентінің кей-
бір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2009 жылғы 22 қаңтардағы №729 Жарлығының 
1-тармағының 2) тармақшасы.

4. «Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 
жылғы 5 тамыздағы №917 Жарлығына өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республика сы Президентінің 2010 жылғы 15 шіл-
де дегі №1024 Жарлығы.

5. «Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитеті туралы ере-
жені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2002 жылғы 5 тамыздағы №917 
Жар лығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2011 жылғы 24 тамыз-
дағы №141 Жарлығы.

6. «Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік орган-
дары жүйесін одан əрі оңтайландыру жөніндегі 
шаралар туралы» 1999 жылғы 22 қаңтардағы №29 
жəне «Республикалық бюджеттің атқарылуын бақы-
лау жөніндегі есеп комитеті туралы ережені бекіту 
туралы» 2002 жылғы 5 тамыздағы №917 жарлықта-
рына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жыл-
ғы 8 сəуірдегі №294 Жарлығының 1-тармағы ның  
2) тармақшасы.

7. «Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитеті туралы ере жені 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің 2002 жылғы 5 тамыздағы №917 Жар-
лығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің 2013 жылғы 4 ақпандағы 
№495 Жарлығы.

8. «Республикалық бюджеттің атқарылуын бақы-
лау жөніндегі есеп комитеті туралы ережені бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Президентінің  2002 
жылғы 5 тамыздағы №917 Жарлығына өзгерістер 
мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Респуб-
лика сы Президентінің 2015 жылғы 10 қыркүйек тегі 
№86 Жарлығы.

9. «Қазақстан Республикасы Президентінің 
кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2016 жылғы 11 қаңтардағы №169 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің 
кейбір актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толық-
тырулардың 2-тармағы.

10. «Қазақстан Республикасы Президенті-
нің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтыру-
лар ды енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2017 жылғы 14 наурыздағы №446 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулардың 7-тармағы.

 11. «Қазақстан Республикасы Президенті-
нің «Республикалық бюджеттiң атқарылуын 
бақы лау жөнiндегi есеп комитетi туралы ере-
женi бекiту туралы» 2002 жылғы 5 тамыз дағы 
№917 жəне «Қазақстан Республикасы Прези-
ден  тінің кейбір актілеріне өзгерістер мен 
толық  тырулар енгізу туралы» 2016 жылғы 
11 қаң   тардағы №169 жарлықтарына өзгерістер мен 
толық  тыру енгізу туралы» Қазақстан Республика-
сы Прези дентінің 2018 жылғы 4 шiлдедегi №714 
Жарлығы.

12. «Қазақстан Республикасының астанасы - 
Астана қаласын Қазақстан Республикасының аста-
насы - Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта атау туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 
23 наурыздағы № 6 Жарлығын іске асырудың 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2019 жылғы 10 қыркүйектегі №151 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін 
өзгерістердің 7-тармағы.

13. «Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау 
жөнiндегi есеп комитетi туралы ереженi бекiту 
туралы» 2002 жылғы 5 тамыздағы №917 жəне 
«Биз  несті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен 
қалалар рейтингі жəне оның қорытындылары бо-
йынша арнайы сыйлық беру туралы» 2017 жылғы 
24 қарашадағы №590 жарлықтарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Президенті нің 2021 жылғы 11 ақпандағы 
№507 Жарлығының 1-тармағының 1) тармақшасы.

(Соңы. Басы 1, 8-11-беттерде) 


